
ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Види наукового дослідження, ознаки і класифікація  

 

Як відомо, не всяке знання можна розглядати як наукове. Неможливо 

визнати науковими ті знання, здобуті лише на основі простого спостере-

ження. Хоч вони відіграють у житті людини важливу роль, але не розкрива-

ють сутності явищ, взаємозв’язку між ними, який дозволив би пояснити, 

чому це явище відбувається так, а не інакше, і спрогнозувати подальший його 

розвиток. 

Наукові знання принципово відрізняються від сліпої віри, від беззапе-

речного визнання істиною того чи іншого положення без будь-якого логіч-

ного його обґрунтування й практичної перевірки. Розкриваючи закономірні 

зв’язки дійсності, наука відбиває їх в абстрактних поняттях і схемах, які су-

воро їй відповідають. Поки не відкрито закони, людина може лише опису-

вати явища, збирати, систематизувати факти, але вона нічого не може пояс-

нити й передбачити. 

Для проведення наукового дослідження дуже важливо мати уявлення 

про процес наукового дослідження взагалі, методологію та методи наукової 

роботи зокрема, оскільки саме на перших кроках оволодіння навичками нау-

кової роботи виникає найбільше питань саме методологічного характеру. Пе-

редусім бракує досвіду у використанні методів наукового пізнання, застосу-

ванні логічних законів і правил, нових засобів і технологій. Тому є сенс роз-

глянути ці питання докладніше. 

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

нити або знайти їм практичне використання. 3міст нового в науці дослідник 

не завжди бачить сам або бачить не відразу. Нові наукові факти і навіть від-

криття, значення яких погано розкрите, можуть тривалий час лишатися в ре-

зерві науки і не використовуватися на практиці. Як приклад, можна навести 

відкриття комети Чурюмова-Герасименко. Зйомка велась в околицях Алма-

Ати, куди К. Чурюмов і С. Герасименко прибули в складі експедиції по спо-

стереженню комет від Київського державного університету. 

Спостереження велись на декількох телескопах; за час відрядження ас-

трономи сфотографували близько десятка відомих комет. У ніч з 11 на 12 

вересня Світлана Герасименко, працюючи на 500-мм телескопі, отримала 

знімок відомої періодичної комети Комас-Сола. Під час проявлення пласти-

нки поруч з кометою була виявлене маленька, яскрава пляма (13m), появу 

якої вчені спочатку прийняли за дефект пластинки. Через тиждень К. Чурю-

мов сфотографував ще дві фотопластинки цієї ділянки неба. Через певний 

час, у Києві, після обробки знімків з’ясувалось, що пляма не зникла, а помі-

тно змістилась на фоні зірок. У той же день астрономи послали повідомлення 

до Центрального бюро астрономічних телеграм. Брайан Марсден опрацював 

знімки вчених і обчислив орбіту підозрілого тіла – ним виявилась ніким ра-

ніше не виявлена комета. 



При науковому дослідженні важливо все. Концентруючи увагу на ос-

новних або ключових питаннях теми, не можна не зважати на побічні факти, 

які на перший погляд здаються малозначущими. Проте саме такі факти мо-

жуть приховувати в собі початок важливих відкриттів. 

Для дослідника недостатньо встановити новий факт, важливо дати 

йому пояснення з позицій сучасної науки, розкрити його загально-пізнава-

льне, теоретичне або практичне значення. має здійснюватися в контексті за-

гального історичного процесу, історії. 

Виклад наукових фактів в процесі дослідження повинен бути багато- 

аспектним, з урахуванням як загальних, так і специфічних особливостей. 

Наукове дослідження – один з видів пізнавальної діяльності, який яв-

ляє собою процес вироблення нових наукових знань. 

Це цілеспрямоване пізнання, комплекс логічних побудов і експериме-

нтальних операцій, виконаних відносно об’єкта дослідження для визначення 

властивостей об’єкта і закономірностей його поводження. 

Метою наукового дослідження є всебічне, об’єктивне і ґрунтовне ви-

вчення явищ, процесів, їх характеристик, зв’язків на підставі розроблених у 

науці принципів і методів пізнання, а також отримання корисних для діяль-

ності людини результатів, упровадження їх у виробництво для підвищення 

його ефективності. 

При науковому дослідженні важливо враховувати все, концентруючи 

увагу на основних, ключових питаннях теми. 

Результати наукових досліджень тим кращі, чим вищий науковий рі-

вень висновків, узагальнень, чим вища їх достовірність та ефективність. 

Метод наукового дослідження – система інтелектуальних і (або) 

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

вальних задач з урахуванням певної пізнавальної мети. 

Розрізняють дві основні групи наукових досліджень: фундаментальні 

та прикладні. 

Фундаментальні наукові дослідження – це наукова теоретична та/або 

експериментальна діяльність, спрямована на здобуття нових знань про зако-

номірності розвитку та взаємозв’язку природи, суспільства, людини. Завдан-

ням фундаментальних наук є пізнання законів, що управляють поведінкою і 

взаємодією базисних структур природи і суспільства. Сфера проведення фу-

ндаментальних досліджень включає багато галузей наук. До них належать: 

велика група фізико-технічних і математичних наук (математика, ядерна фі-

зика, фізика плазми, фізика низьких температур та ін.); хімія і біологія; ве-

лика група наук про Землю (геологія, геофізика, фізика атмосфери, води і 

суші); соціальні науки. Фундаментальні дослідження можуть поділятися на 

вільні (чисті) і цілеспрямовані. Перші, як правило, мають індивідуальний ха-

рактер і очолюються визнаним вченим–керівником роботи. Характерною 

особливістю цих досліджень є те, що вони наперед не визначають певних ці-

лей, але в принципі спрямовані на отримання нових знань і більш глибоке 

розуміння навколишнього світу. Цілеспрямовані дослідження мають відно-



шення до певного об’єкта і проводяться з метою розширення знань про гли-

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

вання можливих галузей їх застосування. 

Завдання фундаментальних наук знаходяться на межі між відомим і не-

очікуваним, у зв’язку з чим ці дослідження відрізняються невизначеністю кі-

нцевої мети. Оскільки дослідник, як правило, весь час стоїть на підступах до 

невідомого, вибір конкретних шляхів фундаментальних досліджень часто ви-

значається інтуїцією, досвідом і внутрішньою логікою розвитку науки. У 

свою чергу, фундаментальні науки постійно відкриті для нових ідей і підхо-

дів, у них закладена здатність переглянути звичні уявлення про навколишній 

світ, і, якщо потрібно, відмовитися від них. 

Підсумком реалізації фундаментальних досліджень може бути не 

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

процесів, розкриття механізмів і закономірностей їхнього протікання, але й 

пізнання нових закономірностей, відштовхуючись від вже відомих законів й 

явищ. 

Прикладні наукові дослідження – це наукова й науково-технічна діяль-

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

Безпосередня мета прикладних наук полягає у застосуванні результатів фун-

даментальних наук при вирішенні пізнавальних і соціально-практичних про-

блем. Прикладні науки можуть розвиватися з перевагою як теоретичної, так 

і практичної проблематики. На стиках прикладних наук і виробництва розви-

вається особлива галузь досліджень – так звані розробки, в процесі яких реа-

лізуються результати практичних прикладних наук у вигляді конкретних те-

хнологічних процесів, конструкцій, матеріалів. 

Прикладні дослідження піддаються плануванню, а фундаментальні ре-

зультати планувати складно. Крім того, прикладні розробки можуть бути 

впроваджені в промисловість і приносити економічний ефект. Фундамента-

льні результати безпосереднього прибутку не несуть, а їх використання може 

тривати десятиліттями. Кінцевою метою всіх прикладних досліджень є їх 

впровадження в практику. 

Як для теоретичних, так і для прикладних досліджень головною озна-

кою є творчість як нові відкриття, як створення за певним задумом нових 

цінностей, встановлення невідомих раніше науці фактів, надання нової, цін-

ної для людини інформації. 

Без теоретичного творчого мислення неможливо заперечити існуючі 

чи створити нові наукові гіпотези, дати глибоке пояснення процесів та явищ, 

які раніше були незрозумілими або мало вивченими, пов’язати в єдине ціле 

різні явища, тобто знайти стрижень дослідження. 

Творчий процес потребує удосконалення відомого рішення. Удоскона-

лення є процесом переконструювання об’єкта мислення в оптимальному на-

прямі й до певних меж, і тоді процес оптимізації призупиняється, створю-

ється продукт розумової праці. За певних умов означений процес приводить 

до оригінального теоретичного рішення. Оригінальність виявляється у своє-

рідному, неповторному погляді на процес чи явище. 



Творчий характер мислення при розробці теоретичних аспектів науко-

вого дослідження полягає у створенні уявлень, тобто нових комбінацій з ві-

домих елементів, і базується на таких прийомах, як збирання й узагальнення 

інформації; постійне зіставлення, порівняння, критичне осмислення; чітке 

формулювання своїх думок та їх письмовий виклад; удосконалення власних 

пропозицій. 

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

наміченого плану, воно може виникнути «раптово». Творчі думки, оригіна-

льні рішення з’являються тим частіше, чим більше сил, праці, часу витрача-

ється на постійне обдумування об’єкта дослідження. Ефективність творчого 

задуму залежить від того, якою мірою науковець володіє методами дедукції 

та індукції, аналізу, синтезу тощо. Важливою частиною прикладних науко-

вих досліджень є експеримент, що являє собою науково поставлений дослід 

чи споглядання явища в чітко врахованих умовах, що дозволяє стежити за 

його ходом, керувати ним, відтворювати щоразу при повторенні цих умов. 

Основна мета експерименту полягає в перевірці теоретичних положень, а та-

кож у більш широкому і глибокому вивченні теми наукового дослідження. 

Розвиток науки йде шляхом від збирання фактів, їх вивчення й систе-

матизації, узагальнення та розкриття окремих закономірностей до зв’язаної, 

логічно стрункої системи наукових знань, яка дозволяє пояснити вже відомі 

факти і передбачити нові. 

Шлях пізнання починається із живого спостереження з переходом до 

абстрактного мислення, а потім до практичного втілення в життя. 

Процес пізнання включає в себе накопичення фактів. Без системати-

зації та узагальнення, без логічного осмислення фактів не може існувати жо-

дна наука. Факти стають складовою частиною наукових знань, якщо вони ви-

ступають у систематизованому вигляді. 

Факти систематизуються та узагальнюються за допомогою простих аб-

стракцій – понять (визначень), які є важливими структурними елементами 

науки.  

Важливою складовою ланкою в системі наукових знань є наукові за-

кони, які відбивають найбільш суттєві, стійкі, повторювані об’єктивні внут-

рішні зв’язки у природі, суспільстві й мисленні. Звичайно закони виступають 

у формі визначеного співвідношення понять, категорій. 

Найвищою формою узагальнення й систематизації знань є теорія, 

тобто, вчення про узагальнений досвід, практику, сформульовані наукові 

принципи й методи. 

Формою розвитку науки є наукові дослідження, тобто вивчення взає-

модії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних 

для науки й практики рішень з максимальним ефектом. Наукові дослідження 

мають об’єкт, предмет, на пізнання яких вони спрямовані. Ці питання буде 

розглянуто нами конкретніше у наступних розділах посібника. 

У вирішенні емпіричних та, особливо, теоретичних завдань наукового 

дослідження важливе місце належить логічному шляху пізнання, який дозво-

ляє на основі умовиводів пояснити явища й процеси, сприяє появі нових ідеї 



та проблем, накресленню шляхів їх вирішення. Він будується на здобутих 

фактах і результатах емпіричних досліджень. 

Результати наукових досліджень оцінюються тим вище, чим вищим є 

рівень науковості зроблених висновків та узагальнень, чим вони достовір-

ніші та ефективніші. Крім того, ці результати мають створювати основу для 

нових наукових розробок. 

Таким чином, систему знань можна подати у вигляді наукових фактів, 

понять, принципів, гіпотез, законів, теорій, які дозволяють передбачити події 

та управляти суспільними процесами, виробничими відносинами, продукти-

вними силами. Цей систематизований науковий досвід характеризується ни-

зкою ознак. Найважливішою з них є всезагальність. 

Наука є суспільною за своїм походженням, розвитком і використанням. 

Будь-яке наукове відкриття є працею загальною, в кожний момент часу наука 

виступає як сумарне вираження людських успіхів у пізнанні світу. Система 

наукових знань належить усім, тому вона найефективніше може бути вико-

ристана лише з розвитком суспільної праці, виробництва, торгівлі у великих 

масштабах. 

Перевіреність і відтворюваність – важлива вимога до наукових знань, 

які мають бути усталеними. Швидке їх старіння свідчить про недостатню 

їхню глибину та узагальнення, неточність прийнятих гіпотез і встановлених 

законів. 

Систематизуючи наукові знання, насамперед виділяють дві великі 

групи: науки про суспільство і науки про природу. У кожній із цих груп ви-

діляють складові елементи – наукові дисципліни. У першій групі – це філо-

софія, політологія, історія, психологія та інші, у другій – фізика, хімія, техні-

чні науки тощо. 

Наукові знання систематизовано викладено у книгах, статтях, авторсь-

ких свідоцтвах і патентах, звітах тощо. 

Як відомо, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи об’єд-

нано загальною назвою «наукові дослідження». Це дуже широке поняття, яке 

охоплює всі процеси – від зародження ідеї до її втілення у вигляді нових те-

оретичних положень, створення нових технологій тощо. Узагалі всі наукові 

дослідження можна поділити на три основні види: теоретичні, пошукові й 

прикладні. 

Наукове дослідження взагалі являє собою особливий вид людської ді-

яльності, спрямований на здобуття нових, більш глибоких знань, що служать 

практичним цілям для створення нових або удосконалення старих. Необхід-

ність досліджень у прикладних науках продиктована потребами й практич-

ною діяльністю людей, завданнями, які ставить перед наукою виробництво. 

Зрозуміло, що багато знань про природу людина отримала у процесі 

стихійно-емпіричного пізнання, в якому головним джерелом здобуття знань 

є різноманітні практичні дії з об’єктами, де, як правило, не існує спеціальних 

засобів пізнання, а його об’єктами служать знаряддя та предмети праці. На-

ука – це особлива форма пізнання, яке здійснюють особливі групи людей за 

допомогою спеціальних засобів (експериментальні пристрої, математичні, 



мовні та логічні методи). Формою реалізації та розвитку пізнання стає нау-

кове дослідження. Наукове дослідження – це систематичне й цілеспрямоване 

вивчення об’єктів, в яких використовуються засоби і методи науки і яке за-

вершується формуванням знань про об’єкт, який вивчається. 

У науковому дослідженні велику роль відіграє розмежування пізнава-

льних завдань, які становлять необхідні етапи на шляху розв’язання науко-

вих проблем. 

Можна виділити три види пізнавальних завдань: емпіричні, теоретичні 

й логічні. 

Емпіричні пізнавальні завдання полягають у відборі й ретельному ви-

вченні фактів. Одним з найважливіших методів пізнання є експеримент, коли 

дослідник свідомо втручається в поведінку предметів або в перебіг явищ і 

процесів з метою отримання конкретних кількісних та/або якісних даних про 

предмет, який вивчається. 

При вирішенні теоретичних завдань дослідник завжди має справу з 

реальними об’єктами і виходить за межі характеристик, за якими безпосере-

дньо ведеться спостереження. Він відтворює механізм явищ або процесів, що 

надає можливість пояснити встановлені факти. Разом з тим, теоретичні 

знання може бути перевірено емпірично. 

