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ВСТУП 

Метою вивчення дисципліни «Методика наукових досліджень» є 

формування у здобувачів вищої освіти систематизованого комплексу знань про 

загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є такі: ознайомлення із 

засадами організації наукових досліджень в Україні; оволодіння сучасною 

методологією наукових досліджень; ознайомлення з особливостями вибору 

напрямів наукових досліджень та визначення етапів НДР; вивчення засад 

інформаційного забезпечення НДР; ознайомлення з методами проведення 

теоретичних та експериментальних досліджень; ознайомлення з особливостями 

оформлення результатів наукової роботи; формування практичних навичок 

раціональної організації наукової роботи. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: засади організації НДР в Україні; теоретичні та методологічні 

основи наукового дослідження; особливості вибору напряму наукового 

дослідження та формування етапів НДР; особливості пошуку, накопичення та 

обробки наукової інформації; методи проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень; методичні та практичні основи обробки 

результатів наукових досліджень; основні вимоги до оформлення результатів 

проведення НДР; особливості впровадження результатів наукової роботи та 

розрахунку ефективності НДР; основні принципи організації роботи в наукових 

колективах; 

уміти: вибирати напрями наукових досліджень та формувати етапи НДР; 

виконувати інформаційний пошук; формувати задачі та вибирати методи 

теоретичних та експериментальних досліджень; виконувати розрахунки 

економічної ефективності теми та результатів наукових досліджень; оформляти 

результати НДР; організовувати роботу у наукових колективах; 

використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській 

діяльності. 

Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з менеджменту та 

економічних дисциплін. Разом з цим вивчення питань організації наукових 

досліджень передбачає наявність у студентів знань з філософії. 

Перелік основних забезпечуючих дисциплін: 

 філософія; 

 економіка підприємства; 



 управління персоналом; 

 інформаційні системи в менеджменті; 

 організація виробництва. 

Основними розділами та питаннями, які є базовими для викладання 

дисципліни, є такі: основи теорії пізнання; нематеріальні активи підприємства; 

економічна ефективність; інноваційна діяльність та інноваційний розвиток 

підприємств; основні принципи управління колективом; інформаційні ресурси 

як складова економічного потенціалу підприємства; гіпертекстові технології і 

нові можливості бізнесу в мережі Інтернет; організація наукових досліджень. 

 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

1.1 Організація науково-дослідницької роботи в Україні 

Організаційна структура науки в Україні 

Наука – теоретична систематизація об’єктивних знань про дійсність; одна з 

форм суспільної свідомості. В ході історичного розвитку наука перетворюється 

на продуктивну силу суспільства і найважливіший соціальний інститут. Термін 

«наука» вживається також для позначення окремих галузей наукових знань. 

Наука є сферою суспільного життя, діяльністю людей, яка полягає у 

здобутті нових, а також у використанні вже існуючих знань.  
Науку можна представити як діяльність наукову, науково-технічну, а також 

науково-педагогічну та науково-організаційну. 

Наукова діяльність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань. Основними її формами є 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про 

закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. 

Прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, 

спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей. 

Науково-технічна діяльність – інтелектуальна творча діяльність, 

спрямована на одержання і використання нових знань в усіх галузях техніки і 

технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-

конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та 

проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-

технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням наукових і 

науково-технічних знань до стадії їх практичного використання. 

Науково-педагогічна діяльність – педагогічна діяльність у закладах вищої 

освіти та закладах післядипломної освіти, пов’язана з науковою та (або) 

науково-технічною діяльністю. 

Науково-організаційна діяльність – діяльність, що спрямована на 

методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-

технічної та науково-педагогічної діяльності.  

Основним законодавчим актом, що регулює наукову діяльність в Україні, є 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Закон визначає 



правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-

технічної сфери, створює умови для наукової і науково-технічної діяльності, 

забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку. 

Основні цілі, напрями, принципи, форми і методи діяльності держави в 

науково-технічній сфері визначає державна науково-технічна політика, яка є 

складовою соціально-економічної політики України.  

Державне регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності здійснюють: Верховна Рада України; Президент України; Кабінет 

Міністрів України; міністерства, відомства та інші центральні органи 

виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності; місцеві 

органи виконавчої влади. 

У кожному процесі наукового дослідження обов’язково потрібні такі 

елементи: суб’єкт, засоби та об’єкт.  

У загальному розумінні як суб’єкт науки можна визначити інститут науки 

як організацію людей, які пов’язані між собою певними відносинами, для 

виконання завдань у сфері наукової, науково-технічної, науково-педагогічної та 

науково-організаційної діяльності. 

Як одиничний елемент поняття «суб’єкт науки» можна представити вченого 

- особу, що проводить фундаментальні й прикладні наукові дослідження та 

отримує наукові та (або) науково-технічні результати. 

Розвиток науки і техніки пов’язаний з ускладненням методів і форм 

наукових досліджень, використанням складної апаратури. В сучасних умовах 

масштабні наукові дослідження проводяться великими колективами, і вчений є 

їх активним учасником. 

Згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності є: вчені, наукові 

працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, наукові 

організації, заклади вищої освіти, громадські організації у науковій та науково-

технічній діяльності. 

До державних наукових організацій належать Національна академія наук 

України (НАН України) та галузеві академії наук – Українська академія 

аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук 

України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України.  

Суб’єктів науки можна поділити на дві групи залежно від мети їх 

діяльності: 

– суб’єкти, діяльність яких спрямована на виробництво нових наукових 

результатів: науково-дослідні інститути; заклади вищої освіти; наукові 

підрозділи виробничих підприємств; наукові школи, товариства; 

– суб’єкти, діяльність яких спрямована на контроль, оцінку і визнання 

отриманих наукових результатів (спеціалізовані вчені ради, Департамент 

атестації наукових кадрів МОН). 

Класифікація наук 

Класифікація наук - розкриття їх взаємозв’язку на основі певних принципів 

та вираження зв’язку наук у вигляді логічно обґрунтованого їх розташування 

(або ряду). 



Матеріальні об’єкти природи визначають існування багатьох галузей знань, 

тому наука сьогодні охоплює велику галузь знань і включає близько 15 тис. 

дисциплін, які все тісніше взаємодіють одна з одною. 

Наука є основною формою пізнання світу й спрямована на виявлення 

найважливіших аспектів та властивостей усіх явищ природи, суспільства і 

мислення. У зв’язку з цим усі науки поділяють на: природничі (фізика, хімія, 

біологія тощо); суспільні (економічні, філологічні, історичні тощо); про 

мислення (філософія, логіка, психологія тощо).  

Також має місце підхід щодо поділу наук на дослідницькі (фундаментальні, 

теоретичні) та прикладні. 

Міністерством освіти і науки України визначено наступні галузі науки, що 

покладені в основу сучасної класифікації наук. Саме в цих галузях науки в 

нашій країні проводяться наукові дослідження, науковці захищають дисертації 

доктора наук та доктора філософії, після захисту їм присуджується науковий 

ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук (табл. 1.1). Кожна 

наука передбачає створення єдиної логічно чіткої системи знань про ту чи іншу 

сторону навколишнього світу, знань, зведених в систему. Жодну науку не 

можна подавати як суму готових висновків, істин. Будь-яка наука розвивається 

і рухається через протиріччя: між новим історичним матеріалом та старими 

теоріями, між різними концепціями, точками зору, між методами дослідження, 

що склались, та проблемами. Взаємодія наук відбувається через обмін 

інформацією, інтеграцію методичних прийомів досліджень, використання 

результатів досліджень тощо. 

 

Таблиця 1.1 – Сучасна класифікація наук 

Шиф

р 

Основні галузі 

науки 

Шиф

р 

Основні галузі 

науки 

01 Фізико-

математичні 

науки 

14 Медичні науки 

02 Хімічні науки 15 Фармацевтичні 

науки 

03 Біологічні науки 16 Ветеринарні 

науки 

04 Гносеологічні 

науки 

17 Мистецтвознавс

тво 

05 Технічні науки 18 Архітектура 

06 Сільськогосподар

ські науки 

19 Психологічні 

науки 

07 Історичні науки 20 Військові науки 

08 Економічні науки 21 Національна 

безпека 

09 Філософські 

науки 

22 Соціологічні 

науки 

10 Філологічні науки 23 Політичні науки 

11 Географічні 24 Фізичне 



науки виховання та 

спорт 

12 Юридичні науки 25 Державне 

управління 13 Педагогічні науки 

 

Правові науки в класифікації наук виступає самостійною галуззю.  
Кожна правова наука використовує специфічні категорії й поняття, 

застосовує свої методи дослідження, має свій предмет вивчення, який 

розкривається через виявлення властивостей об’єктів дослідження. Разом з цим 

правові науки мають спільний предмет дослідження – систему правових 

відносин, що об’єктивно складаються в процесі захисту прав і свобод людини і 

громадянина. Методологічною основою правових наук є правові теорії.  

Підготовка наукових кадрів 

В українській системі освіти і науки існують наукові ступені - доктор наук, 

доктор філософії та вчені звання - професор, доцент, старший дослідник, 

старший науковий співробітник. 

Наукові ступені присуджуються (після захисту дисертацій), а вчені звання 

присвоюються спеціалістам з вищою освітою, визначають їх кваліфікацію, 

досягнення в розвитку науки, техніки і культури, в підготовці кадрів вищої 

кваліфікації. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є 

державним визнанням рівня кваліфікації вченого. 

Основним документом, що визначає правила присудження наукових 

ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, є 

«Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів», 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 24 липня 2013 р. № 567 

р. 

Вчені звання професора та доцента присвоюються згідно з «Про 

затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 13 від 14.01.2016 р. 

Науковий ступінь - це кваліфікаційний рівень, який присуджується особам, 

що мають повну вищу освіту, глибокі фахові знання та значні досягнення в 

певній галузі науки. В Україні існують такі наукові ступені: доктор наук; 

доктор філософії. 

Питання присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії, 

а також присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника 

належить до компетенції Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації 

та ліцензування МОН України. 
Наукові ступені доктора філософії та доктора наук присуджують 

спеціалізовані вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертацій. 

Мережа спеціалізованих вчених рад утворюються за рішенням МОН як на 

постійній основі, так і для разового захисту дисертацій у науково-дослідних, 

науково-технічних установах та інших організаціях, що проводять 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук є 

кваліфікаційною науковою працею визначеного обсягу, яка повинна містити 



наукові положення та науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, 

що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії є 

кваліфікаційною науковою працею визначеного обсягу, яка повинна містити 

нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які 

розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної 

галузі науки. 