Не менш важливу роль у науковому дослідженні фактів відіграють ло-

гічні методи. Під ними розуміють таке оперування знаннями і засобами їх 

отримання, яке дозволяє отримати нові знання, не звертаючись після кож-

ного етапу міркувань до емпіричної перевірки. Ставлячи проблему, дослід-

ник здійснює аналіз наукових знань, відокремлює точно встановлені знання 

від гіпотетичних. 

Логічні завдання можуть вирішуватися при організації наукового дос-

лідження, при побудові теорії й розробці гіпотез, коли мають задовольнятися 

логічні й гносеологічні вимоги, суть яких полягає в тому, що всі терміни, по-

няття, ознаки мають уводитися з моносемічним значенням і перебувати в од-

нозначному зв’язку. 

Наукові дослідження класифікуються за наступними ознаками: 

 за ступенем новизни, значущістю для використання в народному гос-

подарстві й близькістю до кінцевих результатів (фундаментальні, пошукові, 

прикладні); 

 за сферою використання результатів (галузь науки, техніки, технології, 

виробничих відносин і т.д.); 

 за характером і метою дослідження, від яких залежить вибір наукових 

методів, засобів проведення наукових досліджень (теоретичні, теоретико- 

експериментальні, експериментальні, інженерне прогнозування, розробка); 

 за видом досліджуваного об'єкта (реальний об'єкт, модель); 

 за назвою організації, які проводить дослідження (науково-технічний 

інститут – НТІ, спеціальне конструкторське бюро – СКБ, відділ головного 

конструктора – ВГК, відділ головного технолога – ВГТ та ін.); 



 за кількісним складом досліджуваних властивостей об'єкта (комплек-

сне, диференційоване); 

 за місцем проведення дослідження (лабораторне, промислове, у приро-

дних умовах, соціологічне і т.п.). 

Фундаментальними вважаються дослідження, пов'язані з формуван-

ням принципово нових теоретичних проблем, законів і теорій, що мають зна-

чення для всього народного господарства. У галузі техніки і технології – це 

дослідження, спрямовані на освоєння нових видів енергії, методів обробки та 

ін.; в галузі економіки – удосконалення господарського механізму, управ-

ління та планування виробництва та ін. 

Пошукові дослідження мають на меті пошук оптимального вирішення 

проблеми, що виникла, технологічної задачі, наприклад, найбільш економіч-

ного варіанта технологічного процесу. Пошукові дослідження дають не 

тільки позитивні результати для народного господарстві, але й негативні (ре-

зультат у наукових дослідженнях також необхідно знати, щоб мати змогу ві-

дмовитися від даного напрямку і шукати інший шлях вирішення завдання. 

Прикладними вважаються дослідження, спрямовані на вибір і розро-

бку найбільш раціональних варіантів практичного використання результатів 

пошукових і фундаментальних досліджень у виробництві. 

Теоретичними вважаються дослідження, не пов'язані з безпосереднім 

впливом на об'єкт дослідження або його макет. Такі дослідження прово-

дяться із застосуванням математичних і логічних методів та засобів пізнання 

і мають на меті встановити нові закономірності, властивості, залежності. 

Техніко-експериментальними вважаються дослідження, в яких нові 

властивості, закони й закономірності перевіряються шляхом досвіду на зраз-

ках і макетах. 

Експериментальними вважаються дослідження, виконані на зразках, 

макетах для виявлення нових властивостей, або закономірностей перевірки 

нових теоретичних припущень. 

Комплексні дослідження включають ряд незалежних за змістом і тер-

мінами досліджень окремих властивостей досліджуваного об'єкта однако-

вими чи різними методами і засобами дослідження, наприклад, комплексний 

аналіз собівартості продукції. 

Диференційовані дослідження спрямовані на дослідження окремих 

об’єктів або властивостей групи однорідних об'єктів, наприклад, дослі-

дження факторів зростання продуктивності праці. 

Інженерне прогнозування – теоретичні розрахунки, експерименти з 

метою поглиблення пізнання властивостей, принципу дії розроблювальних 

зразків нової техніки, технології, нових методів організації виробництва, пла-

нування, матеріального стимулювання та ін. 

Розробка – сфера матеріалізації всіх результатів попередніх дослі-

джень, у процесі якої наука стає безпосередньою силою, а цикл «наука-тех-

ніка-виробництво» перетворюється в замкнуту систему. Розробка також 

може закінчуватися не матеріальним об'єктом, а методичними рекомендаці-

ями для використання у виробництві з метою підвищення його ефективності 



й якості продукції, що випускається. До таких належать методичні рекомен-

дації з удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, 

з удосконалення організації виробництва і наукової організації праці, систем 

матеріального стимулювання працівників і т.д. 

У кожному виді наукового дослідження можна побачити його економі-

чну спрямованість. Економічна оцінка необхідна для кожного наукового до-

слідження, тому процес економічної оцінки його результатів на стадіях про-

гнозування, планування і здійснення нерідко перетворюється на самостійне 

дослідження. Це стосується і розробки нових виробів, нової технології, нових 

форм і методів організації виробництва як початково створюваного виробни-

чого об'єкта, так і вже існуючого в порядку його удосконалення. У студент-

ських наукових працях частковими економічними завданнями, наприклад, 

можуть бути: 

а) вивчення кількісних зв'язків між окремими конструктивними пара-

метрами деталей, вузлів, з'єднань і відповідною собівартістю; 

б) удосконалення методів економічних розрахунків (наприклад, визна-

чення питомої фондомісткості виробів, ціни конкретного виробу) за допомо-

гою пошуку оптимального, що знижує витрати праці економіста, порядку об-

числень; 

в) удосконалення системи матеріального і морального стимулювання 

на основі принципів господарського розрахунку. 

 

Наукове пізнання: методологія, принципи та методи 

 

Основою розробки будь-якого наукового дослідження є методологія, 

тобто сукупність методів, способів, прийомів і їхня певна послідовність, 

прийнята при розробці наукового дослідження. 

Метод – це спосіб пізнання явищ природи. Ним може бути упорядко-

вана діяльність дослідника, яка спрямована на отримання нових знань. 

Термін «методологія» в буквальному розумінні означає вчення про 

методи пізнання – вчення про методи, методики і засоби пізнання. Методо-

логія – це схема, план розв’язку поставленого науково-дослідного завдання. 

Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття тлума-

читься по-різному. Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують мето-

дологію і методи дослідження. У вітчизняній науковій традиції методологію 

розглядають як учення про науковий метод пізнання або як систему наукових 

принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір суку-

пності пізнавальних засобів, методів, прийомів дослідження. Найчастіше ме-

тодологію тлумачать як теорію методів дослідження, створення концепцій, 

як систему знань про теорію науки або систему методів дослідження. Мето-

дику розуміють як сукупність прийомів дослідження, включаючи техніку і 

різноманітні операції з фактичним матеріалом. 

Мета наукового дослідження – визначення конкретного об’єкта й все-

бічне, достовірне вивчення його структури, характеристик, зв’язків на основі 



розроблених у науці принципів і методів пізнання, а також одержання кори-

сних для діяльності людини результатів, впровадження у виробництво й оде-

ржання ефекту. 

Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття тлума-

читься по-різному. Багато закордонних наукових шкіл не розмежовують ме-

тодологію і методи дослідження. У вітчизняній науковій традиції методоло-

гію розглядають як учення про методи пізнання або систему наукових прин-

ципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір сукупності 

пізнавальних засобів, методів, прийомів. 

Методологія науки – це система методологічних і методичних прин-

ципів і прийомів, операцій і форм побудови наукового знання. 

До загальнонаукової методології слід віднести системний підхід, засто-

сування якого потребує кожний об’єкт наукового дослідження. Сутність його 

полягає у комплексному досліджені великих і складних об’єктів (систем), до- 

слідженні їх як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елемен-

тів і частин. 

Для конкретних наук методологія пізнання (дослідження) є сукупністю 

методів і засобів, спрямованих на вирішення поставлених проблем. 

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослі-

дження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, сис-

тематизованої інформації про процеси та явища. 

Функції методології: 

 визначає способи здобуття наукових знань, які відображають динамі-

чні процеси та явища; 

 направляє, передбачає особливий шлях, на якому досягається певна на-

уково-дослідницька мета; 

 забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, 

що вивчається; 

 допомагає введенню нової інформації до фонду теорії науки у вигляд 

нових понять, категорій, законів, гіпотез, ідей, теорій; 

 забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у 

науці; 

 створює систему наукової інформації, яка базується на об’єктивних фа-

ктах, і логіко-аналітичний інструмент наукового пізнання; 

 організує використання нових знань у практичній діяльності. 

Принципи методології пізнання: 

• принцип єдності теорії і практики; 

• принцип визначеності; 

• принцип конкретності; 

• принцип пізнавальності; 

• принцип об’єктивності; 

• принцип причинності; 

• принцип розвитку. 

Принцип єдності теорії і практики означає, що вони є нерозривно 



пов’язаними і взаємо-обумовлюють один одного в процесі людської діяльно-

сті. Розкриває діалектику руху людського знання до істини, констатує визна-

чальну роль практики, яка є критерієм істинності теоретичних положень, у 

процесі пізнання 

Принцип визначеності вимагає повного і всебічного відображення най-

більш істотних сторін і закономірностей об’єктивних процесів, конкретного 

історичного підходу до їх оцінки. 

Принцип конкретності означає, що відображення дійсності в мисленні 

істинно – тільки якщо воно конкретно. 

Принцип пізнаванності означає, що об’єктивний світ, що існує поза і 

незалежно від нас, може бути пізнаний, так як немає принципових перешкод 

для того, щоб у ході діяльності людина могла освоїти зовнішній світ. 

Принцип підпорядкованості полягає у затвердженні об’єктивної зако-

номірності обумовленості одного явища іншим і вимагає врахування різно-

маніття відносин і зв’язків. 

Принцип розвитку полягає в тому, що формування наукового знання 

відбувається при повному і всебічному відображенні процесів становлення 

розвитку об’єкта пізнання, його протиріч, кількісних і якісних змін та їх вза-

ємного переходу. 

Принцип об’єктивності вимагає розгляду процесів, явищ, речей та-

кими, якими вони є, без упередженості, в усьому різноманітті їх сторін, зв’яз-

ків, відносин. 

Пізнання – процес цілеспрямованого активного відображення об’єкти-

вного світу у свідомості людей. 

Характерні ознаки наукового пізнання: об’єктивність; відтворюва-

ність; евристичність; необхідність; конкретність тощо. 

Практика виступає основною і рушійною силою розвитку пізнання та 

його метою. Людина пізнає закони природи, щоб оволодіти її силами і вико-

ристовувати їх, а також пізнає закони суспільства, щоб відповідно впливати 

на хід історичних подій. Від практики до теорії і від теорії до практики, від 

дії до думки і від думки до дії – така загальна закономірність відношень лю-

дини з навколишнім середовищем. Практика є початком, вихідним пунктом 

і одночасно завершенням будь-якого процесу пізнання. Вирішуючи нові за-

вдання і проблеми, наука повинна випереджати практику і, таким чином, сві-

домо скеровувати її розвиток. 

Діалектика процесу пізнання полягає в протиріччі між обмеженістю 

наших знань і необмеженою складністю об`єктивним змістом людського пі-

знання, в необхідності боротьби думок, що дозволяють шляхом логічних до-

ведень і практичної перевірки з`ясувати істину. 

Проблема істини завжди була серцевиною теорії пізнання. Класичне 

визначення істини дав Аристотель: «Істина – це відповідність наших знань 

дійсності». 

Сучасна теорія пізнання конкретизує традиційну концепцію істини че-

рез діалектичний зв`язок понять: 

 об`єктивна істина – знання про дійсність, які не залежать від людини; 



 відносна істина – знання, яке в принципі правильно, але неповно відо-

бражає дійсність; 

 абсолютна істина – знання, які тотожні своєму предмету і які не спро-

стовуються подальшим розвитком пізнання та практики. 

Знання – це ідеальне відтворення у мовній формі узагальнених уявлень 

про закономірні зв`язки об`єктивного світу. Функціями знання є узагаль-

нення розрізнених уявлень про закономірності природи, суспільства і мис-

лення та зберігання в узагальнених уявленнях усього того, що може бути пе-

редано в якості основи для практичних дій. Противагою знання є помилкова 

думка, яка дає неправильне, ілюзорне відображення світу. Ознака об`єктив-

ної істини – це її конкретність, яка означає, що об`єкт варто розглядати в тих 

умовах місця і часу, в тих зв`язках і відношеннях, за яких він виник, існує та 

розвивається. Тобто поза визначеними межами істина перетворюється на 

оману. 

Істинні знання у вигляді законів науки, теоретичних положень і ви-

сновків, вчень, підтверджених практикою, існують об`єктивно, незалежно 

від праць і відкриттів вчених. Тому істинне наукове знання вважають 

об`єктивним. Разом із тим наукове знання як істина може бути відносним і 

абсолютним. Відносне знання, яке, в основному, є правильним відображен-

ням дійсності, відрізняється деякою неповнотою збігу образу з об`єктом, а 

абсолютне знання не змінюється в майбутньому. 

 

Характеристика методів наукового пізнання 

 

Наукове пізнання – галузь людської діяльності, результатом якої є на-

укове знання. 

Наукове пізнання володіє двома особливостями. Першою особливістю 

є його об’єктивність (все у світі розвивається незалежно від того, подоба-

ється нам це чи ні). Друга особливість наукового пізнання – це спрямова-

ність результатів у майбутнє. Не завжди наукові відкриття дають миттєві 

результати. Більшість з них піддаються сумніву і гонінням з боку осіб, які не 

бажають визнавати об’єктивності явищ. Іноді потрібно пройти значному 

часу, поки істинне наукове відкриття визнається таким, що відбулось. Як 

приклад, можна навести долю відкриттів М. Коперника і Галілео Галілея ві-

дносно планет сонячної Галактики. 

Наукове і ненаукове пізнання (буденна свідомість, художнє пізнання, 

міфологія, релігія, окультні науки, астрологія, алхімія, графологія, спіри-

тизм, паронормальне пізнання, біолокація, контактерство, левітація, телепа-

тія, телегенез, медіативне пізнання тощо) завжди знаходились у протидії і це 

визначило ще одну особливість наукового пізнання. Воно обов’язково про-

ходить такі етапи, як спостереження, класифікація, опис, експеримент і по-

яснення досліджуваних природних явищ. 

Ненауковим методам ці етапи не притаманні взагалі або ж вони прису-

тні в них розрізнено. 

Наукове і ненаукове пізнання завжди знаходяться поруч. І хоча вони, 



найчастіше, перебувають у протидії, проте треба відзначити, що перше не-

можливе без другого. Неможливо уявити собі сучасну науку без допитливого 

народного розуму, який придумував міфи, вивчав природні явища в процесі 

своєї життєдіяльності, залишивши нам безцінну копилку народної мудрості, 

в якій міститься здоровий глузд, що допомагає нам керуватися в житті. 

Процес пізнання, як основа будь-якого наукового дослідження, є скла-

дним і вимагає спеціальних підходу та застосування певних методів та мето-

дологій. 

Специфіка наукової діяльності в значній мірі визначається методами. 

Слово «метод» походить від грецької – metodos, у широкому розумінні 

воно означає – «шлях до чогось», шлях дослідження, шлях пізнання, свідо-

мий спосіб досягнення певного результату, здійснення певної діяльності, ви-

рішення певних задач. 

Метод – система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і зако-

номірностей природи, суспільства, мислення, це спосіб досягнення певних 

результатів у науковому пізнанні й практичній діяльності. 

Тобто – це сукупність певних правил, прийомів, способів, дій що оріє-

нтують суб’єкта у вирішенні конкретної задачі, досягненні певного резуль-

тату у певній сфері діяльності. 