Контроль за науковим рівнем дисертацій, їх науковою та практичною 

цінністю, роботою спеціалізованих вчених рад, дотриманням єдиних вимог до 

здобувачів наукових ступенів, а також експертизу дисертацій здійснює 

Департамент атестації кадрів МОН та Незалежна агенція забезпечення якості 

вищої освіти за участю експертних рад наукових або науково-дослідних 

установ. Остаточно рішення про присудження наукових ступенів приймає 

Колегія МОН після проведення експертизи дисертаційних робіт, розгляду 

атестаційних справ здобувачів. 

Підтвердженням присудження наукового ступеня є диплом доктора 

філософії або доктора наук, який видається МОН України на підставі рішень 

спеціалізованих вчених рад та затвердження атестаційного висновку Президією 

ДАК. 

Вчені звання - це кваліфікаційний рівень, що присвоюють особам, які 

мають вищу освіту, глибинні професійні та наукові досягнення у визначеній 

галузі науки, широкий науковий та культурний світогляд, позитивно проявили 

себе в науковій, виробничій та суспільній роботі. 

Розрізняють такі вчені звання: професор; доцент; старший дослідник. 

Вчене звання професора, доцента та старшого наукового співробітника 

присвоюється, як правило, особам, що мають наукові ступені та виявляють 

достатню кваліфікацію у процесі виконання педагогічної та науково-дослідної 

роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі. 

Вчене звання професора і доцента присвоюються МОН України на основі 

рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради закладу вищої 

освіти або закладу післядипломної освіти, наукової установи (тільки для 

вченого звання «професор»), яке приймається таємним голосуванням. Атестати 

професорів і доцентів видає МОН України. 

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоює ДАК України на 

підставі рішення вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу 

або наукової установи, яке приймається таємним голосуванням. Атестат 

старшого наукового співробітника видає ДАК України. 

На сьогодні в Україні готують та атестують докторів наук і докторів 

філософії декілька десятків академічних, галузевих та освітніх закладів; 

працюють низка спеціалізованих вчених рад, більшість з яких є докторськими. 

Україна, крім забезпечення власних потреб, готує докторів філософії і докторів 

наук для країн Європи, Азії, Африки та Америки.  

Основними формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів є 

аспірантура та докторантура, що функціонують при закладах вищої освіти 

та наукових установах. Порядок вступу та навчання в аспірантурі та 

докторантурі встановлюється Кабінетом Міністрів України. Відкриття і 

закриття аспірантури та докторантури у ЗВО і наукових установах здійснює 



Міністерство освіти і науки України. В аспірантурі та докторантурі навчаються 

відповідно аспіранти та докторанти. 

Аспірант – особа, яка має повну вищу освіту й кваліфікаційний рівень 

магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі ЗВО або наукової установи 

для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

Докторант – особа, яка має науковий ступінь доктора філософії і 

зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук. 

Науково-дослідницька робота студентів у вищій школі 

Науковий пошук характеризується різним ступенем та рівнями щодо 

глибини і складності. Його здійснюють різні люди, які мають різну 

кваліфікацію, підготовку та дослідницькі можливості. Елементи наукового 

пошуку використовують уже під час навчального процесу в загальноосвітніх 

школах. Вимоги до наукового пошуку зростають у вищому навчальному 

закладі. Види навчально-дослідної роботи студента: реферат, курсова робота 

(реферативна, дослідницька), дипломна робота (дипломний проект, дипломний 

твір), магістерська робота. 

Реферат – доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних 

літературних та інших джерел або викладення змісту наукової роботи, книги, 

статті. 

Курсова робота – це робота на певну тему, яка передбачає опрацювання 

наукових, законодавчих, навчальних джерел, забезпечує їх об’єктивне 

викладення на основі відповідного аналізу та засвідчує суб’єктивний ступінь 

самостійності, уміння застосовувати здобуті знання та набуті навички, розвиває 

дослідницькі вміння та здібності. 

Дипломна робота – це спеціальна форма наукової роботи, яка передбачає 

опрацювання наукових, законодавчих, навчальних, архівних джерел, забезпечує 

їх об’єктивне викладення на основі відповідного аналізу та засвідчує 

суб’єктивний ступінь самостійності, має свої кваліфікаційні ознаки, яку 

виконує студент-випускник для отримання диплома (свідоцтва) про закінчення 

навчального закладу. 

Магістерська робота – післядипломна форма наукової роботи, яка 

передбачає опрацювання наукових, законодавчих, навчальних, архівних (у тому 

числі рукописних) джерел на вищому, в порівнянні з дипломною роботою, 

рівні, забезпечує об’єктивне викладення опрацьованого матеріалу на основі 

відповідного аналізу та засвідчує суб’єктивний ступінь самостійності, має свої 

кваліфікаційні ознаки. 

Наукова робота студентів, що виконується поза навчальним часом, 
організується у вигляді: 

- участі студентів у виконанні досліджень з тематики держбюджетних та 

госпрозрахункових науково-дослідних робіт кафедр та наукових підрозділів 

вузів; 

- організації студентських наукових гуртків, студентських 

конструкторських, технологічних та інших бюро; 

- лекторської роботи з поширення знань у сфері науки, техніки, культури 

тощо. 



Велику роль в організації наукової роботи студентів відіграють студентські 

наукові товариства – добровільні студентські об’єднання, що організуються у 

вищих навчальних закладах з метою залучення студентів до науково-дослідної 

роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості 

підготовки та виховання майбутніх фахівців, здатних творчо застосовувати у 

практичній діяльності досягнення науково-технічного і культурного прогресу. 

 

1.2 Методологічні основи наукового пізнання та творчості. 

Поняття про методологію та метод наукового дослідження 

Методологія - це вчення про систему методів наукового пізнання та 

перетворення реальної дійсності. В буквальному розумінні методологія - це 

вчення про метод. 

Головною метою методології є вивчення тих засобів, методів та прийомів 

наукового дослідження, за допомогою яких суб’єкт наукового пізнання 

одержує нові знання про реальну дійсність. Предмет її вивчення - це поняття і 

методи науки, їх сфера застосування. 

Методологія науки може бути загальною або конкретно-науковою. 

Загальна методологія науки досліджує закони розвитку наукового пізнання 

в цілому. Водночас методологія ґрунтується на законах окремих наук, 

особливостях пізнання конкретних процесів і проявляється у здійсненні 

теоретичних узагальнень, принципів методів дослідження окремих наук. Тому 

вона виступає і як конкретно-наукова. 

Розвиток методології науки пов’язаний з розвитком методів наукового 

пізнання дійсності. 

Метод (від грец. теthodos) – це спосіб, шлях пізнання та практичного 

перетворення реальної дійсності, система прийомів та принципів, що 

регулюють практичну та пізнавальну діяльність людей. 

Таким чином, щодо наукового дослідження метод визначається як 

сукупність визначених правил, прийомів, способів і норм пізнання певного 

суб'єкта чи явища. 

Типологія методів наукового дослідження  

В сучасному наукознавстві успішно працює багаторівнева методологічна 

класифікація методів наукового пізнання, згідно з якою за ступенем спільності 

та сферою дії методи наукового пізнання поділяються на загальні філософські, 

загальнонаукові, окремо наукові, дисциплінарні та міждисциплінарні методи 

дослідження. 

Загальні методи - це система принципів, прийомів, що мають загальний, 

універсальний характер, є абстрактними, суворо не регламентовані, не 

піддаються формалізації та математизації і не замінюють спеціальних методів 

(методів окремих наук). 

Методи окремих наук - це сукупність способів та принципів пізнання, 

прийомів і процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій науці. 

Загальнонаукові методи дослідження можна класифікувати залежно від 

рівнів пізнання - емпіричного або теоретичного, на яких вони (методи) 

застосовуються. 

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 пізнання. 

До основних методів, які використовуються на емпіричному рівні дослідження, 

можуть бути віднесені: спостереження, порівняння, вимірювання, 

експеримент, абстрагування, аналіз і синтез. 

Теоретичний рівень дослідження пов’язаний з більш глибоким аналізом 

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

формулюванням законів, тобто з поясненням реальної дійсності. До основних 

методів, які використовуються на теоретичному рівні дослідження, можуть 

бути віднесені: індукція і дедукція, ідеалізація, формалізація та інші. 

Спостереження – це цілеспрямоване, систематичне, планомірне, активне 

вивчення предметів та явищ реальної дійсності, що знаходяться в природному 

стані або в умовах наукового експерименту. 

Під спостереженням також розуміють апробацію, обґрунтування висунутих 

гіпотез або проміжних результатів дослідження. Вчений використовує 

спостереження з метою збору наукових фактів для винайдення способу 

розв’язання проблеми (висування та доведення гіпотези). 

Наукові факти – відбиті свідомістю факти дійсності, причому перевірені, 

осмислені та зафіксовані мовою науки у вигляді емпіричних суджень. 

Порівняння - один із найбільш поширених методів пізнання, який дозволяє 

встановити подібність та розбіжність предметів та явищ. Недарма говорять, що 

«все пізнається в порівнянні». У результаті порівняння виявляється те загальне, 

що притаманне ряду об’єктів. 

Різновидом порівняння є аналогія. 

Аналогія - метод наукового дослідження; завдяки якому досягається 

пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими. 

Одним із різновидів методу аналогій є метод моделювання. 

Моделювання - метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні 

предмета або явища, що досліджуються, на їх аналог - модель, що містить 

істотні риси оригіналу.  

Вимірювання - це метод дослідження, за допомогою якого визначається 

числове значення деякої величини з використанням одиниці вимірювання 

об’єкта.  

Експеримент – метод емпіричного дослідження, що базується на 

активному та цілеспрямованому втручанні суб’єкта у процес наукового 

пізнання явищ та предметів реальної дійсності шляхом створення 

контрольованих та керованих умов, що дозволяють виділяти визначені якості, 

зв’язки в об’єкті, що досліджується, та багатократно їх відтворювати. 

Абстрагування - метод, який дає змогу переходити від конкретних питань 

до загальних понять і законів розвитку. 

Зміст цього методу полягає в суттєвому відволіканні від несуттєвих 

властивостей, зв’язків, відносин, предметів та в одночасному виділенні, 

фіксуванні певних сторін цих предметів, які цікавлять дослідника. 

Конкретизація - метод дослідження предметів у всій їх різноманітності, у 

якісній багатогранності реального існування на відміну від абстрактного 

вивчення предметів. 



Метод сходження від абстрактного до конкретного є загальною формою 

руху наукового пізнання - це відображення дійсності в мислені. Згідно з цим 

методом процес пізнання ніби розпадається на два відносно самостійні етапи: 

перший етап - від чуттєво-конкретного до його абстрактних визначень; другий 

етап - сходження від абстрактних визначень об’єкта до конкретного у пізнанні. 

Аналіз - метод дослідження, що полягає в уявному або практичному 

розчленуванні цілого на складові частини, кожна з яких аналізується окремо у 

межах єдиного цілого. 

Синтез - метод вивчення об’єкта у його цілісності, у єдиному взаємному 

зв’язку його частин. У процесі наукових досліджень синтез пов’язаний з 

аналізом, оскільки дає змогу поєднати частини предмета (об’єкта чи явища), 

розчленованого в процесі аналізу, встановити їх зв’язок і пізнати предмет 

(об’єкт чи явище) як єдине ціле. 

Індукція - метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки 

множини елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у частини 

елементів однієї множини. 

Дедукція - метод логічного висновку від загального до часткового, тобто 

спочатку досліджують стан об’єкта в цілому, а потім його складові елементи. 

Метод ідеалізації – конструювання подумки об’єктів, яких немає в 

дійсності або які практично нездійсненні. Мета ідеалізації - позбавити реальні 

об’єкти деяких притаманних їм властивостей і наділити (подумки) ці об’єкти 

певними нереальними і гіпотетичними властивостями. 

Формалізація – метод вивчення різноманітних об’єктів шляхом 

відображення їхньої структури у знаковій формі за допомогою штучних мов, 

наприклад, мовою математики.  

Історичний метод дослідження є важливим знаряддям пізнання 

суспільних явищ та процесів. Його сутність полягає у вивченні всіх явищ та 

процесів у динамічному розвитку, становленні та у зв’язку з конкретними 

етапами історії суспільства. 

Системний підхід у наукових дослідженнях 

Системний підхід – методологічний напрямок у науці, задача якого 

полягає в розробленні методів дослідження і конструювання об’єктів, які мають 

складну організацію, – систем різних типів і класів. 

Разом з цим системний підхід виступає і як метод наукового дослідження. 

При цьому системний підхід не існує у вигляді строгої методологічної 

концепції. Швидше за все це свого роду сукупність пізнавальних правил, 

дотримання яких дозволяє певним чином зорієнтувати конкретні дослідження. 

Сутність системного підходу полягає в представленні об’єкта дослідження як 

системи, тобто цілісної сукупності взаємозв’язаних елементів. 

Основними принципами системного підходу є такі: 

– принцип цілісності – зобов’язує розглядати систему як цілісний об’єкт, 

якості якого не зводяться до властивостей окремих його елементів; 

– принцип всебічності – вимагає враховувати всі внутрішні зв’язки і 

відносини системи, усі фактори, які впливають на її функціонування; 

– принцип системо утворюючих відносин – вимагає визначення саме тих 

зв’язків між частинами (елементами) системи, які забезпечують її цілісність, 

існування і розвиток; 



– принцип субординації – вимагає при дослідженні будувати ієрархію 

елементів і відносин за будь-якими чітко визначеними критеріями (мобільність, 

адекватність, керованість тощо); 

– принцип динамічності – згідно з цим принципом всі характеристики 

системи необхідно розглядати не як постійні, а як змінні аж до прямо 

протилежного значення порівняно з початковим; 

– принцип випереджаючого відображення – передбачає наявність постійної 

актуальної проблематики, тобто вимагає не констатації поточного стану 

системи, а прогнозування її найімовірнішого стану в майбутньому. 

На відміну від класичного системний підхід базується на послідовному 

переході від загального до часткового, коли в основу розгляду покладено 

кінцеву мету, заради якої і створюється система.  

Вибір методів дослідження 
Кожна наука має певну сукупність методів проведення досліджень при 

вивченні власного предмета, яку можна класифікувати на такі групи: 

– методи накопичування фактів, що мають відношення до об’єкта 

дослідження (спостереження, реєстрація, вимірювання); 

– методи описування фактів або властивостей ідеалізованого об’єкта 

дослідження та факторів, що відбивають ці властивості, а також явищ 

(процесів), що досліджуються, розвиток яких визначається цими факторами; 

– методи аналізу фактів, властивостей, факторів і явищ за різними 

показниками і критеріями (оцінка, зіставлення, порівняння, класифікація, 

впровадження, систематизація); 

– методи обґрунтування наукових висновків, серед яких мають бути такі 

методи: побудови (синтезу), доведення, оцінки достовірності; 

– методи вибору і обґрунтування наукових рекомендацій, у т.ч. методи 

побудови (синтезу), оцінки й оптимізації; 

– методи інтерпретації та експериментальної перевірки висновків і 

рекомендацій; 

– методи техніко-економічної оцінки рекомендацій.  

У процесі вирішення наукової проблеми вчений, як правило, самостійно 

шукає методи та способи її вирішення. Всі прийняті методичні рішення 

необхідно фіксувати у формі методик, які періодично переглядаються. 

Методика дослідження - сукупність методів і прийомів правильного і 

цілеспрямованого вивчення явищ. При визначенні методики необхідно 

використовувати не тільки особистий досвід, але й досвід інших дослідників. 

Обрану методику потрібно удосконалювати на основі критичного аналізу 

попередніх робіт і результатів їх впровадження в практику. Оскільки метод не 

являє собою щось незалежне від задач, об’єкта і умов дослідження, методи 

диференціюють та індивідуалізують. 



ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ПОШУКУ ТА 

ЗДІЙСНЕННІ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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1. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт  

2. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації  

3. Проведення теоретичних досліджень  
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО-

ДОСЛІДНИХ РОБІТ  

1.1 Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР 

Поняття наукової проблеми 

Наукова проблема – питання, що потребує наукового вирішення; завдання 

для пошуку невідомого; сукупність нових діалектично складних теоретичних 

або практичних питань, які суперечать існуючим знанням або прикладним 

методикам у конкретній науці і потребують вирішення за допомогою наукових 

досліджень. 

Проблема у науці – це суперечлива ситуація, яка вимагає свого вирішення. 

Така ситуація найчастіше виникає в результаті відкриття нових фактів, які явно 

не вкладаються в межі колишніх теоретичних уявлень, тобто коли жодна з 

теорій не може пояснити щойно виявлені факти.  

Вирішення проблеми не міститься в існуючому знанні та не може бути 

отримане шляхом перетворення наявної наукової інформації. 

Правильна постановка та чітке формулювання проблеми не менш важливе, 

ніж її вирішення. Вибір проблеми значною мірою визначає як стратегію 

дослідження взагалі, так і напрям наукового пошуку зокрема. По суті, мова йде 

про вміння відокремити головне від другорядного, про виявлення того, що поки 

не відоме науці з предмета дослідження, про усвідомлення того, що ми чогось 

не знаємо. 

Джерелами наукових проблем є як практика, так і потреби власне науки 

(необхідність удосконалення методів наукового дослідження, уточнення 

категорійно-понятійного апарату тощо).  

Залежно від способу вирішення всі проблеми можна поділити на три типи: 

інформаційні, аналогові та гіпотетичні. 

Інформаційна проблема характерна для проблемного викладення. Ключ до 

вирішення інформаційної проблеми науковець знаходить у літературних 

джерелах. 

Аналогова проблема (аналогічні способи вирішення) характерна для групи 

практичних проблем. Поставлена проблема даного виду не завжди потребує 

нового способу вирішення (навіть за умови існування нових фактів), а 

вирішується за аналогією. 

Гіпотетичні проблеми вирішуються шляхом суджень та умовиводів у ході 

висування припущень, гіпотез, їх перевірки та обґрунтування. 



Будь-яка наукова робота починається з формулювання проблеми, яку 

необхідно вирішити. Це завдання передбачає виконання цілого комплексу робіт 

і реалізується в декілька етапів: 

– визначення мети (на основі вивчення планів науково-дослідних робіт; 

науково-дослідної тематики, передбаченої планами галузевих міністерств, 

відомств, академій наук; тем-завдань, замовлень на проведення досліджень; 

цільових комплексних, галузевих і регіональних науково-технічних програм 

тощо); 

– постановка проблеми (на основі вивчення літературних джерел, 

ознайомлення з тими питаннями, які вже вирішені, ознайомлення з науковими 

роботами, які дають уявлення про галузь дослідження); 

– розроблення структури проблеми (її конкретизація на основі уточнення 

мети дослідження; уточнення змісту проблеми; виділення підпроблем; 

визначення конкретних завдань; вибору методів дослідження); 

– визначення актуальності проблеми.  

У прикладному дослідженні замість формулювання проблеми можна 

скласти список конкретних запитань, на які необхідно одержати відповіді. 

У сформульованій проблемі вже міститься мета дослідження, яка в процесі 

дослідження може розвиватися, збагачуватися, але її сутність залишається тією 

ж, поки проблема не буде вирішена.  

Одночасно з формулюванням проблеми визначається головний напрям 

дослідження, його основна ідея. Основна ідея є важливою категорією, що 

визначає, за яким напрямом буде будуватися дослідження проблеми і як буде 

сформульована гіпотеза, тобто наукове припущення, що висувається для 

пояснення явищ дійсності (процесів) або причин, які зумовлюють даний 

наслідок, і потребує перевірки досвідом та теоретичного обґрунтування. 

Якщо гіпотеза узгоджується з науковими фактами, то в науці її називають 

теорією, або законом. 

Поняття теми дослідження та її формулювання 

Оскільки наукова проблема є сукупністю складних теоретичних або 

практичних питань, то в процесі наукового дослідження проблему поділяють на 

складові компоненти – теми. 

Тема – частина наукової проблеми, яка охоплює одне або декілька питань 

дослідження. 

Тема – це не просто назва наукової роботи, а намічений результат 

дослідження, який спрямований на вирішення конкретного питання. Це 

відображення наукової проблеми в її характерних рисах, тому формулювання 

теми уточнює проблему, окреслює межі дослідження, конкретизує основний 

задум. Разом з цим тема є основною планово-обліковою одиницею при 

організації наукових досліджень. 

За напрямами теми поділяють на теоретичні, методологічні та 

організаційні. 

Теоретичні теми передбачають дослідження окремих концепцій теорії 

відповідної науки, які стосуються її наукових законів. 

Методологічні теми стосуються елементів методів конкретних наук, що 

застосовуються у процесі вивчення їх об’єктів. 



Організаційні теми включають організацію досліджень за конкретними 

науковими напрямами і застосування одержаних результатів у практичній 

діяльності. 

За причиною виникнення розрізняють три види тем: теми, які виникають 

у результаті розвитку проблем, над якими працює даний науковий 

колектив; ініціативні теми; «теми на замовлення». 

Процес формування теми дослідження включає такі етапи: 

– вибір теми; 

– обґрунтування, уточнення теми; 

– конкретизація теми; 

– формулювання назви теми; 

– затвердження теми. 

Розглянемо окремі етапи формування теми дослідження. 

При виборі теми наукового дослідження можна скористатися такими 

прийомами: дослідити стан наукових розробок; ознайомитись з новими 

результатами досліджень у суміжних областях науки; оцінити стан розроблення 

методів дослідження; здійснити перегляд відомих наукових рішень за 

допомогою нових методів, з нових теоретичних позицій, під новим кутом зору, 

на більш високому рівні з урахуванням нових, істотних наукових фактів. 