Знання методів має величезне практичне значення, воно орієнтує дос-

лідника, допомагає відокремити «істотне» від «другорядного», намітити 

шлях проходження від «невідомого» до «відомого», від «простого» до «скла-

дного», від «передумов» до «висновків». 

Розмаїття видів людської діяльності зумовлює розмаїття розроблених 

методів, що можуть бути класифіковані за різними критеріями. 

В сучасній науці склалася багаторівнева структура методології знання, 

згідно якої методи наукового пізнання за ступенем загальності і сфери засто-

сування можуть бути поділені на чотири основні групи. 

 Загальні (філософські) – діючі у всіх науках і на всіх етапах пізнання. 

 Загальнонаукові – застосовуються в гуманітарних, природничих і тех-

нічних науках. 

 Часткові – для певних наук (внутрішньо та міждисциплінарні). 

 Спеціальні – для однієї, конкретної (специфічної) науки. 

Такий поділ методів завжди умовний, оскільки в міру розвитку пі-

знання науковий метод може переходити із однієї категорії в іншу. 

Перед тим як детально розглядати методи дослідження варто обме-

жити наступні поняття: 

Техніка дослідження – сукупність спеціальних прийомів для вико-

ристання того або іншого методу. 

Процедура дослідження – певна послідовність дій, способів органі-

зації дослідження. 

Методика – сукупність способів, і прийомів пізнання. 

У науковому пізнанні розрізняють три рівні емпіричного, теоретич-

ного і загально-логічного методів дослідження (рис. 3.1). 



 
Рис. 3.1 – Характеристики рівнів наукового пізнання 

 

Відмінність наукового пізнання від наукового дослідження представ-

лена на рис. 3.2. 

 



 
 

Рис. 3.2 – Відмінність наукового пізнання від наукового дослі-

дження 

 

Теорія пізнання (гносеологія) – це розділ філософії, що вивчає природу 

пізнання, закономірності пізнавальної діяльності людини, її пізнавальні мо-

жливості та здібності; передумови, засоби та форми пізнання, а також відно-

шення знання до дійсності, закони його функціонування та умови й критерії 

його істинності й достовірності. 

Головним у теорії пізнання є питання про відношення знання про світ 

до власне світу, чи спроможна наша свідомість (мислення, відчуття, уяв-

лення) давати адекватне відображення дійсності. 

Вчення, що заперечує можливість достовірного пізнання сутності дій-

сності, дістало назву агностицизму. 

Пізнання істини відбувається на різних рівнях: чуттєвому і раціональ-

ному, емпіричному і теоретичному. 

Чуттєве пізнання передбачає переживання людиною емоційного від-

ношення до різноманітних явищ і процесів навколишньої дійсності, є наслід-

ком безпосереднього зв’язку людини з оточуючим середовищем і реалізу-

ється через елементи чуттєвого пізнання: відчуття, сприйняття, представ-

лення та уявлення. 

Відчуття – це відображення в мозку людини властивостей предметів 

чи явищ об’єктивного світу, які сприймаються її органами чуття. 

Сприйняття – це відображення в мозку людини властивостей пред-

метів чи явищ, які сприймаються його органами чуття в якийсь відрізок часу 

і формують первинний чуттєвий образ предмету, явища. 



Представлення – це вторинний образ предмету, явища, які в даний мо-

мент часу не діють на чуттєві органи людини, але обов’язково діяли раніше. 

Уявлення – це систематизація різних представлень в мозку людини, 

об’єднання їх у цілісну картину образів. 

Раціональне пізнання – це опосередковане і узагальнене відображення 

в мозку людини суттєвих властивостей, причинних відносин і закономірних 

зв’язків між об’єктами та явищами. Раціональне пізнання доповнює почут-

тєве, забезпечує усвідомлення сутності явищ і процесів, розкриває закономі-

рності зв’язку між ними і «повертає» нове знання до емпіричного рівня у ви-

гляді можливості його практичного застосування і подальшого почуттєвого 

пізнання. Воно сприяє усвідомленню сутності процесу, виявляє закономір-

ності їх розвитку. 

Формою раціонального пізнання є абстрактне і логічне мислення, різні 

міркування людини, структурними елементами яких є поняття, судження, 

умовивід. 

Мислення – це опосередковане й узагальнене відображення в мозку 

людини суттєвих властивостей, причинних відношень і закономірних зв`яз-

ків між об`єктами або явищами. Людина пізнає дійсність не тільки в резуль-

таті свого власного досвіду, але й шляхом спілкування з іншими людьми. 

Мислення нерозривно пов`язане з мовою і не може здійснюватися поза нею.  

Поняття є відображенням найбільш суттєвих і властивих предмету 

чи явищу ознак. Вони можуть бути загальними, частковими, збірними, абст-

рактними, конкретними, абсолютними і відносними. За ознакою відношень 

між собою поняття поділяють на тотожні, рівнозначні, підлеглі, супідлеглі, 

частково узгоджені, суперечливі та протилежні. 

Зміст поняття – це сукупність об’єднаних у ньому ознак та властиво-

стей. 

Поняття характеризуються обсягом і змістом. Обсяг поняття – це 

коло тих предметів, на які це поняття поширене. Змістом поняття назива-

ється сукупність ознак, які об`єднані в цьому понятті. Розкриття змісту по-

няття називається його визначенням. Визначення повинно відповідати двом 

ознакам: вказувати на найближче родове поняття; вказувати на те, чим це 

поняття відрізняється від інших понять такого ж роду. Діленням понять на-

зивають розкриття всіх видів понять, що входять до складу цього поняття. 

У процесі розвитку наукових знань визначення можуть уточнюватись, 

доповнюватись у змісті новими ознаками. Визначенням, як правило, завер-

шується процес дослідження. Найбільш узагальнені й фундаментальні по-

няття називаються категоріями. Це форми логічного мислення, в яких розк-

риваються внутрішні суттєві сторони і відносини досліджуваного предмету. 

Судження – це думка, в якій через зв`язок понять стверджується або 

заперечується будь-що. Судження виражається мовою у вигляді речення. Під 

час судження зіставляються поняття, що встановлюють об`єктивний зв`язок 

між предметами та їх ознаками, або між предметом і класом предметів. Су-

дження поділяють за такими ознаками: якість, кількість, відношення. За які-



стю судження бувають позитивні і негативні; за кількістю – загальні, част-

кові, поодинокі; за відношенням – категоричні, умовні й роздільні. 

Умовивід – це процес мислення, що складається з послідовності двох 

або декількох міркувань, у результаті яких виникає нове судження. Часто 

умовивід називається висновком, через який стає можливим перехід від ду-

мки до дії, тобто практики.  

По суті, умовивід є висновком, який робить можливим перехід від ми-

слення до практичних дій. Умовиводи бувають двох видів: 

• безпосередні; 

• опосередковані. 

В безпосередніх умовиводах приходять від одного судження до іншого, 

а в опосередкованих перехід віл одного судження до іншого здійснюється за 

допомого третього. 

Умовиводи поділяють на дві категорії: дедуктивні та індуктивні. Деду-

ктивні умовиводи – це виведення окремих випадків з якого-небудь загаль-

ного положення, а індуктивні умовиводи – це коли на основі окремих випа-

дків приходять до загального положення. У безпосередніх умовиводах від 

одного судження приходять до іншого; в опосередкованих судженнях пере-

хід від одного судження до іншого здійснюється через посередництво тре-

тього судження. 

Наукове пізнання і наукове знання добувають у процесі спостережень 

і експериментів. 

Експеримент відрізняється від спостереження тим, що у вченого з’яв-

ляється можливість ізолювати досліджуваний предмет від зовнішнього 

впливу, оточуючи його спеціальними, штучно створеними умовами. 

Експерименти бувають природними та штучними. Природні експери-

менти характерні при дослідженні певних соціальних явищ (соціальний екс-

перимент) в умовах, наприклад, певного соціального колективу, а штучні 

експерименти широко застосовуються в багатьох природничонаукових дос-

лідженнях. 

Експерименти бувають лабораторними (проводяться у спеціальних мо-

дельованих умовах) і виробничими (в реальних умовах існування). Напри-

клад, при виробничих експериментах застосовують метод анкетування, зби-

рання статистичної інформації тощо. 

Експерименти виконуються за певними планами, послідовність етапів 

якого може включати такі складові: розробка плану експерименту; вибір за-

собів для його проведення; проведення експерименту; обробка й аналіз екс-

периментальних даних. Особливе місце належить останньому етапу експери-

менту, оскільки він дозволяє зробити висновок про те, чи підтвердилася ро-

боча гіпотеза наукового дослідження, чи ні. 

Експеримент може існувати і в уявному вигляді. Це відбувається тоді, 

коли неможливо досліджувати об’єкт через дорожнечу і складність необхід-

ного обладнання. В цьому випадку використовується наукове моделювання, 

в хід йде творча уява вченого, який висуває гіпотези. 

Емпіричний і теоретичний рівні володіють певною автономією, проте 



їх неможливо відокремити один від іншого. Можна стверджувати, що над 

емпіричним рівнем знання завжди надбудовується теоретичний рівень. Од-

нак теоретичний рівень будується таким чином, що в ньому відбивається без-

посередньо не навколишня дійсність, а ідеальні об’єкти. 

Емпіричний і теоретичний рівні органічно пов’язані між собою. Теоре-

тичний рівень існує не сам по собі, а ґрунтується на даних емпіричного рівня, 

і в цьому сенсі зв’язок теорії і емпірії очевидний. Але й емпіричне знання не 

є вільним від теоретичних уявлень. 

Сукупність емпіричних знань є певним знанням про дійсність лише 

тоді, коли ці дані тлумачяться з позицій певних теоретичних уявлень. Отже, 

емпіричний рівень наукових знань обов’язково включає те чи інше теорети-

чне тлумачення дійсності. Незважаючи на теоретичну завантаженість, емпі-

ричний рівень є більш стійким, ніж теорія, в силу того, що теорії, з якими 

пов’язане тлумачення емпіричних даних, є теоріями іншого рівня. Тому ем-

пірія (практика) є критерієм істинності теорії. 

В емпіричному пізнанні (рис. 3.3) відображаються зовнішні зв’язки і 

прояви об’єкта, досяжні для живого споглядання. Емпіричним називають на-

укове знання, одержане на основі спостереження і експерименту, їх резуль-

тати фіксуються органами відчуттів або приладами, що їх замінюють, і дають 

уявлення про властивості і відношення досліджуваних явищ. Викладене мо-

вою понять, категорій, знакових систем, емпіричне знання стає основою для 

подальшого розвитку наукового знання. 

На цьому рівні отримують знання про певні події: 

 здійснюється збір фактів (фіксація подій, явищ властивостей, відно-

син, отримання статистичних даних на основі спостережень, вимірювання, 

експерименту та їх класифікація); 

 виявляються властивості об’єктів або процесів, що цікавлять дослід-

ника; 

 фіксуються відношення і встановлюються емпіричні закономірності. 

Емпіричний рівень більше пов’язаний зі знанням, отриманим безпосеред-

ньо з джерел і в цьому відношенні є більш об’єктивним. 

Емпіричним способом виявлені, наприклад, закон Шарля про залеж-

ність тиску газу і його температури, закон Гей-Люссака про залежність 

об’єму газу і його температури, закон Ома про залежність сили струму від 

його напруги і опору. Теоретичне наукове пізнання розглядає природні 

явища більш абстрактно, оскільки має справу з об’єктами, які в звичайних 

умовах спостерігати і вивчати неможливо. Таким шляхом були відкриті: за-

кон про всесвітнє тяжіння, про перетворення одного виду енергії в іншу і 

його збереження. 

Так розвивається електронна і генна інженерія. Цей вид пізнання за-

снований на побудові тісному зв’язку один з одним принципів, понять, тео-

ретичних схем і логічних наслідків, що витікають з вихідних тверджень. 

 



 
Рис. 3.3 – Методи емпіричного пізнання 

 

Спостереження – цілеспрямоване зосередження уваги дослідника на 

явищах експерименту або природи, їх кількісна та якісна реєстрація. Основ-

ними вимогами до спостереження є такі: 

 одержання однозначних результатів досліджень; 

 об’єктивність, тобто можливість контролю за допомогою повторного 

спостереження; 

 використання для спостереження точних приладів; 

 правильна інтерпретація результатів спостережень. 

Факт – поняття, що має виражену суб’єкт-об’єктну природу, яке фік-

сує реальну подію або результат діяльності (онтологічний аспект) і, що вжи-

вається для характеристики особливого типу емпіричного знання, яке, з од-

ного боку, реалізує вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосереднім 

базисом теорії або гіпотези (в окремих випадках й самої теорії), а з другого 



боку – несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гно-

сеологічний аспект). 

Без систематизації та узагальнення, без логічного осмислювання фак-

тів не може існувати жодна наука. Хоча факти потрібні вченому, як повітря, 

але окремо взяті вони ще не наука. Наука будується з фактів, як будинок бу-

дується з цегли; але сума фактів не є наука, також як купа цеглин не є ще 

будинком. У науці недостатньо встановити певний науковий факт. Важли-

вим є пояснення його з позиції науки, обґрунтування загально-пізнавального, 

теоретичного та практичного його значення. Накопичення наукових фактів у 

процесі досліджень є творчим процесом, в основі якого завжди лежить задум 

вченого, його ідея. Наукове пізнання – дуже трудомісткий і складний процес, 

який потребує постійної високої напруги, праці з натхненням. Воно прирів-

нюється до подвигу і потребує максимальної напруги енергії людини, її мис-

лення і дій, інакше воно перетворюється в ремісництво і ніколи не надасть 

нічого суттєвого. 

Факти стають складовою частиною наукових знань, якщо вони висту-

пають у систематизованому узагальненому вигляді. 

Будь-яке наукове дослідження, від творчого задуму до закінченої нау-

кової праці, здійснюється індивідуально. Спираючись на загальні та часткові 

методи дослідження, вчений отримує відповідь на те, з чого потрібно розпо-

чинати дослідження, як узагальнити факти і яким шляхом йти до висновків. 

При цьому закономірним є дотримання таких рекомендацій: 

 нічого не сприймати за істину, що не є достовірним і аксіоматичним; 

 складні питання розділяти на стільки частин, скільки потрібно для ви-

рішення проблеми; 

 починати дослідження з найпростіших і найзручніших для пізнання ре-

чей до складних і важких; 

 зупинятись на всіх подробицях, на все звертати увагу, щоб бути впев-

неним, що нічого не випущено; 

В науці недостатньо встановити новий науковий факт, досить важливо 

дати йому пояснення з позицій науки, показати його загально-пізнавальне те-

оретичне або практичне значення, а також завчасно передбачити невідомі ра-

ніше нові процеси та явища. 

Для емпіричного рівня пізнання характерне використання таких мето-

дів дослідження об’єктів, як спостереження, експеримент, вимірювання і 

опис. 

Спостереження – система фіксації і реєстрації властивостей і зв’язків 

досліджуваного об’єкта. 

Пізнавальні можливості методу спостереження залежать від характеру 

і інтенсивності чуттєвого сприйняття особливостей об’єкта спостереження, 

умов спостереження, досконалості вимірювань. При сприятливих умовах цей 

метод забезпечує досить велику і різнобічну інформацію для формування і 

фіксації наукових фактів. 

Функції методу спостереження: фіксація і реєстрація інформації та 

попередня класифікація фактів. 



Експеримент – це система пізнавальних операцій, яка здійснюється 

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

сприяти виявленню, порівнянню, вимірюванню об’єктивних властивостей, 

зв’язків, відносин. 