При обґрунтуванні (уточненні) і конкретизації теми необхідно враховувати 

такі критерії: актуальність теми; ефективність розроблення, її новизна і 

перспективність; наявність теоретичної бази; відповідність теми спрямованості 

наукової роботи відповідного закладу (установи); здійсненність розроблення в 

умовах конкретного дослідження.  

Під актуальністю теми розуміється її значущість, тобто необхідність та 

невідкладність її розгляду для потреб розвитку економіки держави, галузі, 

підприємства.  

Головним критерієм актуальності теми виступає можливість 

забезпечення найбільшого ефекту. 

На стадії формування теми наукового дослідження визначають її назву – 

змістовний заголовок. Назву наукової роботи формулюють за допомогою 

такого правила: в назві теми наукової роботи повинна бути відображено 

спрямованість (проблему) дослідження (мету або укрупнене завдання), галузь 

використання, об’єкт дослідження, предмет дослідження. 

Визначення предмета та об’єкта дослідження 

У методології наукових досліджень розрізняють поняття «об’єкт» і 

«предмет» пізнання. 

Об’єктом пізнання прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна 

діяльність дослідника, процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію, 

обрану для дослідження. Відповідно це та сукупність зв’язків, відносин та 

властивостей, яка існує об’єктивно в теорії та практиці та виступає джерелом 

необхідної для дослідника інформації. 

Як об’єкт пізнання визначаються лише ті зв’язки, відносини, властивості 

реального об’єкта, які включені до процесу пізнання. Будь-який об’єкт 

дослідження – це певна сукупність властивостей та відносин, яка існує 

незалежно від дослідника, але ним відображається. 

Предмет пізнання – досліджувані з певною метою властивості об’єкта. 



При визначенні предмета і об’єкта дослідження необхідно з’ясувати: 

предмет і об’єкт дослідження є новими чи традиційними. Відповідно, можливі 

такі комбінації новизни предмета і об’єкта дослідження: 

– новий предмет – новий об’єкт; 

– новий предмет – традиційний об’єкт; 

– традиційний предмет – новий об’єкт; 

– традиційний предмет – традиційний об’єкт. 

Об’єкт та предмет пізнання не одне й те саме, хоча нерідко їх неправомірно 

ототожнюють. Визначаючи об’єкт дослідження, необхідно відповісти на 

запитання: що розглядається? А предмет означає аспект розгляду, дає уявлення 

про те, як розглядається об’єкт саме в даному дослідженні, цим дослідником.  

Співвідношення об’єкта та предмета дослідження можна коротко 

охарактеризувати так: об’єкт об’єктивний, а предмет суб’єктивний (до 

речі, предмет англійською – subject).  

Незважаючи на очевидність наведених вище міркувань, як показує 

практика, розпізнавання цих категорій дається зі складністю. Найбільш 

поширеним непорозумінням, що фактично ліквідовує різницю між цими 

поняттями, є уява про предмет дослідження як визначення якоїсь ділянки або 

частини об’єкта, що вибраний для дослідження: «об’єкт ширше (це загальне), а 

предмет вужче (це часткове)». Але різниця між цими поняттями не зводиться 

до розмірів того чи іншого. Предмет - не частина, відрізана від об’єкта, а 

спосіб, аспект його вивчення. Об’єкт розглядається весь, цілісно. Предмет 

дослідження – все те, що знаходиться в межах об’єкта дослідження у 

визначеному аспекті розгляду. 

Науковець повинен чітко визначити предмет і об’єкт дослідження. З 

предмета дослідження випливають його мета та завдання. 

 

1.2. Мета і завдання дослідження 

Виходячи з назви наукової роботи, визначеного об’єкта та предмета, 

формулюється мета дослідження, що характеризує, яку найбільш важливу 

проблему або завдання має намір вирішити дослідник. 

Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, який зумовлює 

загальну спрямованість і логіку дослідження (теоретичного або прикладного).  

Мета визначається відповіддю на запитання: «Для чого проводиться 

дослідження?». Чітке формулювання конкретної мети – одна з найважливіших 

методологічних вимог до програми наукового дослідження. Мета дослідження 

полягає у вирішенні наукової проблеми шляхом удосконалення вибраної сфери 

діяльності конкретного об’єкта. Поставленої мети треба обов’язково досягти, на 

завершальному етапі досліджень необхідно перевірити, чи відповідають 

висновки поставленій меті. Мета формулюється лаконічно, вона повинна точно 

виражати те основне, що намагається зробити дослідник. 

Мета конкретизується та розвивається у завданнях дослідження. Завдання 

дослідження визначають для того, щоб більш конкретно реалізувати його мету. 

Завдання наукового дослідження, як правило, полягають у такому: 

– вирішення теоретичних питань, які пов’язані з проблемою дослідження 

(введення до наукового обігу нових понять, розкриття їх сутності і змісту; 

розроблення нових критеріїв і показників; розроблення принципів, умов і 



факторів застосування окремих методик і методів); 

– виявлення, уточнення, поглиблення, методологічне обґрунтування 

суттєвості, природи, структури об’єкта, що вивчається; виявлення тенденцій і 

закономірностей процесів; аналіз реального стану предмета дослідження, 

динаміки, внутрішніх протиріч розвитку; 

– виявлення шляхів та засобів удосконалення явища, процесу, що 

досліджується (практичні аспекти роботи); обґрунтування системи заходів, 

необхідних для вирішення прикладних завдань; 

– експериментальна перевірка розроблених пропозицій щодо розв’язання 

проблеми, підготовка методичних рекомендацій для їх використання на 

практиці. 

Завдання повинні розглядатись як основні етапи наукового дослідження. 

Частіше за все формулювання таких завдань здійснюється у вигляді певного 

набору підпитань. Наприклад, «виявити…», «розробити…», «експериментально 

перевірити…» тощо. 

Формулювання мети і визначення завдань наукового дослідження – один з 

найважливіших творчих етапів розв’язання проблеми. Мета і завдання 

дослідження повинні бути чітко викладені, передбачати розроблення нових 

напрямів розвитку або удосконалення існуючої методології чи створення нових 

методик. 

1.3. Порядок здійснення наукового дослідження. Етапи НДР 

Проведення наукового дослідження започатковується розробленням 

програми. Програма визначає проблему, мету, завдання дослідження, методи їх 

вирішення, а також основні шляхи і форми впровадження в практику 

очікуваних результатів. 

Створення програми розпочинається з розроблення концепції дослідження, 

що визначає його загальний задум, основну ідею. Концептуальні положення 

фіксують у методологічному розділі програми. 

Методологічний розділ включає: 

– вибір теми дослідження; 

– проблемну ситуацію, яка зумовлює необхідність проведення дослідження 

(чому проводиться); 

– визначення об’єкта і предмета дослідження; 

– структурний (логічний) аналіз об’єкта; 

– визначення мети і основних завдань дослідження; 

– обґрунтування робочих гіпотез (гіпотези не є обов’язковим елементом 

програми); 

Наступний, методико-процедурний, розділ включає розроблення 

методології, методики і техніки дослідження як взаємозв’язаних компонентів.  

Рівень достовірності основних результатів наукового дослідження значно 

підвищується, якщо вони базуються на експериментальних даних. Тому 

програма повинна включати розділ експериментальних досліджень. Наукова 

значущість експериментальних досліджень залежить від їхньої спрямованості, 

змісту, рівня використання різного роду характерних ознак і отримання 

конкретних результатів. Характерними ознаками можна вважати: спосіб 

формування умов (природні, штучні); мету експериментального дослідження 

(перетворювальна, констатуюча, контролююча, пошукова); форму проведення 



(лабораторна, польова); структуру об’єктів і явищ, що вивчаються (проста, 

складна); кількість варіантних факторів (однофакторні і багатофакторні). 

Завершується експеримент переходом від емпіричного вивчення до обробки 

отриманих даних, логічних узагальнень, аналізу і теоретичної інтерпретації 

отриманого фактичного матеріалу. 

Результати наукового дослідження подаються у вигляді підсумкового 

документа: інформації, інформаційної записки, аналітичної записки чи звіту 

про науково-дослідну роботу. 

Конкретний склад етапів програми, характер виконуваних у їх рамках робіт 

визначаються специфікою наукового дослідження.  

Етап - логічно обґрунтований розділ наукового дослідження, що має 

самостійне значення і що є об’єктом планування і фінансування. 

Рекомендуються такі основні етапи науково-дослідної роботи (НДР): 

1) розроблення технічного завдання на НДР; 

2) вибір напряму дослідження; 

3) проведення теоретичних і експериментальних досліджень; 

4) узагальнення і оцінка результатів досліджень 

Основні вимоги до НДР, що проводяться, встановлюються в технічному 

завданні, в якому зазначаються: мета і завдання дослідження; основні етапи 

НДР; терміни початку і закінчення НДР; кінцевий результат дослідження; 

порядок приймання роботи; техніко-економічне обґрунтування доцільності 

виконання НДР. 

 

2. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 

Загальна характеристика інформації 

У широкому розумінні інформація – це знання, відомості, дані, які 

отримуються та нагромаджуються в процесі розвитку науки та в практичній 

діяльності людей; у вузькому розумінні - це дані, які є об’єктом обробки, 

передачі та зберігання. 

Наукова інформація - це сукупність будь-яких відомостей про стан і зміни 

параметрів об’єктів дослідження або відповідності їх нормативно-правовим 

актам; одне із загальних понять науки - це нові відомості про навколишній світ. 

Залежно від ознак, які відображають властивості об’єктів, виділяють такі 

види інформації: природничонаукова; техніко-технологічна; економічна; 

соціально-політична. 

Економічна інформація - це сукупність цифр, фактів, відомостей та інших 

даних, яка відображає суспільно-економічні явища та процеси. 

Класифікація інформації 

За призначенням інформація може бути: плановою, оперативною, 

статистичною, проектно-конструкторською, нормативною та управлінською. 

Залежно від функцій інформацію поділяють на таку, що використовується в 

інформаційному забезпеченні діяльності та для наукових досліджень. 

Залежно від ступеня інформаційної деталізації розрізняють синтетичну 

(узагальнену) та аналітичну (яку одержують шляхом аналітичних розрахунків 

на основі синтетичної інформації) інформацію.  

Відносно об’єкта дослідження інформацію поділяють на внутрішню й 

зовнішню, вхідну та вихідну, оперативну та поточну. 



За стабільністю використання або зберігання інформацію поділяють на 

умовно-постійну (постійну), яка використовується без суттєвих змін протягом 

кількох звітних періодів (квартал, рік), і змінну.  

Інформацію класифікують і за іншими ознаками: способом відображення, 

насиченістю даних, корисністю використання, способом подання, ознаками 

обробки тощо. 

Основна роль інформації у дослідженнях полягає в тому, щоб 

виключити суб’єктивні судження про досліджуваний об’єкт.  

При проведенні наукових досліджень інформація виконує такі функції: 

– сприяє визначенню сучасних тенденцій у вирішенні даної наукової 

проблеми; 

– дає змогу визначити актуальність, рівень розробленості даної наукової 

проблеми; 

– надає матеріал для вибору аспектів і напрямів дослідження, його мети і 

завдань, а також теоретичних побудов; 

– забезпечує достовірність висновків і результатів пошуків, зв’язок 

сформованої концепції із загальним розвитком теорії. 

Види джерел інформації 
Організація та здійснення досліджень значною мірою залежать від складу, 

змісту та характеру джерел, які для цього використовуються. Застосування 

комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях не замінює документальні 

джерела інформації, а, навпаки, посилює потребу в них.  

Науковим документом, або документом науково-технічної інформації, 
називається носій, в якому в той чи інший спосіб зафіксовані наукові відомості 

(дані) або науково-технічна інформація, в яких повинно бути відмічено, ким, де 

і коли він був створений. 

Документи науково-технічної інформації представлені такими основними 

групами: друковані, машинописні (рукописні). 

Друковані джерела інформації включають: навчальні матеріали; наукові 

матеріали; нормативні матеріали; статистичні матеріали; інші матеріали. 

Навчальні матеріали - це видання літератури з навчальних дисциплін 

(підручники, навчальні посібники, програмно-методичні матеріали), призначені 

для підготовки спеціалістів в окремих галузях. 

Підручник - це навчальне видання, яке містить систематизоване викладення 

навчальної дисципліни (її розділу, частини), відповідає навчальній програмі й 

офіційно затверджене Міністерством освіти і науки України як даний вид 

видання. 

Навчальні посібники - це друковані, графічні, наочні та інші матеріали 

(книги, таблиці, карти, картини, макети, моделі, діапозитиви, кінофільми тощо), 

які використовуються у процесі навчання з метою забезпечення кращого 

засвоєння учнями знань, вмінь і навиків. 

Практичні посібники - це видання, розраховані на задоволення потреб 

окремих категорій спеціалістів народного господарства в їх повсякденній 

практичній діяльності. 

Наукові матеріали видаються у вигляді монографій, узагальнюючих 

наукових праць, збірників статей, рефератів, тез, в яких висвітлюються різні 

наукові проблеми.  



Монографія - це наукова праця у вигляді книги, яка містить повне або 

поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми, яка належить одному або 

декільком авторам. 

Наукова монографія - це наукове дослідження, в якому різнобічно й 

вичерпно висвітлюється вибрана наукова проблема з критичним її аналізом, 

визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. 

Монографія фіксує науковий пріоритет, забезпечує суспільство первинною 

науковою інформацією, призначена для висвітлення наукового змісту та 

результатів дисертаційного дослідження. 

Стаття - відомості обсягом, як правило, в декілька машинописних 

сторінок, опубліковані в науковому чи науково-популярному журналі, збірнику 

наукових праць чи газеті. 

Реферат - короткий виклад (усний або письмовий) наукової праці, вчення, 

змісту книги, результатів наукового дослідження. 

Тези - короткий виклад основних положень лекції, доповіді, твору. 

Тези доповідей наукової конференції - науковий неперіодичний збірник, 

який містить опубліковані до початку конференції матеріали попереднього 

характеру (анотації, реферати доповідей і (або) повідомлень).  

Наукові матеріали мають велику цінність з огляду на те, що науковець 

може ознайомитися з нетрадиційним трактуванням тих чи інших питань, 

критикою поглядів інших авторів, а також науковою новизною, характерною 

для науки на конкретному етапі її розвитку.  

Нормативні матеріали видаються органами законодавчої та виконавчої 

влади різних рівнів у вигляді законів, наказів, інструкцій, положень (стандартів) 

тощо і містять основні норми й правила та є основою для здійснення будь-якої 

діяльності. 

Закон - виданий у встановленому порядку загальнообов’язковий акт 

найвищого органу державної влади, який має вищу юридичну силу. 

Наказ - акт управління, що видається керівниками міністерств, відомств, 

відділів і управлінь виконкомів місцевих рад народних депутатів, а також 

керівниками підприємств, установ та організацій. 

Положення (стандарт) - нормативно-правовий акт, затверджений 

відповідним міністерством, який регламентує окремі види діяльності. 

Інструкція - 1) нормативний акт, що видається міністерствами, керівниками 

інших центральних і місцевих органів державного управління в межах їх 

компетенції на основі та задля виконання законів, указів, постанов і 

розпоряджень уряду й актів вищих органів державного управління; 2) збірник 

правил, що регламентують виробничо-технічну діяльність. 

Статистичні матеріали - відомості про розвиток народного 

господарства, подані у вигляді таблиць, узагальнених у щорічних статистичних 

збірниках, що видаються Державним комітетом статистики України. 

Статистичні матеріали складаються з економічних, демографічних, соціальних 

та інших матеріалів. 

Документальні джерела інформації дають змогу досліджувати об’єкти за 

певною періодизацією, тобто у динаміці за періодами. Це необхідно для 

вивчення і зіставлення факторів, які позитивно чи негативно впливають на 

господарську діяльність підприємств. 



Група інших матеріалів представлена науково-популярними, рекламними, 

патентно-ліцензійними, довідковими, бібліографічними, виробничими 

матеріалами тощо. 

Науково-популярні матеріали - це брошури та книги з окремих питань, 

призначені для пропаганди наукових знань серед широкого кола читачів, 

зайнятих насамперед у матеріальному виробництві. 

Рекламні джерела інформації - це відомості про вироби, послуги, які 

пропонуються з метою залучення покупця. 

Патентно-ліцензійні джерела інформації - це права на використання 

інтелектуальної власності або трудову діяльність у певній сфері економіки. 

Довідники - це довідкові видання, які мають прикладний, практичний 

характер, мають систематизовану структуру або побудовані за алфавітом 

заголовків статей. 

Бібліографічні джерела інформації - це видання книжного або журнального 

типу, які включають науковий, систематизований перелік і опис друкованих 

видань. 

До рукописних документів відносять носії інформації, які не пройшли 

редакційно-видавничу обробку і не виготовлені поліграфічним способом 

(дисертації, науково-технічні звіти, документи обліку господарської діяльності 

тощо). 

Дисертація - є кваліфікаційною науковою працею у вигляді спеціально 

підготовленого рукопису або опублікованої монографії. Підготовлена до 

захисту дисертація повинна містити висунуті здобувачем науково обґрунтовані 

теоретичні або експериментальні результати, наукові положення, а також 

характеризуватися єдністю змісту і свідчити про особистий внесок здобувача в 

науку.  

Звіт з науково-дослідної роботи (НДР) - науково-технічний документ, який 

містить систематизовані дані про науково-дослідну роботу, описує процес чи 

результати науково-технічного дослідження. Звіт з НДР є рукописною працею, 

яка оформлюється і розмножується в обмеженій кількості екземплярів (від 

трьох до п’яти). Обсяг звіту може коливатися від декількох аркушів, які 

оформляються у вигляді брошури, до декількох сотень аркушів, які 

оформляються у вигляді однієї чи декількох книг. 

Особливим видом рукописних документів є депоновані твори. 

Депонованими називаються наукові роботи, розраховані на обмежене коло 

користувачів. Депонування здійснюється централізовано органами науково-

технічної інформації, функції яких в Україні виконує Інститут науково-

технічної і економічної інформації. Відомості про депоновані твори оперативно 

наводяться у реферативних та інших журналах. 

Депонування здійснюється з метою ознайомлення вчених і спеціалістів з 

рукописами статей, оглядів, монографій, матеріалів конференцій, з’їздів, нарад 

і симпозіумів вузькоспеціального характеру, які недоцільно видавати масово 

(як книги, журнали, брошури).  

У науковій діяльності застосовується поділ документальних джерел 

інформації на дві категорії: первинні і вторинні. 

Первинні джерела інформації мають переважно нові науково-технічні 

відомості, які є результатом науково-дослідної, проектно-конструкторської і 



практичної діяльності (відображають господарські операції) або нове 

осмислення відомих ідей і фактів. До них відносять більшість книг (виняток 

становлять довідники), періодичні видання, науково-технічні звіти, дисертації, 

депоновані рукописи тощо. 

Вторинні джерела інформації є результатом опрацювання одного або 

декількох первинних документальних джерел. До вторинних джерел інформації 

відносять бібліографічні описи, анотації, реферати, огляди, довідкові та 

інформаційні видання, переклади, бібліотечні покажчики та картотеки. 

Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Проведення наукових досліджень вимагає відповідного інформаційного 

забезпечення. Забезпечення – це те, за допомогою чого створюються умови для 

реалізації вказаного процесу. 

Інформаційне забезпечення - це сукупність інформації та способів її 

пошуку, обробки, накопичення, збереження, систематизації та узагальнення з 

метою використання в процесі наукового дослідження.  

Завданням інформаційного забезпечення є інформування науковців про стан 

об’єктів, що досліджуються. Крім того, інформаційне забезпечення є засобом 

комунікації (обміну інформацією) науковців. 

Класифікувати інформаційне забезпечення науково-дослідного процесу 

можна за такими ознаками: професійно-інформаційна комунікація; 

пізнавальність інформації; зміст інформаційного забезпечення. 

Комунікаційне забезпечення ґрунтується на професійно-інформаційних 

контактах науковців (конференції, симпозіуми, наради, наукові семінари тощо). 

З точки зору пізнавального характеру інформації інформаційне 

забезпечення можна поділити на забезпечення новою інформацією та 

забезпечення релевантною інформацією, яка використовувалася раніше.  

За змістом інформації інформаційне забезпечення науково-дослідного 

процесу поділяється на законодавче (закони і нормативні акти, Укази 

Президента України, Постанови та розпорядження Уряду України); планове 

(інформація з планів економічного і соціального розвитку); нормативно-

довідкове (норми та нормативи); договірне (інформація з договорів між 

економічними суб’єктами); технологічне (технічна документація, стандарти, 

технічні умови, проектно-технічна документація); організаційно-управлінське 

(юридично-правові та організаційно-розпорядчі документи, службове 

листування); фактографічне (звітність, дані бухгалтерського, статистичного та 

оперативного обліку). 

Пошук необхідної інформації 
Наукові дослідження в будь-якій галузі науки повинні базуватися на 

надійній та достовірній інформації. Обов’язковою вимогою до дослідника є 

всебічне та глибоке вивчення ним досвіду попередників, які займалися 

вирішенням як обраної, так і суміжних проблем.  

На початковому етапі наукової роботи вивчення літературних джерел 

дозволяє обрати та конкретизувати тему дослідження, визначити його об’єкт, 

розробити теоретичні передумови майбутньої наукової роботи, допомагає 

визначити актуальність обраної теми дослідження. Інформаційна база 

дослідження відіграє важливу роль у створенні гіпотези, яка є відправною 

точкою у наукових дослідженнях.  