Розрізняють три основні сфери для експерименту: 

 лабораторний (для природничих і технічних наук); 

 виробничий; 

 соціальний (для економічних, політичних наук). 

Експеримент є важливим (а в ряді випадків навіть вирішальним) еле-

ментом практики, тому він виступає як основа формування гіпотез і теорії 

і разом з тим як критерій істинності теоретичних знань. Разом з тим теорія 

завжди виступає як визначальна сторона експерименту. 

Ефективність експерименту у вирішальній мірі визначається глибиною 

і всебічністю обґрунтування умов проведення експерименту і його цілей. 

Вимірювання – система фіксації і реєстрації кількісних характеристик 

вимірюваного об’єкта. Для економічних і соціальних систем процедури ви-

мірювання пов’язані з показниками: статистичними, звітними, плановими; 

одиницями виміру. 

Використання методу вимірювання вимагає всебічного врахування єд-

ності кількісної та якісної сторін досліджуваного об’єкта. Метод вимірю-

вання знаходить своє вираження в математичному відтворенні кількісних і 

якісних характеристик об’єкта при експерименті. 

Опис – специфічний метод отримання емпіричного знання. Його суть 

полягає в систематизації даних, отриманих в результаті спостереження, екс-

перименту, вимірювання.  

Дані виражаються мовою певної науки у формі таблиць, схем, графіків 

та інших позначень. Завдяки систематизації фактів, узагальнюючих окремі 

сторони явищ, досліджуваний об’єкт відбивається в цілому. Таким чином, 

класифікація даних спостереження, експерименту, вимірювання, що має мі-

сце в описі, робить факти базисом для подальших логічних операцій. 

Як метод отримання нового знання, опис може здійснюватися: 

 засобами мови (явища описуються без строгої вказівки їх кількісних 

характеристик); 

 статистичними методами (таблиці, ряди, індекси тощо); 

 графічними методами (графіки, діаграми) тощо. 

 

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

мірностей становлення, розвитку та існування об’єктів, які з’ясовуються 

шляхом раціонального опрацювання даних емпіричного дослідження. Теоре-

тичний рівень пізнання (рис. 3.4) забезпечує перехід від конкретного або кон-

кретно-почуттєвого дослідження до абстрактного, що дає можливість ви-

явити і сформулювати суттєве, головне. 

 



 
 

Рис. 3.4 –  Структура процесу теоретичного пізнання 

 

Абстрагування на теоретичному рівні пізнання є одним із головних 

способів проникнення в сутність явищ навколишньої дійсності. Теоретичний 

спосіб пізнання пов’язують із змістовим узагальненням об’єктів дослі-

дження. В основі узагальнення лежить аналіз, спрямований на виділення ос-

нови, властивої для різноманітних явищ. Встановлено, що на теоретичному 

рівні пізнання дослідник моделює явища, що вивчаються, аналізує умови, за 



яких вони протікають, узагальнює емпіричні дані, визначає практичну цін-

ність тих чи інших методів дослідження. 

Теоретичне пізнання виникло на етапі розвитку людства, коли відбувся 

суспільний розподіл праці, тобто відокремлення розумової праці від фізичної 

й перетворення розумової праці на відносно самостійну сферу діяльності. 

Теоретичне пізнання – це самостійна, цілеспрямована діяльність, яка 

складається з таких компонентів: 

 пізнавальної діяльності спеціально підготовлених груп людей, які до-

сягли певного рівня знань, навичок, розуміння, виробили відповідні світогля-

дні та методологічні настанови; 

 об`єктів пізнання; 

 предмета пізнання; 

 особливих методів та засобів пізнання; 

 сформованих логічних форм пізнання та мовних засобів; 

 результатів пізнання, що виражаються в законах, теоріях, наукових гі-

потезах; 

 цілей, що спрямовані на досягнення істинного знання. 

У теоретичному пізнанні головна роль належить раціональному мис-

ленню. Крім його основних форм (поняття, судження, умовивід), які функці-

онують і на донауковому рівні пізнання, створюються і набувають відносної 

самостійності такі форми та засоби, як ідея, проблема, гіпотеза, концепція, 

закон, теорія. 

Ідея – відображає зв`язки та закономірності дійсності й спрямована на 

її перетворення, а також поєднує істинне знання про дійсність і суб`єктивну 

мету її перетворення. 

Наукова ідея – інтуїтивне пояснення явища без проміжної аргумента-

ції, без усвідомлення всієї сукупності зв`язків, на основі яких робиться ви-

сновок. Вона базується на набутих знаннях, але розкриває раніше не виявлені 

закономірності. Свою специфічну матеріальність ідея знаходить у гіпотезі. 

Проблема – це форма та засіб наукового пізнання, в яких поєднуються 

два змістовних елементи: знання про незнання і передбачення можливості 

наукового відкриття. 

Гіпотеза – це форма та засіб наукового пізнання, за допомогою яких 

формується один з можливих варіантів розв`язання проблеми, істинність 

якого ще не з`ясована і не доведена.  

Гіпотеза – це припущення про причину, яка викликає даний наслідок. 

В основі гіпотези завжди лежить припущення, достовірність якого на пев-

ному рівні науки і техніки не може бути підтверджена. 

Існують певні правила висування гіпотези: 

 відповідність гіпотез фактам, яких вона стосується; 

 з багатьох висунутих гіпотез найбільш придатною є та, яка пояснює бі-

льшу кількість фактів; 

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

нішим; 



 гіпотези, які знаходяться у протиріччі, не можуть бути одноразово іс-

тинними; 

 висуваючи гіпотези, потрібно усвідомлювати імовірність їх висновків. 

Якщо гіпотеза узгоджується з фактами, що спостерігаються, то в науці 

її називають теорією або законом. З накопиченням нових фактів одна гіпо-

теза може бути замінена іншою лише у тому випадку, коли ці нові факти не 

можна пояснити попередньою гіпотезою або вони суперечать їй. При цьому 

часто попередня гіпотеза не відкидається повністю, а тільки виправляється й 

уточняється. В ході уточнення і виправлення гіпотеза перетворюється на за-

кон. 

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

зуміння, пояснення, тлумачення основної ідеї теорії. Це науково обґрунтова-

ний та в основному доведений вираз змісту майбутньої теорії, який ще не є 

логічною системою точних наукових понять. 

Закон – це внутрішньо суттєвий зв`язок між явищами, який обумовлює 

їх необхідний закономірний розвиток. Закон виявляє визначений стійкий 

зв`язок між явищами або властивостями матеріальних об`єктів. 

Закон носить об’єктивний характер і існує незалежно від свідомості 

людей. Пізнання законів становить головне завдання науки і виступає осно-

вою перетворення людьми природи і суспільства. 

Існують три основні групи законів: 

• специфічні або часткові; 

• загальні для великих груп, явищ (закон відповідності розвитку продук-

тивних сил виробничих відносинам); 

• загальні або універсальні (наприклад, закони діалектики). 

Між загальними і частковими законами існує діалектичний взаємо- 

зв’язок: загальні закони діють через часткові, а часткові є проявом загальних. 

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

диться зі загальноприйнятим, заперечує те, що вважається «безумовно пра-

вильним». 

Парадокс (у вузькому розумінні) – це протилежні твердження, для ко-

жного з яких є переконливі аргументи. Парадоксальність є характерною ри-

сою сучасного наукового пізнання світу. Наявність парадоксів свідчить про 

неспроможність існуючих теорій та необхідність подальшого їх удоскона-

лення. Виявлення і вилучення парадоксів стало в сучасній науці звичайною 

справою. Основні їх шляхи такі: 

– усунення помилок у логіці доведень; 

– удосконалення вихідних міркувань у певній системі знань. 

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

тлумачення тих чи інших явищ дійсності. Теорія є уявним  відображенням і 

відтворенням реальної дійсності. Вона виникає у результаті узагальнення пі-

знавальної діяльності й практики. Це узагальнений досвід у свідомості лю-

дей. 

Наукова теорія – система достовірних, глибоких та конкретних знань 

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



об`єкт. Загалом процес наукового теоретичного дослідження можна розді-

лити на такі етапи (рис. 3.5): 

 

 
 

Рис. 3.5 – Процес наукового теоретичного дослідження 

 

Структуру теорії формують принципи, аксіоми, закони, судження, по-

ложення, поняття, категорії й факти. 

Під принципом у науковій теорії розуміють найабстрактніше визна-

чення ідеї (початкова форма систематизації). Принцип – це правило, що ви-

никає у результаті суб`єктивно обдуманого досвіду людей. Вихідні поло-

ження наукової теорії називають постулатами, або аксіомами. 

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

ної теорії й з якого формують усі наступні пропозиції й висновки теорії за 

попередньо фіксованими правилами. У сучасній логіці й методології науки 

постулат і аксіома завжди використовуються як еквівалентні. 

Теорія є найбільш розвинутою формою узагальненого наукового пі-

знання. Вона містить не тільки знання основних законів, а й пояснення фактів 

на їх основі. Теорія дозволяє відкривати нові закони і передбачати майбутнє. 

Теоретичний рівень пізнання представляє собою як би розріз досліджу-

ваного об’єкта під певним кутом зору, заданим світоглядом дослідника. Він 

будується з цільовою спрямованістю на пояснення об’єктивної реальності і 

його головною задачею є опис, систематизація і пояснення усієї безлічі даних 

емпіричного рівня. 

Теоретичний рівень відрізняється від емпіричного тим, що на ньому ві-

дбувається наукове пояснення фактів, отриманих на емпіричному рівні. На 

цьому рівні формуються конкретні наукові теорії і він характеризується тим, 

що в ньому оперують з інтелектуально контрольованим об’єктом пізнання, в 

той час як на емпіричному рівні – з реальним об’єктом. Значення його в тому, 

що він може розвиватися як би сам по собі, без прямого контакту з дійсністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висування гіпотез  

Виникнення ідей, формування понять, 

міркувань 

Доведення правильності гіпотез і міркувань, 

тобто формування законів і теорій  

Узагальнення наукових фактів 



Природно, що вихідні принципи повинні співвідноситися з дійсністю. 

Теоретичний рівень пізнання характеризується зіставленням, побудо-

вою і розвитком наукових гіпотез і теорій, формулюванням законів і виве-

денням з них логічних наслідків для застосування теоретичних знань на прак-

тиці. 

Теоретичний рівень є найвищим рівнем наукового пізнання. На цьому 

рівні особливо важливе значення мають ідеалізація і уявний експеримент. 

Уявний експеримент є аналогом матеріального. В процесі уявного екс-

перименту об’єкт дослідження перетворюється і виступає як ідеалізований 

предмет, як результат абстракції. 

Ідеалізація завжди є і продуктом і результатом діяльності, результатом 

уявного конструювання і вихідним пунктом теоретичного мислення. 

Схему теоретичного рівня пізнання можна представити таким чином 

(рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.6 –  Алгоритм теоретичного рівня пізнання 

 

Представлена схема дозволяє визначити основні характеристики тео-

ретичного пізнання: 

 об’єкт пізнання визначається цілеспрямовано під впливом внутрішньої 

логіки розвитку науки або нагальних вимог практики; 

 предмет пізнання ідеалізовано на основі уявного експерименту і конс-

труювання; 



 пізнання здійснюється в логічних формах, під якими розуміється спо-

сіб зв’язку елементів, що входять у зміст уявлення про предметний світ. 

Логічні форми є відображенням світу, підсумком фіксації повторюва-

них відносин речей, зафіксованих у людській практиці. 

Філософські методи. Роль філософії у науковому пізнанні зумовлена 

наявністю двох крайніх моделей, що склалися у вирішенні цього надзви-

чайно складного питання, серед яких: 

 умоглядно-філософський підхід (натурфілософія, філософія історії та 

ін.), суть якого полягає у прямому виведенні вихідних принципів наукових 

теорій безпосередньо з філософських принципів, окрім аналізу матеріалу да-

ної науки; 

 позитивізм, згідно якого «наука сама собі філософія». Роль філософії у 

частковому науковому пізнанні або абсолютизується, або, навпаки, прини-

жується аж до повного заперечення. І хоча обидві моделі мали певні позити-

вні результати, згоди між ними не було досягнуто. 

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

витку науки та її результати, можуть бути виділені такі основні характерні 

моменти: 

 Інтегративна функція філософії, що являє собою системне, цілісне уза-

гальнення та синтез різноманітних форм пізнання, практики, всього людсь-

кого досвіду. 

 Критична функція філософії, що спрямована на всі сфери людської ді-

яльності. При цьому критика має носити конструктивний характер, з пропо-

зицією нового рішення, а відсутність контструктивно-критичного підходу 

межує з апологетикою. 

 Філософія розробляє певні моделі реальності, крізь призму яких вче-

ний дивиться на свій предмет дослідження, і дає узагальнюючу карти світу в 

його універсально-об’єктивних характеристиках. 

 Філософія озброює дослідника знанням загальних закономірностей са-

мого пізнавального процесу в його цілісності й розвитку, в єдності всіх його 

рівнів. 

 Філософія дає науці найбільш загальні методологічні принципи, що 

формулюються на основі певних категорій. Звідси, принципи філософії реа-

льно функціонують в науці у вигляді загальних регулятивів, універсальних 

норм, що формують у своїй сукупності методологічну програму найвищого 

рівня. 

 Вчений отримує від філософії певні світоглядні ціннісні настанови та 

смисложиттєві орієнтири, а сама філософія певним чином впливає на наукове 

пізнання на всіх його стадіях, особливо при побудові фундаментальних тео-

рій. 

Філософські методи не завжди прямо проявляють себе у наукових до-

слідженнях, оскільки можуть застосовуватися як свідомо, так і стихійно. Од-

нак у будь-якій науці наявні елементи всезагального значення, такі як закони, 

категорії, поняття, причини тощо, які і роблять будь-яку науку так званою 

«прикладною логікою». 



Філософські методи – це не жорстко фіксовані регулятиви, а система 

«м’яких» принципів, операцій, прийомів, що носять всезагальний, універса-

льний характер, тобто знаходяться на вищих «поверхах» абстрагування. 

Тому філософські методи не описуються у чітких термінах логіки та експе-

рименту, не піддаються математизації та формалізації. Вони задають лише 

найбільш загальні регулятиви дослідження, його генеральну стратегію, але 

не заміняють спеціальні методи і не визначають остаточний результат пі-

знання прямо і безпосередньо. 

Гіпотетико-дедуктивний метод – це метод наукового пізнання, сут-

ність якого полягає у створенні системи дедуктивно пов’язаних між собою 

гіпотез, з яких виводяться твердження щодо емпіричних фактів. Звідси, ме-

тод ґрунтується на виведені (дедукції) умовиводів з гіпотез та інших поси-

лань, істинне значення яких невідоме. А це означає, що умовивід, отриманий 

на основі даного метода, буде мати лише вірогіднійсний характер. З логічної 

точки зору гіпотетико-дедуктивний метод являє собою ієрархію гіпотез, сту-

пінь абстрактності й спільності яких збільшується по мірі віддаленості від 

емпіричного базису. 

Сходження від абстрактного до конкретного – це метод теоретич-

ного дослідження і викладу, який полягає у русі наукової думки від вихідної 

абстракції (однобічне, неповне знання) через послідовні етапи поглиблення і 

розширення пізнання до результату – цілісному відтворенню у теорії пред-

мета, що досліджується. Передумовою даного метода є сходження від чут-

тєво-конкретного до абстрактно- го, виокремлення у мисленні окремих сто-

рін предмета та їх «закріплення» у відповідних абстрактних визначеннях. Рух 

пізнання від чуттєво-конкретного до абстрактного – це і є рух від одиничного 

до загального, тут домінують такі логічні прийоми як аналіз та індукція. 