Інформація відіграє визначальну роль у вивченні історії проблеми, що 

досліджується. Знання історії питання й методик дослідження, що 

використовувалася раніше, дозволяє уникнути дублювання виконаних робіт і 

повторення помилок, а також розглянути предмет у динаміці, простежити 

загальні тенденції та подальші шляхи його розвитку і на цій основі будувати 

науковий прогноз. 

Для інформаційного пошуку необхідно використовувати інформаційні 

видання органів НТІ, автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази 

даних, банки даних, мережа Internet. Дані пошуку можуть бути використані 

безпосередньо, однак найчастіше вони використовуються для виявлення 

первинних джерел інформації, якими є наукові праці (монографії, збірники) та 

інші, необхідні для наукової роботи видання. Так забезпечується повнота 

інформаційної бази дослідження. 

Методика пошуку необхідної інформації складається з кількох етапів та 

передбачає пошук відповідей на чотири основні питання, які повинен ставити 

перед собою дослідник: що?, де?, як (яким чином) шукати?, як опрацьовувати? 

Етап 1 (Що шукати?) – виділення основних проблем, питань, завдань 

теми дослідження та ключових понять. 

Етап 2 (Де шукати?) – визначення переліку джерел, в яких може 

висвітлюватися інформація щодо виділених проблемних питань. 

Етап 3 (Як шукати?) – вибір прийомів, за допомогою яких 

здійснюватиметься робота з обраними літературними джерелами (опрацювання 

каталогів бібліотек, робота в мережі Internet, робота з інформаційною базою 

тощо). 

Етап 4 (Як опрацьовувати?) – одержання текстів (ксерокопіювання або ж 

читання) та їх безпосередня обробка. 

Пошук інформації в бібліотеці 

Бібліотека - культурно-освітній заклад, що збирає друковані та рукописні 

матеріали, здійснює їх спеціальне опрацювання, організовує збереження та 

забезпечення книгами читачів. 

Бібліотечний фонд - це сукупність відповідним чином впорядкованих 

джерел інформації, нагромаджених за певний період часу, які підлягають 

обліку та зберіганню відповідно до чинного законодавства. Структура 

бібліотечних фондів може бути різною.  

Бібліотечний фонд неможливо опрацювати, не використовуючи бібліотечні 

каталоги. 

Бібліотечний каталог - це перелік творів друку й інших документів, 

наявних у фонді бібліотеки або групи бібліотек, складений у певному порядку, 

який є засобом повідомлення про склад і зміст бібліотечного фонду. 

Алфавітному каталогу належить основне місце. За ним можна встановити 

наявність у бібліотеці творів того чи іншого автора або визначеної книги, автор 

чи назва якої відомі.  

У систематичному каталозі картки згруповані в логічному порядку за 

окремими галузями знань. За його допомогою можна з’ясувати, за якими 

галузями знань та які саме видання є в бібліотеці, підібрати необхідну 

літературу, а також встановити автора та назву книги, якщо відомий її зміст.  



У предметному каталозі, як і у систематичному, література групується за 

її змістом. Однак на відміну від систематичного в предметному каталозі 

література об’єднана в певні рубрики незалежно від того, з яких позицій вони 

викладені. Через це в предметному каталозі в одному місці знаходяться 

матеріали, які в систематичному каталозі були б розкидані в різні ящики. 

Неможливо не згадати про картотеку, що є переліком всіх матеріалів за 

окремо визначеною тематикою. Бібліотечні каталоги та картотеки не існують 

окремо, навпаки, вони пов’язані та взаємно доповнюють один одного, 

полегшують читачам пошук необхідного джерела та максимально повно 

відтворюють бібліотечний фонд. 

Порядок обробки та групування інформації 
Згідно з обраною темою наукової роботи дослідник самостійно підбирає 

літературні джерела (книги, брошури, статті), офіційні документи, накопичує 

відомчі матеріали з теми та опрацьовує їх. Порядок роботи над літературними 

джерелами включає бібліографічний пошук літератури з теми досліджень, її 

вивчення, фіксацію початкових даних і їх використання у процесі наукового 

дослідження для створення нових знань. 

Робота з друкованими та електронними джерелами інформації передбачає: 

загальне ознайомлення (ознайомлення зі змістом і швидкий перегляд джерела); 

уважне читання по розділах (виділення найважливішого тексту); вибіркове 

читання тексту (перечитування найважливішого); складання плану прочитаного 

матеріалу (постановка проблем); виписка з прочитаного (повніше та чіткіше – 

цитата і бібліографічний опис із зазначенням тих сторінок, звідки взята цитата); 

оформлення картотек (бібліографічна картотека, картотека виписок, картотека 

рефератів, картотека іноземної літератури); зіставлення та критична оцінка 

прочитаного (запис зауважень). 

При роботі із друкованими та електронними джерелами інформації 

дослідник робить виписки окремих речень або абзаців. При цьому необхідно 

уникати накопичення матеріалу, що не стосується обраної теми та об’єкта 

дослідження.  

Досвід свідчить, що приблизно 30-40 % літературних джерел, 

початково відібраних за їх назвою, виявляються некорисними при роботі 

над темою. 

У процесі роботи над джерелами з’являються власні висновки, оцінки, 

узагальнення, передбачення у використанні інформації. Коли виписки 

здійснюються рукописним способом, їх необхідно записувати й виділяти в 

тексті позначками на полі у квадратних дужках або записувати іншим 

кольором. У цьому випадку окремі положення краще фіксувати на аркушах 

паперу тільки з одного боку, залишаючи великі поля. Це дає змогу у необхідних 

випадках робити додаткові вставки, паралельні виписки з інших книг для 

порівняння, а також викладу власної думки з цього питання. З цією метою 

можна використати картки з картону або цупкого паперу, наприклад, які зручно 

групувати за однорідністю питань, що вивчаються. Доцільно робити кольорові 

або шрифтові виділення нотаток. 

Незалежно від того, на якому носії (електронному чи на паперовому) 

зафіксована інформація із літературного джерела, вона повинна бути 



згрупована за однорідними ознаками для використання в процесі дослідження. 

Такою ознакою здебільшого є питання, які містяться у плані теми дослідження.  

У ході дослідження дослідник опрацьовує велику кількість літературних 

джерел, інформацію з яких неможливо запам’ятати чи виписати в повному 

обсязі, тому необхідно при її обробці використовувати такі способи фіксації 

інформації: анотація; резюме; тези; реферат; цитата; конспект; 

покажчики. 

Анотація є стислою характеристикою книги, статті, рукопису тощо. За 

своїм характером анотації можуть бути довідковими та рекомендаційними, 

тобто такими, які містять критичну оцінку твору. Виходячи з вимог до анотації, 

її обсяг може бути від декількох слів до 10-15 рядків.  

Резюме – це короткий підсумок прочитаного твору, в якому містяться 

висновки та головні підсумки. 

Тези – положення, які коротко викладають одну з основних думок лекції, 

доповіді тощо. Тези подаються у формі логічних суджень. Тези поділяють на 

основні, прості та складні. Прості тези записують при першому ознайомленні з 

текстом (іноді їх записують у вигляді цитат). Основні тези часто створюються 

на основі простих, шляхом їх узагальнення, переробки й виключення окремих 

положень. 

Цитата – дослівний уривок з твору певного автора, що наводиться для 

підтвердження або заперечення висловлюваної думки. Шляхом цитування слід 

оформлювати найважливіші фрагменти авторського тексту. 

Реферат – це скорочене викладення змісту наукового твору з основними 

даними та висновками. Реферат – це не механічний переказ роботи, а 

викладення її суті. 

Посторінкові покажчики джерел. У процесі ознайомлення з джерелами 

інформації не потрібно поспішати відразу ж конспектувати прочитане, а 

доцільно складати посторінкові покажчики до джерел, які вивчаються. Дуже 

часто застосовують такий засіб обробки джерел як складання посторінкового 

списку (покажчика) цитат, які намагаються виписати. Потім, закінчивши 

читання книги, роблять виписки або складають конспект. 

 

3. Проведення теоретичних досліджень 

Сутність, мета, завдання та етапи теоретичних досліджень 

Теоретичний рівень наукового дослідження пов’язаний з глибоким аналізом 

наукових фактів, з проникненням в сутність явищ, що досліджуються, з 

пізнанням та формулюванням законів науки, тобто з поясненням предметів і 

процесів реальної дійсності. Результати теоретичного дослідження знаходять 

своє вираження в таких формах, як закон, теорія, наукова гіпотеза. 

Закон – внутрішній суттєвий та стійкий зв’язок явищ, що обумовлює їх 

впорядковану зміну.  

Теорія – система узагальненого достовірного знання про той чи інший  

«фрагмент» дійсності, яка описує, пояснює та передбачає функціонування 

визначеної сукупності об’єктів, що його складають.  

Гіпотеза – система умовиводів, за допомогою яких на основі ряду фактів 

робиться висновок про існування об’єкта, зв’язки або причини явища , причому 

цей висновок не можна вважати абсолютно достовірним. 



На основі емпіричних даних на теоретичному рівні дослідження 

відбувається об’єднання за допомогою думки об’єктів, що досліджуються, 

осягнення їх сутності, законів їх існування, які становлять основний зміст 

теорій. Таким чином на теоретичному рівні дослідження за допомогою 

специфічних методів вирішуються свої пізнавальні завдання. По-перше, 

дослідник пізнає сутність об’єктів, що вивчаються; по-друге, на теоретичному 

рівні відбувається осягнення об’єктивної істини у всій її конкретності та 

повноті змісту. На основі теоретичного пояснення та пізнаних законів 

відбувається наукове передбачення майбутнього. 

Таким чином, метою теоретичних досліджень є виявлення істотних 

зв’язків між об’єктом, що досліджується, та оточуючим середовищем, 

пояснення та узагальнення результатів емпіричного дослідження, виявлення 

загальних закономірностей та їх формалізація. 

Теоретичне дослідження завершується формуванням теорії – системи 

наукових достовірних знань у формі тверджень і доведень, яка не обов’язково 

пов’язана з побудовою її математичного апарату.  

Теоретичне дослідження включає такі процедури: 

– аналіз сутності процесів, явищ;  

– формулювання гіпотези дослідження;  

– побудову (розроблення) фізичної моделі;  

– проведення математичного дослідження;  

– аналіз теоретичних рішень;  

– формулювання висновків.  

Якщо не можна виконати математичне дослідження, то робоча гіпотеза 

формулюється в словесній формі із залученням графіків, таблиць тощо.  

Теоретичні дослідження відіграють велику роль у процесі пізнання 

об’єктивної дійсності, оскільки вони дозволяють глибоко проникнути у 

сутність природних явищ, створюють наукову картину світу, що постійно 

розвивається. Теоретичні дослідження є функцією мислення, яка полягає в 

тому, щоб відкривати, перевіряти, частково освоювати різні області природи, 

створювати та розвивати світобачення. 

 

Методи теоретичних досліджень 

До основних загальнонаукових методів, які використовуються на 

теоретичному рівні дослідження, можуть бути віднесені розглянуті вище (у 

темі 1.2) методи: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, сходження від 

абстрактного до конкретного, ідеалізації та формалізації, системний 

підхід. 

При розробленні теорій поряд з цими методами використовуються й інші 

методи. Так, значну роль при побудові будь-яких теорій відіграють, наприклад, 

логічні закони, що мають нормативний характер. До цих законів відносять: 

закон тотожності, закон протиріччя, закон виключення третього та 

закон достатньої підстави.  
Закон тотожності визначає, що предмет думки в межах одного 

міркування повинен лишатися незмінним А є А (А = А), де А – це думка.  

Цей закон потребує, щоб у повідомленні всі поняття і судження мали 

однозначний характер, виключали багатозначність і невизначеність. 



Згідно із законом протиріччя не можуть бути одночасно істинними два 

висновки, один з яких щось стверджує, а другий заперечує те саме. Закон 

стверджує: «неправильно, що А і не А одночасно істинні». 

Основою закону протиріччя є якісна визначеність речей і явищ, відносна 

стійкість їх властивостей. Свідоме використання цього закону допомагає 

виявити і ліквідувати протиріччя в поясненні фактів і явищ, виробити критичне 

ставлення до будь-якого роду неточностей і непослідовностей в отриманій 

інформації.  

Закон виключення третього стверджує, що з двох суперечливих суджень 

одне помилкове, а друге істинне. Третього не дано. Він виражається формулою: 

«А є або В, або не В». Наприклад, якщо правильним є судження «Наш 

університет є державним навчальним закладом», то судження «Наш 

університет не є державним навчальним закладом» - помилкове. 

Вимогу доказовості наукових висновків, обґрунтованості суджень виражає 

закон достатньої підстави, який формулюється таким чином: будь-яка 

слушна думка дає достатньо підстав для свого обґрунтування. 

Спеціальними принципами побудови теорій слугують також принципи 

формування аксіоматичних теорій (тобто теорій, які побудовані на деякій 

множині тверджень, що приймаються без доведень, – аксіом, а всі інші знання 

виводяться з них відповідно до певних логічних правил), що базуються на 

критеріях несуперечності, повноти та незалежності систем аксіом та гіпотез. 

Використання математичних методів у дослідженнях 

Вирішення наукових завдань за допомогою математичних методів 

здійснюється шляхом математичного формулювання завдання (розроблення 

математичної моделі), вибору методу дослідження одержаної математичної 

моделі, аналізу одержаного математичного результату.  

Математичне формулювання завдання, як правило, подається у вигляді 

чисел, геометричних образів, функцій, систем рівнянь тощо.  

Математична модель є системою математичних співвідношень – формул, 

функцій, рівнянь, систем рівнянь, що описують ті або інші сторони об’єкта, 

який вивчається, явища, процесу. 

Першим етапом математичного моделювання є постановка завдання, 

визначення об’єкта та цілей дослідження, визначення критеріїв (ознак) 

вивчення об’єктів та управління ними. 

Наступним етапом моделювання є вибір типу математичної моделі. 

Звичайно послідовно будується кілька моделей. Порівняння результатів їх 

дослідження з реальністю дозволяє встановити найкращу з них. 

Процес вибору математичної моделі об’єкта закінчується етапом її 

попереднього контролю. При цьому здійснюються такі види контролю: 

розмірностей; порядків; характеру залежностей; екстремальних ситуацій; 

граничних умов; математичної замкненості; фізичного сенсу; стійкості моделі. 

Після математичного формулювання завдання (розроблення математичної 

моделі) здійснюють етап вибору методу дослідження одержаної 

математичної моделі.  

Вибір методу дослідження математичної моделі безпосередньо пов’язаний з 

такими поняттями, як зовнішня та внутрішня правдоподібність. 



Під зовнішньою правдоподібністю дослідження математичної моделі 

розуміється очікуваний ступінь адекватності математичної моделі реальному 

об’єкту стосовно якостей, які цікавлять дослідника. 

Під внутрішньою правдоподібністю дослідження математичної моделі 

розуміється очікуваний ступінь точності рішення одержаних рівнянь, які 

прийняті за математичну модель, об’єкт. 

Вибір методу дослідження математичної моделі багато в чому визначається 

її видом. Статичні системи, що представлені за допомогою алгебраїчних 

рівнянь, досліджуються за допомогою визначників, методу ітерацій, методів 

Крамера і Гауса. У разі труднощів з аналітичними рішеннями 

використовуються приблизні методи: графічний метод; метод хорд; метод 

дотичних. 

Дослідження динамічних режимів функціонування об’єкта, що представлені 

за допомогою диференціальних рівнянь, також визначається класом, до якого 

належать ці рівняння. Для розв’язання диференціальних рівнянь 

використовують такі методи: метод поділу змінних; метод підстановки; метод 

інтегруючого множника; метод якісного аналізу тощо. Для одержання 

приблизних рішень використовують метод послідовних наближень, метод 

функціональних рядів; метод Рунге – Кута; числові методи інтегрування тощо. 

 

4. Експериментальні дослідження 

Сутність, мета, функції наукового експерименту 

Найбільш важливою складовою частиною наукового дослідження є 

експеримент (лат. experimentum – проба, дослід) - метод емпіричного 

дослідження, що базується на активному та цілеспрямованому втручанні 

суб’єкта у процес наукового пізнання явищ та предметів реальної дійсності 

шляхом створення умов, що контролюються та управляються, які дозволяють 

встановлювати визначені якості та закономірні зв’язки в об’єкті, що 

досліджується, та багатократно їх відтворювати. 

Експеримент широко застосовують не лише в природничих науках, а й у 

соціальній практиці, де він відіграє значну роль у пізнанні та управлінні 

суспільними процесами.  

Від звичайного, щоденного, пасивного спостереження експеримент 

відрізняється активним впливом дослідника на явище, що вивчається. 

Основною метою експерименту є виявлення властивостей досліджуваних 

об’єктів, підтвердження наукових гіпотез і на цій основі більш широке та 

поглиблене вивчення теми наукового дослідження. 

Проведення експериментальних досліджень передбачає здійснення ряду 

пізнавальних операцій: 
– визначення цілей експерименту на основі існуючих теоретичних 

концепцій з урахуванням потреб практики та розвитку самої науки;  

– теоретичне обґрунтування умов експерименту;  

– розроблення основних принципів, створення технічних засобів для 

проведення експерименту;  

– спостереження, вимірювання та фіксація виявлених у ході експерименту 

властивостей, зв’язків, тенденцій розвитку досліджуваного об’єкта; 

– статистична обробка результатів експерименту; 



– попередня класифікація та порівняння статистичних даних.  

Які переваги має експеримент порівняно із спостереженням та іншими 

методами емпіричного рівня наукового пізнання?  

Експеримент дає можливість досліджувати, по-перше, об’єкти в так 

званому чистому вигляді; по-друге, в екстремальних умовах, що сприяє 

більш глибокому проникненню в їхню сутність; по-третє, важливою 

перевагою експерименту є його повторюваність.  

Класифікація експериментів 

1 За призначенням об’єкта експерименту: природничонаукові (хімічні, 

біологічні, фізичні), виробничі, педагогічні, соціологічні, економічні тощо.  

2 За характером зовнішніх впливів на об’єкт дослідження: речовинні, 

енергетичні, інформаційні. 

Речовинний експеримент передбачає вивчення впливу різних речовинних 

факторів на стан об’єкта дослідження, наприклад, вплив різних домішок на 

якість сталі. 

Енергетичний експеримент використовується для вивчення впливу різних 

видів енергії (електромагнітної, механічної, теплової тощо) на об’єкт 

дослідження. 

Інформаційний експеримент використовується для вивчення впливу 

інформації на об’єкт дослідження. 

3 За характером об’єктів та явищ, що вивчаються в експерименті: 
технологічні, соціометричні тощо.  

Технологічний експеримент спрямований на вивчення елементів 

технологічного процесу (продукції, обладнання, діяльності робітників тощо) 

або процесу в цілому. 

Соціометричний експеримент використовується для вимірювання 

існуючих міжособистісних соціально-психологічних відносин у малих групах з 

метою їх подальшої зміни.  

4 За структурою об’єктів та явищ, що вивчаються в експерименті: 
прості та складні. 

Простий експеримент використовується для вивчення простих об’єктів, 

які мають у своєму складі невелику кількість взаємозв’язаних та взаємодіючих 

елементів, що виконують прості функції. 

У складному експерименті вивчаються явища або об’єкти з розгалуженою 

структурою та великою кількістю взаємозв’язаних та взаємодіючих елементів, 

що виконують складні функції. 

5 За способом формування умов проведення експерименту: природні та 

штучні. 

Природні експерименти характерні для біологічних, соціальних, 

педагогічних, психологічних наук, наприклад, при вивченні соціальних явищ 

(соціальний експеримент) в обставинах, наприклад, виробництва, побуту тощо. 

Штучні експерименти широко використовуються в багатьох 

природничонаукових або технічних дослідженнях. У цьому випадку 

вивчаються явища, що ізольовані до потрібного стану, для того щоб оцінити їв 

в кількісному та якісному відношеннях. 

6 За організацією проведення експерименту: лабораторні, натурні, 

польові, виробничі, відкриті або закриті тощо. 



Лабораторні досліди проводять з використанням типових приладів, 

спеціальних моделюючих установок, стендів, обладнання тощо.  

Натурний експеримент проводиться в природних умовах та на реальних 

об’єктах. Залежно від місця проведення натурні експерименти поділяють на 

виробничі, польові, полігонні тощо. 

Експерименти можуть бути відкритими та закритими. Такі типи 

експериментів значно поширені в психології, соціології, педагогіці. У 

відкритому експерименті його завдання відкрито пояснюються тим, хто 

досліджується, у закритому – для одержання об’єктивних даних завдання 

експерименту приховуються. 

7 За характером взаємодії засобу експериментального дослідження з 

об’єктом дослідження: звичайні та модельні. 

Звичайний (класичний) експеримент включає експериментатора, об’єкт 

або предмет експериментального дослідження та засоби, за допомогою яких 

проводиться експеримент. 

Модельний експеримент базується на використанні як об’єкта, що 

досліджується, моделі, яка може не тільки заміщувати в дослідженні реальний 

об’єкт, але і умови, в яких він вивчається. 

8 За типом моделей, що досліджуються в експерименті: матеріальні та 

розумові. 

Матеріальний експеримент є формою об’єктивного матеріального зв’язку 

свідомості з зовнішнім світом. У матеріальному експерименті 

використовуються матеріальні об’єкти дослідження. 

Розумовий (ідеалізований, уявний) експеримент є однією з форм 

розумової діяльності суб’єкта, у процесі якої в його уяві відтворюється 

структура реального експерименту, тобто засобами розумового експерименту є 

розумові моделі (чуттєві образи, образно-знакові моделі, знакові моделі). 