Часткові методи наук (внутрішньо- та міждисциплінарні). Вони 

застосовуються в кожній окремій галузі знання, в кожній науковій дисцип-

ліні. Хоча чітко «прив’язати» конкретні способи дослідження саме до певної 

дисципліни дуже важко, хоч кожна з них і має відносно своєрідний методо-

логічний інструментарій. Поглиблення взаємозв’язків наук призводить до 

того, що результати, прийоми і методи одних наук все більш широко вико-

ристовуються в інших, наприклад, застосування фізичних та хімічних мето-

дів у біології та медицині. Це породжує проблему методів міждисциплінар-

ного дослідження. Застосування методу однієї науки в інших галузях знання 

здійснюється в міру того, що їх об’єкти підпорядковуються законам цієї на-

уки. При цьому метод, характерний для однієї галузі знання, діє в інших вже 

як підпорядкований. 

Так, наприклад, психологія як і всі природничі науки, має два основних 

загальнонаукових методи отримання психологічних фактів: метод спостере-

ження і метод експерименту. Кожен з цих методів має ряд модифікацій, що 

уточнюють, але не міняють його сутності. 

Розрізнюють такі види спостереження: зріз (короткотривале спостере-

ження), лонгітюдинальне (довготривале, іноді багаторічне спостереження за 

окремою групою), суцільне (досліджуються представники всієї групи, яка 



вивчається), вибіркове (шляхом представницької вибірки) та включене спо-

стереження (коли спостерігач стає членом досліджуваної групи). Вивчення 

власних психічних процесів здійснюється шляхом самоспостереження (ін-

троспекції). Щодо експерименту, то виділяють два його різновиди: природ-

ний та лабораторний. 

Щодо спеціальних методів наукового дослідження, то у психології за-

стосовується, наприклад, метод аналізу продуктів діяльності. 

Продуктами діяльності людей є створені ними різні речі, написані 

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

бливості діяльності, що призвела до їх створення, і включених у цю діяль-

ність психічних процесів. 

Одним з найпоширеніших продуктів людської діяльності є текст. Крім 

традиційного аналізу (розуміння, інтуїція, осмислення) у психології широко 

використовуються формалізовані методи вивчення текстів, наприклад такий 

як процентний контент-аналіз. Суть методу полягає у виділенні в тексті клю-

чових понять (чи інших смислових одиниць) з подальшим підрахунком їх ча-

стоти і процентного співвідношення щодо різних частин тексту і загального 

обсягу інформації. 

Традиційна модель наукового пізнання передбачає рух по ланцюжку: 

встановлення емпіричних фактів → первинне емпіричне узагальнення → ви-

явлення відхилень фактів від правил → винахід теоретичної гіпотези з новою 

аргументацією → логічний висновок (дедукція) з гіпотези всіх фактів спо-

стереження, що є перевіркою на її істинність. 

Отже, процес наукового дослідження достатньо тривалий і складний. 

Він починається з виникнення ідеї, а завершується доведенням правильності 

гіпотези і суджень. 

Головні етапи наукового дослідження представлені на рис. 3.7. 

Але в науці недостатньо встановити будь-який науковий факт. Важли-

вим є пояснення його з позиції науки, обґрунтування загально-пізнавального, 

теоретичного та практичного його значення. Накопичення наукових фактів у 

процесі досліджень є творчим процесом, в основі якого завжди лежить задум 

вченого, його ідея. 

 

Принципи та методи наукового пізнання 

 

Сучасна наука керується трьома основними принципами пізнання: 

принципом детермінізму, принципом відповідності і принципом субсидіар-

ності. 

Принцип детермінізму, будучи загальнонауковим, організовує побу-

дову знання в конкретних науках. Детермінізм виступає, перш за все, у формі 

причинності як сукупності обставин, які передують у часі якій- небудь даній 

події і викликають її. Тобто, має місце зв'язок явищ і процесів, коли одне 

явище, процес (причина) за певних умов породжує, виробляє інше явище, 

процес (наслідок). 

 



 

 
 

Рис. 3.7 –  Етапи наукового дослідження 

 

Сучасне розуміння принципу детермінізму передбачає наявність різно-

манітних об'єктивно існуючих форм взаємозв'язку явищ, багато з яких вира-

жаються у вигляді співвідношень, що не мають безпосередньо причинного 

характеру, тобто прямо не містять моменту породження одного іншим. Сюди 

входять просторові і тимчасові кореляції, функціональні залежності і т. д. 

Принцип відповідності означає наступність наукових теорій. Нові те-

оретичні знання бувають корисні для розвитку науки, але якщо вони не бу-

дуть співвідноситися з колишніми, то наука перестане бути цілісною. 

Сутність принципу додатковості полягає в наступному: відтворення 

цілісності явища вимагає застосування в пізнанні взаємовиключних «додат-

кових» класів понять. За допомогою додатковості встановлюється еквівале-

нтність між класами понять, комплексно описують суперечливі ситуації в рі-

зних сферах пізнання (загальне розуміння принципу додатковості). 

Загальнонаукові методи пізнання  

Головними принципами науки є діалектичний та метафізичний. Пер-

ший з них виражається в ідеї розвитку, а другий – в ідеї сталості. Вони мають 

світоглядний аспект – обґрунтовують матеріальну і духовну єдність світу. 



Діалектика застерігає дослідника від того, щоб розглядати досліджува-

ний предмет як щось постійне і незмінне, а не в процесі його розвитку–виник-

нення, становлення, функціонування з визначенням можливих перспектив 

його майбутнього. Тільки володіючи цим загальним методом, дослідник буде 

бачити суперечливу сутність явищ, процесів, предметів, ясно розрізняти в ми-

сленні суперечності об’єкта дослідження, що відбивають протиріччя дослі-

джуваного об’єкта і суб’єктивні протиріччя, пов’язані з порушенням законів 

логіки мислення; розуміння, чому єдність і боротьба протилежностей є джере-

лом, рушійною силою розвитку природи, суспільства, мислення. 

Методологічні норми, якими діалектика озброює дослідника, можуть 

бути сформульовані так: для дійсного знання предмета мають бути охоплені, 

вивчені всі його закони, всі зв’язки і опосередкування. 

Метод – це спосіб досягнення поставленої мети. Метод об`єднує 

суб`єктивні та об`єктивні аспекти пізнання. Метод є об`єктивним, оскільки 

дозволяє відображати дійсність та її взаємозв`язки. Отже, метод є програмою 

побудови і практичного застосування теорії. Одночасно з цим метод 

суб`єктивний, оскільки є знаряддям думки дослідника та включає в себе його 

суб`єктивні особливості. 

Методи досліджень бувають: загальні, що діють у всіх галузях науки  і 

на всіх етапах дослідження; загальнонаукові, тобто придатні для  всіх наук; 

часткові – для певних наук; спеціальні – для однієї специфічної науки. Такий 

поділ методів завжди умовний, оскільки в міру розвитку пізнання науковий 

метод може переходити з однієї категорії в іншу. 

Загальнонаукові методи пізнання, що застосовуються в практиці нау-

кових досліджень представлені на рис. 3.8. 

Таким чином, розглянуті вище методи і методологія наукових дослі-

джень дозволяють стверджувати, що методологія не може бути зведена лише 

до одного методу, адже кожен метод застосовується не ізольовано, а у поєд-

нанні з іншими. 

«Ядром» системи методологічного знання є філософія, оскільки її 

принципи, закони і категорії визначають стратегію наукового дослідження, 

своєрідно втілюючись у конкретних формах. 

Головне призначення будь-якого наукового метода – на основі відпові-

дних принципів (вимог, приписів тощо) забезпечити успішне вирішення пе-

вних пізнавальних і практичних проблем, прирощення знання, оптимальне 

функціонування і розвиток тих чи інших об’єктів. 

 



 
Рис. 3.8 – Загальнонаукові методи пізнання 

 

Аналіз – метод дослідження, за допомогою якого піддослідний об’єкт 

уявно або практично розчленовується на складові частини з метою більш де-

тального його вивчення. 

Наприклад, окремі варіанти спочатку аналізуються в межах окремих 

повторень, а потім – в цілому по досліду. 

В наукових дослідженнях застосовують кілька видів аналізу. Один з 



них полягає в тому, що після розчленування об’єкта на складові частини ви-

значають співвідношення між ними. Іншим видом аналізу є класифікація ґру-

нтів, рослин, хвороб, шкідників тощо. Відомі також аналізи математичні, фо-

рмально-логічні та ін. 

Аналіз як метод досліджень використовують у зв’язку із синтезом. 

Синтез – поєднання розчленованих та проаналізованих частин піддо-

слідного об’єкту або кількох об’єктів в єдине ціле. 

Мета синтезу – на підставі детального аналізу отримати необхідні дані 

для більш повних висновків та узагальнень. Певною мірою синтез протиле-

жний аналізу, але вони взаємозалежні та взаємообумовлені. Наприклад, ана-

лізуючи дані кожного повторення, дослідник обчислює середні арифметичні 

по кожному варіанту. Аналіз же кожного варіанта призводить до їх об’єд-

нання у досліді, після чого роблять висновки та узагальнення і як кінцевий 

синтез – дають рекомендації виробництву. 

У сучасній науці синтез використовують не тільки для дослідження ок-

ремого об’єкта у певній галузі науки, а й окремих наук з виявленням існую-

чих між ними зв’язків (наприклад, між картографією, землевпорядкуванням, 

дистанційним зондуванням Землі, геоінформатикою, геодезією, фізикою, ма-

тематикою, хімією тощо). 

Індукція – метод дослідження, за допомогою якого судження ведуться 

від фактів до конкретних висновків. Наприклад, якщо листя рослин жовту-

вате, то роблять висновок про недостатнє азотне живлення; якщо воно набу-

ває фіолетового відтінку, то цей симптом наводить на думку про нестачу фо-

сфору в живленні рослини. 

Дедукція – метод дослідження, який дає можливість за допомогою ана-

лізу загальних положень і фактів перейти до часткових і поодиноких висно-

вків. Наприклад оцінюючі вміст та співвідношення поживних елементів у ро-

слинах або за візуальними ознаками роблять висновки про умови азотного, 

фосфорного чи калійного живлення. 

Аналогія – метод дослідження, завдяки якому знання про відомі вже 

об’єкти, предмети та явища переносяться на інші, ще невідомі, але схожі із 

відомими і вже раніше вивченими. При цьому висновок робиться за анало-

гією. 

Оскільки ізольовано взята аналогія не має показової сили, то її треба 

використовувати разом з іншими методами пізнання, додержуючи таких ви-

мог: 

 аналогія має ґрунтуватись на істотних ознаках і більшому числі загаль-

них властивостей; 

 зв’язки між порівнюваними ознаками повинні бути тісними; 

 аналогія як метод має показати не лише схожість об’єктів, а й різницю 

між ними. 

Метод аналогій, застосований на подібності показників, предметів і 

явищ, є основою моделювання. 

Моделювання – метод дослідження об’єктів, процесів і явищ на їх мо-



делях. Сутністю моделювання є заміна об’єктів, які важко вивчати, спеціа-

льно створеними зручними моделями. Наприклад, можна моделювати ґрунт, 

рослинні клітини, окремі органи. 

Розрізняють моделювання структури об’єкта і моделювання його пове-

дінки, тобто процесів, які відбуваються в об’єкті досліджень. 

Чим повніше модель відображує оригінал, тим результати досліджень 

моделі будуть більше відповідати результатам об’єкта досліджень. Моделю-

вання як метод застосовується разом з іншими методами, часто з експериме-

нтом і має назву модельного експерименту. 

Узагальнення – метод, за допомогою якого уявно переходять від окре-

мих фактів, явищ та процесів до ототожнювання у думках або від одного по-

няття чи судження до іншого, більш загального. Спочатку узагальнюють ре-

зультати досліджень для кожного повторення, а потім для всього досліду в 

аналогічних умовах. 

Загальнонаукові методи – це система принципів, прийомів, що мають 

загальний, універсальний характер, є абстрактними, суворо не регламенто-

вані, не піддаються формалізації та математизації; використовуються в усіх 

чи майже в усіх науках з урахуванням особливостей конкретних об’єктів до-

слідження. 

Загальнонаукові методи поділяються на: 

 методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимі-

рювання, експеримент); 

 методи, що використовуються як на емпіричному, так і на теоретич-

ному рівні дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, 

моделювання та ін.); 

 методи теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до кон-

кретного, ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод). 

На емпіричному рівні переважає живе споглядання (чуттєве пізнання), 

раціональний момент тут наявний, але має підпорядковане значення. Тому 

досліджуваний об’єкт відображається переважно з боку зовнішніх зв’язків та 

проявів, що доступні живому спогляданню. Збирання фактів, їх первинний 

опис, узагальнення, систематизація – характерні ознаки емпіричного пі-

знання. 

Теоретичний рівень дослідження пов’язаний з більш глибоким аналі-

зом фактів, з проникненням у сутність досліджуваних явищ, з пізнанням та 

формулюванням законів, тобто з поясненням реальної дійсності. 

Кожен науковий метод має відповідати таким критеріям: 

– ясність – загальнозрозумілість методу; 

– детермінованість – сувора послідовність використання методу; 

– націленість – підпорядкованість методу досягненню певної мети, 

розв’язанню певних конкретних завдань; 

– результативність – здатність методу забезпечувати досягнення певної 

мети; 

– надійність – здатність методу з великою ймовірністю забезпечувати 

отримання бажаного результату; 



– економічність – здатність методу добиватися певних результатів із 

найменшими витратами засобів і часу. 

До основних загальнонаукових методів пізнання відносять: 

– спостереження – це спосіб безпосереднього вивчення предметів і 

явищ за допомогою органів чуття без втручання в процес з боку дослідника; 

– порівняння – це виявлення відмінностей між  об`єктами матеріального 

світу або знаходження в них спільного за допомогою органів чуття чи спеці-

альних пристроїв; 

– підрахунок – це знаходження числа, що визначає кількісне співвідно-

шення однотипних об`єктів або їх параметрів, котрі характеризують ті чи 

інші властивості; 

– вимірювання – це фізичний процес визначення числового значення пе-

вної величини шляхом порівняння її з еталоном; 

– експеримент – це одна із сфер людської практики, в результаті якої 

перевіряється істинність гіпотез або виявляються закономірності об`єктив-

ного світу. Під час експерименту дослідник втручається в процес, який він 

вивчає, з метою пізнання. При цьому одні умови досліду ізолюються, інші 

виключаються, а деякі підсилюються або послаблюються; 

– узагальнення – визначення загального поняття, в якому відобража-

ється головне або основне, що характеризує об`єкти певного класу. Це засіб 

для утворення нових наукових понять, формулювання законів і теорій; 

– абстрагування – це відвертання уваги в думках від несуттєвих власти-

востей, зв`язків, відношень предметів і виділення декількох сторін, що ціка-

влять дослідника. Абстрагування, як правило, здійснюється у два етапи. На 

першому етапі визначаються несуттєві властивості, зв`язки тощо, на другому 

– досліджуваний об`єкт замінюють іншим, більш простим, тобто спрощеною 

моделлю, яка зберігає головне в складному. Розрізняють такі види абстрагу-

вання: ототожнювання (утворення понять шляхом об`єднання предметів, ви-

ділених за своїми властивостями, в особливий клас); ізолювання (відокрем-

лення властивостей, невід`ємно пов`язаних з предметами); конструктивізація 

(не береться до уваги невизначеність між реальними об`єктами); припущення 

можливого здійснення; 

– формалізацію – відображення об`єкта або явища в знаковій формі пе-

вної спеціальної мови (математики, фізики, хімії тощо) і забезпечення мож-

ливості дослідження реальних об`єктів та їх властивостей через формальне 

дослідження відповідних знаків; 

– аксіоматичний метод – спосіб побудови наукової теорії, при якому 

деякі твердження (аксіоми) приймаються без доведень і тоді використову-

ються для отримання решти знань (за певними логічними правилами); 

– аналіз – метод пізнання, при якому предмет дослідження (об`єкт, вла-

стивості тощо) розкладається на окремі складові частини. У зв`язку з цим 

аналіз лежить в основі аналітичного методу досліджень; 

– синтез – це поєднання окремих сторін предмета дослідження в єдине 

ціле. Аналіз і синтез взаємозв`язані та уособлюють єдність протилежностей. 



Розрізняють такі види аналізу і синтезу: прямий, або емпіричний, метод (ви-

користовують для виділення окремих частин об`єкта); елементно-теоретич-

ний метод (базується на уявленнях про причинно-наслідкові зв`язки різних 

явищ); структурно-генетичний метод (вилучення із складного явища таких 

елементів, які створюють вирішальний вплив на решту сторін об`єкта); 

– гіпотетичний метод пізнання передбачає розробку наукової гіпотези 

на основі вивчення фізичної, хімічної чи будь-якої іншої суті досліджуваного 

явища за допомогою описаних вище способів пізнання. Потім формулю-

ються гіпотези, складається розрахункова схема алгоритму (моделі), здійс-

нюється її вивчення, аналіз і розробка теоретичних положень. 

Важливими поняттями в теорії пізнання є індукція – умовивід від фак-

тів до деякої гіпотези, та дедукція – умовивід, в якому висновок про деякий 

елемент множини робиться на основі знань загальних властивостей всієї мно-

жини. Найважливіше правило дедукції формулюється так: «Якщо із вислов-

лювання А слідує висловлювання В, а висловлювання А є істинним, то В та-

кож є істинним». 

Одним із методів наукового пізнання є аналогія, за допомогою якої 

одержують знання про предмети і явища на основі їх подібності з іншими. 

Як у соціально-економічних, так і в технічних дослідженнях часто ви-

користовують історичний метод пізнання. Цей метод передбачає дослі-

дження виникнення, формування і розвитку об`єктів у хронологічній послі-

довності, в результаті чого дослідник одержує додаткове знання про процес, 

який вивчає. 

При гіпотетичному методі пізнання дослідник часто звертається до іде-

алізації – створення в думках об`єктів, які практично нездійсненні (напри-

клад, ідеальний газ, абсолютне тверде тіло). У результаті ідеалізації реальні 

об`єкти позбавляються деяких властивостей і наділяються гіпотетичними 

властивостями. 

Під час дослідження окремих систем з різного виду зв`язками, що ха-

рактеризуються як безперервністю та детермінованістю, так і дискретністю 

та випадковістю, використовуються системні методи (дослідження опера-

цій, теорія масового обслуговування, теорія керування, теорія множин тощо). 

До методів метатеоретичного рівня відносять тільки діалектичний 

метод і метод системного аналізу. З допомогою цих методів досліджуються 

власне теорії й розробляються шляхи їх побудови, вивчається система поло-

жень і понять певної теорії, з`ясовуються межі її застосування,  способи за-

провадження нових понять, обґрунтовуються шляхи синтезу декількох тео-

рій. Центральним завданням цього рівня досліджень є пізнання умов форма-

лізації наукових теорій і вироблення формалізованих мов, так званих мета-

мов. 

У процесі розвитку технічних наук наукові дослідження виконуються 

на двох рівнях: емпіричному та теоретичному. Рівні відрізняються глиби-

ною, повнотою і всебічністю дослідження об`єкта; цілями, методами досяг-

нення та способами вираження знань; ступенем значимості в них чуттєвого 



та раціонального пізнання. На емпіричному рівні здійснюються спостере-

ження за об`єктами, фіксуються факти, проводяться експерименти, виявля-

ються емпіричні співвідношення та закономірні зв`язки між окремими яви-

щами. На теоретичному рівні створюються системи знань, теорії, в яких роз-

криваються загальні та необхідні зв`язки, формулюються закони в їх систем-

ній єдності та цілісності. 

На емпіричному рівні пізнавальною функцією є описова характерис-

тика явищ, а результатом – наукові факти, певна сумативність знань, сукуп-

ність емпіричних узагальнень, встановлення закономірних зв`язків між окре-

мими явищами, тобто домінує чуттєво-сенситивний компонент у пізнанні. 

На теоретичному рівні досліджень головним завданням є розкриття 

суттєвих причин та зв`язків між явищами, а пізнавальною функцією – пояс-

нення явищ у формі законів, теорій, теоретичних систем та системних зако-

нів. На цьому рівні домінує раціональне пізнання. 

Методи обох рівнів органічно взаємопов`язані й взаємно зумовлюють 

один одного у цілісній структурі наукового пізнання. Емпіричне переходить 

у теоретичне, а те, що спочатку було теоретичним, на більш високому етапі 

розвитку, стає емпірично доступним. 

 

Аксіоматизація наукових теорій 

 

Аксіоматизація знань має поширення в теоретичних розділах природ-

ничих наук (біології, квантової механіки та ін.). Вона включає в себе ряд по-

нять (аксіом) наукової теорії, які використовуються для визначення інших 

понять цієї теорії. Це так звані фундаментальні поняття цієї теорії, значення 

яких відомі і не потребують визначення. Наприклад, у механіці Ньютона та-

ким поняттям є поняття сили, а в бухгалтерському обліку – поняття подвій-

ності відображення в обліку господарських процесів. У дедуктивних теоріях 

вони називаються первинними поняттями теорії. 

При аксіоматизації знань складається залежність первинних понять 

(аксіом) і тверджень від інших, що стає принципом побудови теорії. На від-

міну від аксіоматичних знань, які підтверджені наукою і практикою, знання, 

істинність яких необхідно довести дослідженням, називають теоремами. Од-

нією із таких теорем може бути потреба застосування показника  норматив-

ної чистої продукції (без матеріальних витрат) при плануванні виробничої 

діяльності об'єднань і підприємств. 

Аксіоми і первинні поняття утворюють базис теорії. Первинні поняття, 

як правило, містяться всередині аксіом. 

Аксіоматизація наукових теорій має велику пізнавальну цінність. Вона 

дає змогу ефективно на чіткій науковій основі вирішувати проблему істин-

ності положень теорії. При аксіоматизації теорії, як правило, зберігається ве-

лика свобода вибору числа аксіом і конкретних положень. Це саме і первин-

них понять. Та сама теорія може мати різну аксіоматику. Аксіоматизація на-

укових теорій можлива лише тоді, коли в ній вже встановлено і перевірено 

практикою багато положень, і деякі з них стали аксіомами. 



Аксіоми фіксують найбільш загальні і важливі відношення між понят-

тями теорії і тому у змістовому аспекті їм можуть відповідати найважливіші 

фундаментальні положення. Разом з тим аксіоматична теорія не існує поза 

системою наукового знання; вона пов'язана з іншими теоріями або входить 

до складу ширших знань, у яких аксіоми можуть бути доведені, як теореми, 

а початкові поняття – визначеннями. Істинність аксіоми, тобто правильність 

аксіоматизації, обґрунтовується практичним положенням усієї системи  в ці-

лому та її змістовою інтерпретацією. 

У розвитку аксіоматизації знань можна виділити два етапи – змістової 

і формалізованої аксіоматики. 

Змістова аксіоматика характеризується тим, що орієнтується на кон-

кретний зміст теорії знань, які аксіоматизуються. 

Формалізована аксіоматика ґрунтується на формалізованих мовах і 

розумінні доказу як формальної процедури. 

Формалізовані мови побудовані на системі символів, які характеризу-

ють чітко однозначний опис словника (елементів даної мови) і наявністю 

особливих структурних правил, що називаються синтаксисом. Прикладом 

таких мов є мови програмування економічних задач для розв'язання на ЕОМ. 

Аксіоматизація на основі формалізованої мови полягає в тому, що за 

аксіому вибирають деякі правильні висновки, їх приймають як істинні. Потім 

за точно сформульованими правилами формального доказу перетворенням 

одних правильних висновків у інші одержують наслідки із аксіом. 

Для формалізованих аксіоматичних систем жорсткими правилами не є 

зміст. Чи є ця теорія  формалізованою математикою, економікою, бухгалтер-

ським обліком або іншою наукою, вирішують за допомогою інтерпретації. 

Інтерпретація – це зведення правильних висновків формалізованої ак-

сіоматизованої системи у взаємно-однозначну відповідність істинним про-

явом будь-якої змістової теорії. Якщо така відповідність між елементами ак-

сіоматизованої системи і елементами змістової теорії знайдена, формалізо-

вана теорія дістає підтвердження, а її прояв набуває змістового характеру. 

Системи аксіом, визначення і правила висновку аксіоматизованої сис-

теми повинні задовольняти ряду методологічних умов. Для правильного ви-

ведення висновків їх зводять до вимог суворого і однозначного формулю-

вання, а також до вимог достатності. Для визначення важливо додержувати 

двох вимог: усунення і несуперечності. 

Вимоги усунення визначень зводяться до того, що всяке вираження те-

орії, що містить визначальне поняття, може бути замінено еквівалентним 

йому виразом, у якому це поняття відсутнє, а містяться лише первинні по-

няття теорії. Вимоги несуперечності полягають у поєднанні у теорії визна-

чень та понять, які визначаються у процесі наукових досліджень. 

Аксіоматизована система може бути несуперечною, повною і незалеж-

ною. Система аксіом будь-якої теорії є несуперечною, якщо із неї відповідно 

до прийнятих правил не можна вивести двох тверджень, одне із яких спрос-

товувало б інше. 



Повнота системи аксіом означає, що при цих правилах прийнятих ак-

сіом достатньо, щоб на їх основі довести або відхилити, спростувати будь-

який вираз, який сформулювало на мові теорії, до якої належить ця система 

аксіом. 

Незалежність аксіом – полягає в тому, що їх слід добирати так, щоб 

жодна із них не була наслідком інших аксіом. В протилежному випадку така 

аксіома є теоремою. 

Аксіоматизація знань, а відтак і достовірність наукової теорії, залежать 

від виявлення причинних зв'язків явищ у методології наукових досліджень. 

У природі і суспільстві всі явища перебувають у взаємному зв'язку між со-

бою. Такий причинний зв'язок існує у світі об'єктивно, незалежно від свідо-

мості і волі людей. Наприклад, нагрівання металу є причиною такого явища, 

як розширення металу. 

Причиною називається таке явище, яке стає наслідком певних змін по-

чаткового стану об'єкта дослідження. За часом причина завжди передує нас-

лідку, а наслідок настає в результаті дії певних причин. Таким шляхом вини-

кають причинно-наслідкові зв'язки явищ, які вивчаються у методології нау-

кових досліджень. 

У процесі визначення причинно-наслідкових зв'язків застосовують такі 

методи: метод подібності, метод розрізнення, метод супутніх змін, метод 

залишків. 

Метод подібності ґрунтується на висновках про подібність порівню-

ваних причин або наслідків. Цей метод застосовується у наукових досліджен-

нях в тих випадках, коли необхідно визначити причину будь-якого явища, що 

виникає за різних умов, але при наявності спільних для всіх явищ обставин. 

Якщо для двох або більше випадків досліджуваного явища спільна лише одна 

обставина, то ця обставина і є причиною цього явища. Наприклад, у собівар-

тості одного із видів продукції перевищення витрат проти діючих норм було 

за статтями калькуляції «Сировина і матеріали» і «Основна заробітна плата 

виробничих робітників». Перевитрата сировини зумовлена невимірністю і 

некратністю металу, тобто порушенням постачальником договірних угод з 

якості сировини. В процесі виробництва робітники при доведенні сировини 

до певних якісних кондицій витратили більше часу, що призвело до більших 

витрат, ніж передбачено нормативами. Таким чином, спільною обставиною 

обох явищ є порушення постачальником договірних угод поставки сировини 

за якістю. Ця обставина є причиною перевитрат як сировини, так і заробітної 

плати. 

Слід зазначити, що всі індуктивні методи дослідження причинного 

зв'язку, у тому числі і метод подібності, дають тільки ймовірні знання про 

навколишній світ і у цьому полягає обмеженість їх пізнавального значення. 

Метод подібності застосовується, як правило, при дослідженні явищ, 

які можна спостерігати у конкретних умовах. Він не потребує штучного втру-

чання в самий процес досліджуваних явищ. Цей метод застосовується в еко-

номічних дослідженнях. 

Метод розрізнення застосовується тоді, коли досліджуване явище у 



одних випадках настає (присутнє), а у інших подібних умовах не настає (від-

сутнє). Тому всі досліджувані обставини при використанні методу розріз-

нення ґрунтуються лише навколо двох випадків: перший – коли досліджу-

ване явище настає та другий – досліджуване явище не настає. Якщо випадок, 

у якому досліджуване явище настає, і випадок, у якому це явище не настає, у 

всьому подібні, за винятком однієї обставини, то це єдина обставина, в чому 

вони відрізняються між собою, і є причиною досліджуваного явища. 

Цей метод дослідження причинного зв'язку можна проілюструвати на 

прикладі станції технічного обслуговування. 

На станції технічного обслуговування в однакових умовах працювали 

два цехи з однаковими виробничими потужностями. Проте продуктивність 

праці у цеху № 1 на 15 % вища, ніж у цеху № 2. Щоб знайти причину цього 

явища, проведено дослідження за допомогою методу розрізнення. Виявлено, 

що виробничі приміщення у цеху № 1 пофарбовані в світло-блакитний колір, 

а в цеху № 2 – у темний. Таким чином, перше явище (пофарбування стін) є 

причиною другого (зростання продуктивності праці). 

Метод супутніх змін застосовується у дослідженнях у тих випадках, 

коли існує тісний внутрішній зв'язок причин і наслідку, де вони однозначно 

пов'язані між собою. Якщо виникнення або зміна попереднього явища що-

разу викликає виникнення або зміну іншого, супутнього йому явища, то пе-

рше з них є причиною другого явища. Так, наприклад, у цеху № 2 станції 

технічного обслуговування немає належної вентиляції, тому кошторисом це-

хових витрат на плановий рік передбачено виділити для цієї мети значну 

суму коштів. Роботи щодо обладнання вентиляції не було проведено і зазна-

чена сума коштів виявилася зекономленою. Відсутність вентиляції позначи-

лась разом з іншими причинами на збільшенні захворюваності працівників, 

яким за рахунок коштів соціального страхування виплачено більше, ніж ста-

новлять, передбачені на вентиляцію. 

У цьому випадку друге явище є причиною першого щодо соціальної й 

економічної залежності. 

Метод залишків застосовується в разі дослідження складного компле-

ксу попередніх обставин, де одна частина компонентів цього комплексу вже 

вивчена, а інша підлягає вивченню. 

Якщо встановлено, що причиною частини складного досліджуваного 

явища не служать відомі попередні обставини, крім однієї з них, то можна 

припустити, що ця обставина і є причиною частини досліджуваного явища. 

Наприклад, якщо досліджують продуктивність праці на промисловому 

підприємстві, то у собівартості продукції вивчають витрати, пов'язані з опла-

тою праці, а інші витрати не враховують. Цей метод використовується в еко-

номічних дослідженнях як елімінування, тобто коли вилучають фактори, які 

безпосередньо не впливають на економічний результат. 

Причинно-наслідкові зв'язки об'єктів, які вивчаються, у методології на-

укових досліджень виступають у вигляді визначення – логічного прийому, 

що дає змогу передати відмінність ознак і результатів дослідження за допо-

могою мовних засобів. Визначення неможливо сформулювати на перших 



етапах вивчення об'єкта, коли ще не виявлені його істотні ознаки. Вони відо-

бражають головне у дослідженні предмета і допомагають виявити менш сут-

тєві, похідні ознаки. 

Мовною формою визначення поняття є ім'я. Якщо визначення відпові-

дає на запитання, яке поняття позначається цим ім'ям, то воно називається 

номінальним. Особливістю номінального визначення є те, що воно не розк-

риває змісту поняття. Визначення, яке розкриває зміст поняття, називається 

реальним. Крім того, розрізняють вербальне визначення, що пояснює по-

няття, позначене цим словом. Наприклад, план виробництва товарів народ-

ного споживання підприємство виконало, застосувавши більш прогресивну 

технологію, яка позитивно впливає на якість і кількість виробництва проду-

кції. 

Визначення повинно бути коротким і точним, тобто вільним від мета-

форичних (інакомовність), фігуральних висловів. Наявність останніх пере-

творює логічне визначення у простий образ. Ці образи можуть виражати пра-

вильну думку, але меті наукового визначення вони не відповідають. 

У наукових дослідженнях необхідно дотримуватися формально-логіч-

них правил визначення методологічних принципів філософії. Діалектична 

логіка вимагає вивчення предмета у всіх його зв'язках, у розвитку, зважаючи 

на практичну діяльність людей. 

Оскільки логічне визначення не завжди можливе і не завжди є най-

більш зручним засобом розкриття змісту понять у дослідженнях, при встано-

вленні змісту об'єктів застосовуються також інші прийоми, подібні до визна-

чення. До них належать: 

опис – викладення ознак предмета, явища, події; 

характеристика – розкриття найбільш типових ознак предмета; 

відмінність будь-яких конкретних об'єктів не від усіх інших, а лише 

від найбільш подібних до них (економіст-бухгалтер, економіст-фінансист); 

пояснення – розкриття не всього змісту поняття, а лише частини його 

з певною метою, яка може полягати у тому, щоб підготувати чітке логічне 

визначення (наприклад, здатність до аналітичного мислення економіста від-

різняє його від математика, який мислить абстрактно); 

порівняння – застосовується для пояснення одного поняття іншим, 

більш зрозумілим, абстрактно-конкретним (наприклад, обсяг виробництва 

вимірюється показником нормативно чистої продукції). 

Значення визначень полягає, з одного боку, в тому, що в них підсумо-

вується головне в наших знаннях про досліджувані об'єкти, а з іншого – в 

тому, що вони є основою для подальшого розвитку наших знань. Без них не-

можливо обійтись у будь-якій науці і дуже часто – в практичній діяльності, 

наприклад, при контролі і аудиті господарської діяльності підприємств, під-

приємців та ін. 

 

Гіпотези у методології наукових досліджень 

Гіпотеза – наукове припущення, що висувається для пояснення будь-

якого явища і потребує перевірки на досліді та теоретичного обґрунтування, 



для того щоб стати достовірною науковою теорією. 

Наукові теорії не можуть з'явитися зразу у готовому вигляді. Вони ви-

никають спочатку у вигляді припущень, гіпотез, і, пройшовши певну переві-

рку, перетворюються в достовірні знання. Підставою висунення гіпотези як 

форми розвитку знання є суспільно-історична практика людей і попередні 

знання у вигляді основних законів розвитку і пізнання дійсності. 

Кожна висунута гіпотеза має бути такою, що підлягає перевірці; це є 

єдиною логічною вимогою, виконання якої дає право на висунення гіпотези. 

Для пояснення тих самих явищ, подій можуть бути висунуті різні гіпотези. 

Для висунутої гіпотези не обов'язкове повне узгодження з фактичним 

матеріалом дослідження. По-перше, не можна забороняти висунення гіпотез, 

які суперечать усталеним у науці законам, бо така заборона несумісна з роз-

витком науки. По-друге, вимога втрачає сенс, якщо дані, якими користується 

вчений, неповні або недостовірні. 

Гіпотеза, як форма розвитку знання, являє собою окреме припущення 

або їх сукупність, які висуваються для пояснення властивостей або причин 

досліджуваних явищ. 

Прикладом гіпотези можуть бути такі міркування: показник норматив-

ної чистої продукції (НЧП), що застосовується для планування обсягу виро-

бництва у промисловості, дає змогу встановити трудовий внесок підприємс-

тва у випуск продукції, але не повною мірою стимулює зниження трудоміст-

кості її. Виникає гіпотеза про потребу удосконалення показника НЧП у час-

тині впливу його на зростання продуктивності праці робітників підприємс-

тва. Ця гіпотеза дає змогу побудувати систему знань, що приводять до нових 

результатів, пов'язує раніше відоме з невідомим. Без достовірного знання, яке 

становить фундамент гіпотези, вона не має наукової цінності. 

Процес розвитку гіпотези проходить чотири стадії (рис. 3.9.): 

висування гіпотез – вивчення об'єкта дослідження нагромадженням 

теоретичних і емпіричних знань і обґрунтуванням на їх основі припущення 

про можливість одержання нових знань про нього; 

формулювання гіпотез – визначення методів дослідження і системи до-

казів; 

доведення гіпотез у процесі дослідження і експериментування, їх уто-

чнення і коригування; 

результати доведення гіпотез – доповнюється новими припущеннями 

або відкидається, замінюється новими гіпотезами або перетворюється у дос-

товірне знання. 

У процесі дослідження гіпотеза безумовно уточняється і змінюється за-

лежно від добутих результатів. Проте перш ніж приступити до її формулю-

вання і розробки докладного плану і методики дослідження, необхідно гіпо-

тезу попередньо піддати теоретичним розрахункам, експертній оцінці, оріє-

нтованому експерименту і тільки після цього розпочинати її дослідження. 

 



 
Рис. 3.9 –  Процес висування і доказу гіпотез у наукових  

дослідженнях 

 

Для того щоб гіпотеза могла виконувати свою основну функцію як фо-

рма розвитку знання, необхідно керуватися деякими вимогами у процесі ви-

сунення її. Найважливішим з них є те, що гіпотеза повинна відповідати осно-

вним критеріям філософії. Роль філософії в розвитку гіпотез полягає в тому, 

щоб спрямувати мислення вченого у русло науки узагальнення фактів відпо-

відно до їх об'єктивної природи. Основний зміст гіпотези не повинен супере-

чити законам, встановленим в певній системі знань. Наприклад, жодна з гі-

потез у галузі конкретної економіки не повинна суперечити закону відповід-

ності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил. У против-

ному разі гіпотеза не сприятиме розвитку економічної науки і врешті-решт 



відкидається. Проте цю вимогу не можна абсолютизувати, бо вона виклю-

чила б можливість розвитку знань. Якщо виникає суперечність між висуну-

тою гіпотезою і раніше доведеними положеннями цієї науки, то сумніватися 

треба насамперед у гіпотезі. Але якщо нові аргументи дедалі більше укріп-

люють гіпотезу, то слід перевірити, наскільки достовірна та теорія, яка супе-

речить висунутій. 

При висуванні гіпотези необхідно прагнути за її допомогою пояснити 

не частину будь-яких факторів чи явищ, а всю їх сукупність. Сформульовані 

пропозиції, що становлять зміст гіпотези, не повинні бути логічно супереч-

ливими, тобто одне не повинно бути формально-логічним запереченням ін-

шого. Формально-логічні суперечності вносять у зміст знань суб'єктивний 

характер, який призводить до викривлення дійсності. 

Гіпотеза має бути гранично простою, тобто такою, яка не потребує вве-

дення нових гіпотез або припущень, при збільшенні кількості спостережень 

і підвищенні їх точності. Простота виступає своєрідним критерієм, який дає 

змогу зробити вибір між кількома різними гіпотезами. 

Для гіпотези характерно прагнення на основі узагальнення вже наяв-

них знань вийти за її межі, тобто сформулювати нові положення, істинність 

яких ще не доведена. 

Подальший розвиток гіпотези полягає в її доведенні, інакше людина не 

може керуватися гіпотезою ні в теоретичній, ні в практичній діяльності. 

З приводу того самого досліджуваного об'єкта може висуватися кілька 

гіпотез. При цьому можуть бути гіпотези, які взаємно виключають одна одну. 

І це справджується багатозначними зв'язками об'єкта з іншими явищами, які 

встановлені в процесі дослідження. Тому висування кількох гіпотез, в тому 

числі і таких, що взаємно виключають одна одну, не можна вважати похиб-

кою висування і формулювання гіпотези. Доки не встановлено, у чому поля-

гає індивідуальна особливість досліджуваного об'єкта, наявність різних гіпо-

тез забезпечує його всебічне вивчення, без чого неможливо встановити нові 

закономірності і зробити за ними наукові узагальнення. 

Перевірка або доведення гіпотези, її подальшого розвитку передбачає 

кілька можливостей. 

Гіпотеза може розвиватися, уточнюватись, конкретизуватись, допов-

нюватись новими положеннями, залишаючись при цьому гіпотезою. 

Розвиток гіпотези може призвести до її відхилення. Якщо у процесі об-

ґрунтування гіпотези будуть виявлені факти і закономірності, що відхиляють 

основний зміст гіпотези, то постає питання про заміну її новою гіпотезою за 

іншими принципами, так званою робочою гіпотезою. 

У процесі розвитку робоча гіпотеза перетворюється в достовірне 

знання. Це відбувається тоді, коли доведено істинність принципу, який ле-

жить в основі гіпотези, не окремими фактами, а сукупністю практичних ре-

зультатів. 

Окремі факти підтверджують гіпотезу, збільшують її вірогідність, але 

не доводять повністю. Вирішальним фактором перетворення гіпотези у дос-

товірне знання є практика. При цьому гіпотеза перетворюється у достовірне 



знання у двох випадках: описана гіпотезою причина досліджуваного явища 

стає доступною прямому спостереженню або положення, яке становить ос-

новний зміст гіпотези, можна вивести як наслідок із достовірних посилок. 

На підставі гіпотези у наукових дослідженнях намагаються вивести 

якомога більшу кількість наслідків. Якщо всі наслідки погоджуються з да-

ними спостереження і досліду і жодна з них не суперечить цим даним, То 

гіпотезу вважають ймовірною. В цьому випадку гіпотеза продовжує залиша-

тися положенням, істинність якого доведена. Підтверджені практикою нас-

лідки із гіпотези підвищують її ймовірність, наближають основний зміст гі-

потези до достовірного знання, сприяють її успішному використанню в прак-

тичній діяльності людей. 

Перетворення гіпотези в наукову теорію відбувається тоді, коли вона 

доводиться не окремими фактами, а цілою сукупністю практичних результа-

тів. Окремі ж факти підтверджують гіпотезу, збільшують її ймовірність, але 

не доводять її повністю. 

У процесі перевірки гіпотези виявляється зв'язок її з науковою теорією. 

Цей зв'язок пояснюється наявністю об'єктивно-істинного знання в них. Разом 

з тим між гіпотезами і теоріями є відмінність, що випливає із відносності 

практики як критерію істини. Теорія на відміну від гіпотези є достовірним 

знанням. Проте це не виключає наявності гіпотетичних елементів у теорії, які 

активізують її подальший розвиток. Практика конкретного періоду може не 

давати змогу абсолютно доводити або спростовувати всі ідеї, що виникають. 

Тому гіпотеза повноправно входить у наукову теорію доти, поки подальші 

кроки науки не доведуть або не спростують її. 

Отже, гіпотези виникають у процесі розвитку науки і перетворюються 

у достовірні положення наукової теорії лише тоді, коли практика підтвер-

джує їх конкретними результатами, добутими на основі цієї системи знань. 

 

Докази у наукових дослідженнях 

 

Процедури, за допомогою яких установлюється істинність будь-якого 

твердження, у логіці прийнято називати доказами. їх використовують як у 

науці, так і в практичній діяльності людей і особливо при фінансовому мене-

джменті, веденні бухгалтерського обліку, контролі й аналізі господарської 

діяльності, нормуванні праці, аудиті тощо. 

В економічних дослідженнях основними доказами є показники, що ха-

рактеризують об'єкти дослідження відповідно до критеріїв оцінки їх стану 

або ефективності використання. Так, собівартість продукції характеризу-

ється величиною витрат на одиницю виробу, продуктивність праці – випус-

ком продукції в одиницю часу та ін. 

Доказами гіпотез, фактів у досліджуваних об'єктах не можуть бути ци-

тати, запозичені із оприлюднених робіт інших авторів. Вони використову-

ються для характеристики стану знань з питань, які досліджують. Винятком 

є праці інших авторів, у яких оприлюднені аксіоматизовані знання, сформо-



вані теорії (таблиця Менделєєва у хімії, закон Бойля Маріота у фізиці, по-

двійне відображення обороту капіталу на рахунках бухгалтерського обліку, 

запроваджене Лукою Пачолі та ін.), можуть бути відправними позиціями у 

дослідженнях за цією тематикою. 

У доказах застосовують два способи встановлення істини: безпосеред-

ній і опосередкований. 

Безпосередній спосіб полягає в тому, що у процесі практичних дій від-

бувається зіставлення стверджуваного з фактичним становищем об'єкта дос-

лідження. Видами таких практичних дій можуть бути спостереження, експе-

римент, демонстрація, вимірювання, розрахунок, облік та інші емпіричні 

процедури. 

Цей спосіб найбільше можливий у економічних дослідженнях, оскі-

льки дає змогу виміряти і зіставити показники економічних процесів на під-

ставі статистичних і бухгалтерських звітів, а також зібраних за допомогою 

емпіричних методичних прийомів дослідження. 

У практиці досліджень часто істинність твердження про властивості 

будь-якого об'єкта може бути доведена на підставі вже наявних знань у ви-

гляді різних законів і положень. У цьому випадку завданням доказу є вияв-

лення співвідношення аналогів. Такий спосіб встановлення істини називають 

опосередкованим. 

Сфера застосування опосередкованих доказів у науці досить широка. 

Це стосується таких наук, як математика, фізика, астрономія, хімія та ін. 

Оскільки в економіці застосовуються математичні методи, то опосередковані 

докази тут також мають місце. Наприклад, тісноту зв'язку факторів, що впли-

вають на формування собівартості продукції, визначають опосередковано за 

допомогою методу кореляції. 

Розвиток науки привів до зростання значення опосередкованих методів 

встановлення істини наукових положень, зокрема доказів. За цих умов пос-

тала потреба в удосконаленні доказових процедур з обмеженням критерію 

інтуїтивності. З кінця XIX ст. у логіці формується поняття формального до-

казу, яке замінює собою інтуїтивний доказ. При цьому одержують суворе фо-

рмулювання правила доказів, які дають змогу на кожному етапі перевірити 

їх правдивість. Формальні докази широко застосовуються у сучасній логіці, 

математиці та економіці. Так, собівартість продукції можна досліджувати за 

технологічними дільницями, цехами, користуючись формальними доказами 

у вигляді норм витрат сировини, палива та інших ресурсів, а також даними 

про фактичне витрачання їх, відображене у бухгалтерському обліку. 

Доказ являє собою процес мислення, результатом якого є послідов-

ність тверджень, розміщених у певному логічному порядку. 

Отже, доказ є логічною процедурою встановлення істинності будь-

якого твердження за допомогою інших тверджень, істинність яких вже дове-

дено. 

У структурі доказів виділяють такі елементи: теза, аргумент і форма 

(демонстрація). 

Тезою називають твердження, яке підлягає доведенню. У формальних 



доказах, а також у деяких науках, які використовують дедуктивні методи, 

твердження, що підлягає доведенню, називають теоремою. Такою тезою в 

економіці можуть бути шляхи зниження витрат виробництва, резерви підви-

щення продуктивності праці, зниження матеріаломісткості продукції та ін. 

Аргумент – це положення, яке використовується для доведення цієї 

тези. 

Оскільки аргументи є твердженнями, які визначають істинність тези, їх 

називають іноді основними доказами. У формальних доказах їх називають 

посиланнями (норми витрат ресурсів, звітні дані про фактичні витрати ресу-

рсів та ін.). 

Аргументами можуть бути: твердження, істинність яких доведено ра-

ніше (теореми, закони та інші наукові положення), аксіоми, визначення  і тве-

рдження, що містять достовірну інформацію про конкретні факти (дані бух-

галтерських звітів і балансів, статистичні збірники та ін.). 

Форма доказу (демонстрація) – це спосіб зв'язку аргументів між со-

бою, а також з тезою. Вона показує логічну послідовність переходу від осно-

вного аргументу до тези. В економічних дослідженнях формою доказів є таб-

лиці, машино-відеограми, складені ЕОМ за конкретними програмами, гра-

фіки, аналітичні розрахунки та інші матеріальні носії інформації, перетворе-

ної відповідно до мети дослідження (тези доказу). 

У математичних і економічних дисциплінах широко застосовуються 

два основних види доказів: прямі і непрямі. Прямим називається такий до-

каз, коли із прийнятих передумов за встановленими правилами безпосеред-

ньо виникає теза, яка потребує доведення. Інакше кажучи, у ланцюжку ви-

сновків, що являють собою прямий доказ, останньою ланкою буде теза, яку 

доводять. Наприклад, твердження, що для фабрики виготовлення костюмів 

чоловічих з дорогих шерстяних тканин вигідніше, ніж з дешевих бавовняних, 

ґрунтується на послідовності таких міркувань. Трудові затрати на пошиття 

костюмів однакові, але за даними економічного аналізу рентабельність кос-

тюмів з дорогих шерстяних тканин значно вища. Крім того, вони користу-

ються великим попитом, тому не залежуються на складі готової продукції 

фабрики. 

У економічних дослідженнях як прямі докази використовують дані бу-

хгалтерського обліку і статистики, що характеризують кількісну і якісну сто-

рони досліджуваних об'єктів. Крім того, використовують дані, добуті у про-

цесі проведення хронометражних спостережень, контрольного запуску сиро-

вини, технологічного контролю, лабораторного аналізу та ін. 

Трапляються випадки, коли прямий доказ за інших умов неможливий. 

Тоді вдаються до непрямих доказів, що називаються іноді «доказами від про-

тилежного». При цьому безпосередньо доводиться не теза, а її відхилення – 

антитеза, причому доказ встановлює хибність останньої. Потім на підставі 

закону виключення третього роблять висновок про істинність тези. Таким 

чином, твердження, яке доводять, протягом всього доведення залишається 

наче осторонь, використовується лише на заключній стадії. Отже, непрямий 

доказ – це такий вид міркування, за яким доводиться хибність відхилення 



тези і на цій підставі роблять висновок про істинність її. 

У економіці при дослідженні продуктивності праці, собівартості про-

дукції, робіт і послуг непрямими доказами є аналоги, тобто показники варті-

сних або натуральних вимірників досліджуваних об'єктів, взятих із фінансо-

вої звітності споріднених підприємств, об'єднань. Неупереджені логічні по-

милки, припущені у доказі, у міркуваннях взагалі непередбачливо називають 

паралогізмами (грец. раrаlотоз – неправильне міркування), а навмисні не-

правильні міркування – софізмами (грец. sophisma – хитрість, вигадка). 

Мета застосування софізму – видати неправду за істину, надавши логі-

чно неспроможному міркуванню видимість логічної правильності. Напри-

клад, науковий доказ апологетів соціалізму про перевагу тоталітарної еконо-

міки, що ґрунтується на державній формі власності, над ринковою з різними 

формами власності, на практиці виявився утопічним. 

Парадокси (грец. para – проти, doxa – думка) – міркування, у якому 

однаковою мірою доводяться істинність будь-якого твердження та його від-

хилення. Причиною парадоксу є те, що у теоріях, які містять парадокси, не- 

достатньо з'ясовано фундаментальні поняття, у тому числі і логічні. 

Велике значення у наукових дослідженнях мають спростування. Як і 

докази, спростування мають тезу, аргументи і форму (демонстрацію): 

теза – це положення, яке треба спростувати; 

аргументи – твердження, за допомогою яких спростовується теза, до-

водиться її хибність; 

форма – це спосіб логічного зв'язку аргументів і тези. Спростування 

тези може бути доведено тим, що, по-перше, буде доведена істинність анти-

тези, а, по-друге, встановлена хибність наслідків, що випливають із тези. 

Прикладом спростування першого може бути твердження, що «всі підприєм-

ства промислової корпорації є рентабельними» (загальне твердження) спро-

стовується доведенням істинності частково негативного твердження – «деякі 

підприємства корпорації є збитковими». 

Цей самий приклад можна навести як друге спростування: «підприєм-

ства промисловості можуть бути збитковими лише у тих випадках, коли має 

місце безгосподарність, або якщо окремі види продукції на ринку не корис-

туються попитом». Теза є істинним твердженням, але все ж доказ не може 

бути прийнятий, оскільки він не підтверджений економічними розрахун-

ками. 

Спростування є важливим засобом розвитку наукового пізнання. За їх 

допомогою наука вивільнюється від хибних тверджень, помилок і необґрун-

тованих догм, а також удосконалює свій теоретичний апарат. 

Спростування демонстрації доказу тези полягає у тому, що показує ві-

дсутність логічного зв'язку між тезою і його аргументом. Оскільки це може 

бути порушенням правил висновків, за якими будується доказ цієї тези, то 

для спростування необхідно вказати на вид помилки. 

Для того щоб докази і спростування приводили до бажаного резуль-

тату, необхідно додержувати правил і умов їх проведення. 

Правила і умови, які стосуються тези, полягають насамперед у тому, 



що теза повинна бути точно і чітко сформульованою. Тому в наукових дос-

лідженнях раніше ніж приступити до доказу будь-якого наукового поло-

ження, провадять дослідження з уточнення їх змісту і внутрішнього логіч-

ного зв'язку та аналізу понять, які входять до складу цього положення. 

Теза протягом всього доведення або спростування має залишатися не-

змінною. Ця умова ґрунтується на дотриманні закону тотожності; ігнору-

вання його призводить до того, що теза залишається недоведеною, оскільки 

при доведенні відбувається підміна тези і доказу або спрощується не та теза, 

яка необхідна. Помилку, зумовлену недодержанням цієї умови, виражає 

принцип «Хто занадто багато доводить, той нічого не доводить». Наприклад, 

намагаючись довести тезу «Мова не тотожна мисленню», починають дово-

дити як рівнозначне таке твердження: «Мова не пов'язана з мисленням». 

Останнє твердження більш категоричне і до того ж хибне, тоді як дійсна теза 

– істинне твердження. 

Правила і умови, які стосуються аргументів, полягають у тому, що ар-

гументи у всякому доказі мають бути істинними твердженнями. 

Недодержання цього правила призводить до помилок. Істинність аргу-

менту має бути доведеною незалежно від тези. 

Аргументи повинні бути достатніми підставами для доказу тези. Пору-

шення цього правила призводить до того, що при доведенні намагаються 

встановити логічний зв'язок між різними за змістом твердженнями. Твер-

дження «Підприємство працює нерентабельно» недостатнє само по собі для 

обґрунтування тези «Бухгалтерський облік перебуває в незадовільному 

стані», хоч реальний зв'язок між цими фактами може існувати. Різновидами 

цієї помилки є можливі апеляції при доказах «до публіки», «до особи» тощо. 

Правила і умови, які стосуються демонстрації, – це всі правила і поми-

лки, пов'язані з порушенням тих висновків, які використані при побудові до-

казу. 

Отже, доказами і спростуваннями у економічних дослідженнях є тільки 

ті, істинність яких може бути підтверджена економічними розрахунками, від-

повідними документами, складеними на підставі перевірених даних, а також 

отримані за допомогою проведеного експерименту. 

 

Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація 

 

В методології наукових досліджень розрізняють поняття «об'єкт» і 

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

вана пізнавальна діяльність дослідника, а предметом пізнання – досліджу-

вані з певною метою властивості, ставлення до об'єкта. Наприклад, усі суспі-

льні науки в принципі пізнають один об'єкт – суспільство, але мають різні 

предмети; політична економія – систему виробничих відносин, економічна 

статистика – кількісну сторону економічних явищ; бухгалтерський облік, 

аналіз і аудит – господарську діяльність підприємців та ін. 

Об'єктом наукового дослідження є навколишній матеріальний світ та 



форми його відображення у свідомості людей, які існують незалежно від на-

шої свідомості, відбираються відповідно до мети дослідження. Досліджувати 

можна не тільки емпіричний об'єкт (якість продукції, собівартість виробів), а 

й теоретичний (дія закону вартості). 

Емпіричні об'єкти при дослідженні поділяють на натуральні, або фізи-

чні, які існують у природі об'єктивно, незалежно від нашої волі і свідомості, 

та штучні, включаючи технічні, що створюються за волею людей. 

Залежно від ступеня складності є прості і складні об'єкти дослідження; 

відмінність між ними визначається числом елементів та видом зв'язку між 

ними. Прості об'єкти складаються із кількох елементів. 

До складних відносять об'єкти з невизначеною структурою, яку необхі-

дно дослідити, а потім описати. ЦІ об'єкта досліджують за методом «чорної 

скриньки», який полягає у пошуку взаємозв'язку між подібними вхідними ді-

ями та реакцією об'єкта на них.  

Для вибору і вивчення головного фактору, який впливає на досліджу-

ваний об'єкт та сукупність інших однотипних об'єктів, визначають їх подіб-

ність, що відповідає меті дослідження. За результатами попереднього ви-

вчення цієї сукупності відшукують об'єкт дослідження, який включає в себе 

всі основні істотні властивості багатьох реальних об'єктів. Правильний відбір 

об'єкта вивчення із навколишнього матеріального світу відповідно до мети 

дослідження сприяє обґрунтованості результатів дослідження. 

Кожний об'єкт дослідження оточує середовище, з яким він взаємодіє. 

Тому завдання дослідника полягає у визначенні факторів, які впливають на 

об'єкт дослідження, відборі і зосередженні зусиль на найсуттєвіших факто-

рах. Критеріями відбору суттєвих факторів є мета дослідження та рівень на-

копичених знань у цьому напрямі. Якщо рівень знань про вплив факторів на 

поведінку об'єкта досліджень недостатній, то це може бути підставою для 

віднесення цих факторів до групи суттєвих. Наприклад, досліджуючи фак-

тори, які впливають на формування надійності техніки, виділяють в основ-

ному виробничі та економічні фактори, ігноруючи при цьому соціальні фак-

тори як несуттєві. Рівень знань про ці фактори явно недостатній. Тому в умо-

вах ринкових відносин їх не слід відкидати, а вивчати у взаємозв'язку з ін-

шими факторами. 

Відбір суттєвих факторів на об'єкт дослідження має велике практичне 

значення, оскільки впливає на ступінь достовірності результатів дослі-

дження. Якщо будь-який суттєвий фактор не враховано, то висновки, добуті 

в результаті дослідження, можуть бути помилковими, неповними або зовсім 

хибними. 

Виявлення суттєвих факторів спрощується, якщо дослідження ґрунту-

ється на добре опрацьованій теорії. Якщо теорія не дає відповіді на постав-

лені запитання, то використовують гіпотези, економісті ідеї, сформовані на 

етапі попереднього вивчення об'єкта дослідження. 

Отже, чим повніше враховано вплив середовища на об'єкт дослі-

дження, тим точнішими будуть результати наукового дослідження. Під сере-

довищем розуміють все те, що оточує об'єкт дослідження або його елементи, 



і вплив на них. Розрізняють матеріальні, енергетичні та інформаційні фак-

тори впливу.  

Технологічні процеси досліджують за допомогою експериментально- 

статистичних методів, де об'єкт дослідження представлено як «чорна скри-

нька». Кількісна характеристика мети дослідження обумовлена відбиранням 

таких показників технологічного процесу: 

 економічних – ефективність, собівартість продукції, рентабельність; 

 техніко-економічних – продуктивність праці, надійність роботи устат-

кування; 

 технологічних – точність, якість продукції, надійність і прогресивність 

технології. 

Вибравши об'єкт дослідження, його предмет і фактори, які впливають 

на причинно-наслідкові результати стану об'єкта, визначають його параме-

три, тобто повноту вивчення об'єкта відповідно до мети дослідження. Від 

достовірності визначення параметра дослідження і класифікації об'єктів зна-

чною мірою залежать результати виконаного дослідження. 

В основу класифікації об'єктів дослідження покладені принципи ло-

гіки, які передбачають групування їх за певною методикою. Мета класифіка-

ції полягає у розкритті всієї сукупності понять про об'єкт. Тому основою для 

поділу має бути не довільно взята, а суттєва ознака об'єктів, які класифікують 

(прямі і непрямі витрати на виготовлення продукції та ін.). 

Отже, класифікація – це поділ різних явищ, предметів на групи за пев-

ними ознаками, з метою їх вивчення та наукового узагальнення. 

Найбільш поширеними є два методи класифікації об'єктів дослідження. 

Класифікація об'єктів за наявністю і відсутністю ознак полягає в 

тому, що більшість об'єктів поділяють на два класи. Один із них має певну 

властивість, а другий не має її. У свою чергу, другий клас може бути поділе-

ний ще на два менших класи, із яких знову-таки один має деяку властивість» 

а інший не має її. Так, наприклад, якщо витрати поділити на виробничі і не-

виробничі, то другий член поділу не має певних ознак. У свою чергу, якщо 

невиробничі витрати поділити на витрати, пов'язані з обслуговуванням виро-

бництва і непов'язані із ним, то другий член поділу знову-таки не матиме пе-

вних ознак. 

Класифікація об'єктів за видозміною ознак полягає у тому, що члени 

поділу являють собою такі сукупності предметів, в кожній із яких загальна 

для всіх сукупностей ознака виявляється по особливому, з тими або іншими 

варіаціями. 

Для кращого пізнання об'єктів, які вивчаються при будь-якій класифі-

кації, необхідно з самого початку вибрати основу поділу. Наприклад, вироб-

ничі витрати розподіляють за функціональною роллю у процесі виробництва 

(сировина і матеріали, заробітна плата виробничих робітників тощо). Тут спі-

льна для всіх сукупностей ознака (витрати) проявляється по-різному. Одна із 

них являє собою матеріалізовану працю, друга – трудові, технологічні ви-

трати цього підприємства. 

Логічно складена класифікація повинна відповідати таким вимогам: 



 бути розмірною, тобто не дуже вузькою і не широкою; виконуватися за 

однією основою, яка має бути не довільним поняттям, а стосуватися суті по-

ділу цілого; 

 виключати несумісність понять (наприклад, показники роботи підпри-

ємства погані, але воно у числі передових). 

Для будь-якої класифікації об'єктів обов'язковими є формально-логічні 

і діалектичні принципи класифікації. Прикладом формально-логічної класи-

фікації може бути поділ витрат на виробничі та невиробничі. Тут класифіка-

ція здійснюється лише за однією підставою. 

При класифікації об'єктів наукових досліджень виходять із того, що на-

ука, пояснюючи характер тих або інших процесів дійсності, ґрунтується на 

певних методах дослідження їх. Спираючись на метод, вчений отримує від-

повідь на те, з чого потрібно починати дослідження, яким чином групувати 

об'єкти і давати оцінку фактам, що вивчаються у процесі дослідження.  