9 За величинами, що контролюються в експерименті: пасивні та 

активні. 

Пасивний експеримент передбачає вимірювання тільки вибраних 

показників (параметрів, змінних) в результаті спостереження за об’єктом без 

втручання в його функціонування. 

Активний експеримент пов’язаний з вибором спеціальних вхідних 

сигналів (факторів) та контролює вхід та вихід системи, що досліджується. 

10 За числом факторів, що варіюються в експерименті: однофакторні 

та багатофакторні. 

Однофакторний експеримент передбачає: виділення необхідних факторів; 

стабілізацію факторів, що заважають; почергове варіювання факторів, що 

цікавлять дослідника. 

Стратегія багатофакторного експерименту полягає в тому, що 

варіюються всі змінні відразу, і кожний ефект оцінюється за результатами всіх 

дослідів, що були проведені в даній серії досліджень. 

11 За метою дослідження: перетворюючі, констатуючі, контролюючі, 

пошукові, вирішальні. 

Перетворюючий (творчий) експеримент включає активну зміну 

структури та функцій об’єкта дослідження у відповідності до висунутої 



гіпотези, формування нових зв’язків та відносин між компонентами об’єкта або 

між досліджуваним об’єктом та іншими об’єктами. 

Констатуючий експеримент використовується для перевірки відповідних 

передбачень. У процесі такого експерименту констатується наявність 

визначеного зв’язку між впливом на об’єкт дослідження та результатом. 

Контролюючий експеримент зводиться до контролю за результатами 

зовнішніх впливів на об’єкт дослідження з урахуванням його стану, характеру 

впливу та ефекту, що очікується. 

Іноді виникає необхідність провести пошукові експериментальні 

дослідження. Вони необхідні в тому випадку, якщо виникають труднощі в 

класифікації всіх факторів, що впливають на явище, яке вивчається внаслідок 

відсутності достатньої кількості попередніх даних.  

Вирішальний експеримент ставиться для перевірки справедливості 

основних положень фундаментальних теорій у тому випадку, коли дві або 

декілька гіпотез однаково узгоджуються з багатьма явищами. Така 

узгодженість призводить до труднощів у визначеності правильності гіпотез. 

Вирішальний експеримент відповідає на питання «так чи ні?».  

Методологія експериментальних досліджень 

Методологія експерименту - це загальна структура (методика) 

експерименту, тобто постановка та послідовність виконання 

експериментальних досліджень.  

Експеримент включає такі основні етапи: 

1) розроблення плану - програми експерименту; 

2) оцінку вимірювання та вибір засобів для проведення експерименту; 

3) проведення експерименту; 

4) обробку та аналіз експериментальних даних. 

Наведена кількість етапів характерна для традиційного експерименту. Разом 

з цим останнім часом широко використовують математичну теорію 

експерименту, яка дозволяє значно підвищити точність та зменшити обсяг 

експериментальних досліджень. 

У цьому випадку експеримент включає такі етапи: розроблення плану – 

програми експерименту; оцінку вимірювання та вибір засобів для проведення 

експерименту; математичне планування експерименту з одночасним 

проведенням експериментального дослідження, обробкою та аналізом 

одержаних даних. 

Зупинимося дещо детальніше на окремих етапах експериментального 

дослідження. 

Розроблення плану-програми експерименту. План-програма включає 

найменування теми дослідження, робочу гіпотезу, методику експерименту, 

план створення експериментальної ситуації, перелік необхідних матеріалів, 

приладів, установок, список виконавців експерименту, календарний план робіт 

і кошторис витрат на виконання експерименту. В ряді випадків до плану-

програми включають роботи з конструювання та виготовлення приладів, 

апаратів, пристроїв, їх методичне обстеження, а також програми дослідних 

робіт на підприємствах. 

Одним з найбільш важливих етапів складання плану-програми є визначення 

мети і завдань експерименту. Чітко обґрунтовані завдання – це вагомий 



внесок у їх вирішення. Кількість завдань повинне бути невеликим. Для 

конкретного (некомплексного) експерименту оптимальна кількість завдань 3 – 

4. У великому комплексному експерименті їх може бути 8 – 10. 

Основа плану-програми - методика проведення експерименту. В методиці 

детально проектують процес проведення експерименту. Спочатку складають 

послідовність (черговість) проведення операцій вимірювань та спостережень.  

Потім ретельно описують кожну операцію окремо з урахуванням вибраних 

засобів для проведення експерименту. Особливу увагу приділяють методам 

контролю якості операцій, які повинні забезпечувати при мінімальній(раніше 

встановленій) кількості вимірів високу надійність та задану точність. 

Розробляють форми журналів для запису результатів вимірів та спостережень. 

Важливим розділом методики є вибір методів обробки та аналізу 

експериментальних даних. Обробка даних зводиться до систематизації всіх 

цифр, класифікації, аналізу. Результати експериментів повинні бути зведені до 

таких форм запису – таблиць, графіків, формул, номограм, які дозволяють 

швидко та доброякісно співвідносити одержані результати. 

Особливу увагу в методиці повинно бути приділено математичним методам 

обробки та аналізу одержаних дослідних даних – встановленню емпіричних 

залежностей, апроксимації зв’язків між варіюючими характеристиками, 

встановленню критеріїв тощо. 

Після розроблення методики визначають обсяг та трудомісткість 

експериментальних досліджень, які залежать від глибини теоретичних 

розробок, ступеня точності прийнятих засобів вимірювання. Чим чіткіше 

сформульована теоретична частина дослідження, тим менший обсяг 

експерименту. На обсяг та трудомісткість експерименту істотно впливає і вид 

експерименту.  

Після встановлення обсягу експериментальних робіт складають перелік 

необхідних засобів вимірювання, матеріалів, список виконавців, календарний 

план та кошторис витрат.  

Не менш важливим є неодмінне розроблення в рамках плану-програми 

експериментального дослідження, так званого плану створення 

експериментальної ситуації. 

Експериментальна ситуація – це сукупність умов, за яких проводиться 

експеримент. 

План створення експериментальної ситуації завжди пов’язаний не лише з 

завданнями, методикою, але і з конкретним об’єктом, на якому потрібно 

вирішувати поставлені завдання та реалізовувати саму методику.  

На завершення план-програму експериментального дослідження розглядає 

науковий керівник, обговорюють в науковому колективі та затверджують в 

установленому порядку. 

Оцінка вимірювання та вибір засобів для проведення експерименту. 
Обґрунтування засобів вимірювання – це вибір необхідних для спостережень та 

вимірювань приладів, обладнання, машин, апаратів тощо. Засоби вимірювання 

можуть бути вибрані стандартні або за їх відсутності виготовлені самостійно. 

Дуже відповідальною частиною є встановлення точності вимірів та похибок. 

Методи вимірювання повинні базуватися на законах спеціальної науки – 

метрології. 



Проведення експерименту. Проведення експерименту є найважливішим та 

трудомістким етапом. Експериментальні дослідження необхідно проводити у 

відповідності до затвердженого плану-програми і особливо методики 

експерименту. Розпочинаючи експеримент, остаточно уточнюють методику 

його проведення, послідовність випробувань.  

Обробка та аналіз експериментальних даних. Завершується експеримент 

переходом від емпіричного вивчення до обробки отриманих даних, логічних 

узагальнень, аналізу і теоретичної інтерпретації отриманого фактичного 

матеріалу. 

Загальні вимоги до проведення експерименту 

При проведенні експерименту потрібно дотримуватися таких загальних 

вимог: 

 об’єкт дослідження повинен допускати можливість опису системи 

змінних, що визначають його функціонування; 

 потрібно мати можливість проведення якісних та кількісних вимірів 

факторів, які впливають на об’єкт дослідження, зміну його стану або поведінки 

під час експерименту; 

 опис об’єкта експериментального дослідження потрібно проводити в 

системі його складових; 

 потрібне обов’язкове визначення та опис умов існування об’єкта 

дослідження (галузь, тип виробництва, умови праці тощо); 

 потрібно мати чітко сформульовану експериментальну гіпотезу про 

наявність причинно-наслідкових зв’язків; 

 необхідне предметне визначення понять сформульованої гіпотези 

експерименту; 

 потрібне обґрунтоване виділення незалежної та залежної змінних; 

 потрібний обов’язковий опис специфічних умов діяльності об’єкта 

дослідження (місце, час, соціально-економічна ситуація тощо). 

 

Типові помилки в проведенні експерименту 

1 Сформульовані гіпотези не відбивають проблемну ситуацію, суттєві 

залежності у даного об’єкта. 

2 Як незалежну змінну виділено фактор, який не може бути причиною, 

сталою детермінантою процесів, що відбуваються у даному об’єкті. 

3 Зв’язки між залежною та незалежною змінною мають випадковий 

характер. 

4 Допущено помилки в попередньому описі об’єкта, що призвело до 

неправильної емпіричної інтерпретації змінних і вибору неадекватних 

показників. 

5 Допущено помилки при формулюванні дослідних і контрольних вихідних 

результатів експерименту, виявляється значна їх різниця, що викликає сумніви 

в можливості порівняти ці групи за складом змінних. 

6 Важко підібрати контрольний об’єкт за однорідними або схожими з 

експериментальними параметрами. 



7 При аналізі результатів експерименту переоцінюється вплив незалежної 

змінної на залежну без урахування впливу випадкових факторів на зміни в 

експериментальній ситуації.  

 

Робоче місце експериментатора та організація експерименту 

Робочим місцем експериментатора називається частина робочого 

простору, на яке поширюється безпосередній вплив експериментатора в процесі 

дослідження.  

Робочий простір – це частина лабораторного або виробничого приміщення, 

оснащена необхідними експериментальними засобами, що обслуговується 

одним або групою дослідників. Робочий простір може бути стаціонарним (в 

лабораторіях, науково-дослідних закладах, полігонах тощо); умовно-

стаціонарним (у пересувних лабораторіях, на тимчасових полігонах); 

мобільним (у ходових лабораторіях). 

Лабораторія являє собою спеціально обладнане приміщення, в якому 

проводяться експериментальні дослідження. 

Дослідник (експериментатор) в лабораторії виконує відповідальну роботу, 

від якої залежить правильність вирішення теоретичної або практичної задачі в 

цілому. Точність при виконанні методики дослідження, акуратність, 

старанність при плануванні і підготовці експерименту, уважність при його 

проведенні – основні умови ефективності експериментальної роботи.  

Особливе місце серед причин невдач експериментальних досліджень 

займають суб’єктивні, джерелами яких є психологічні або психофізіологічні 

причини. Наприклад, психологічними причинами похибок можуть бути 

психологічні бар’єри та інерційність мислення. Часто нові неочікувані 

результати експерименту дослідник намагається пояснити з позицій старих 

уявлень, і якщо вони не вкладаються в старі уявлення, то розглядаються ним як 

помилки та відкидаються. Тут має місце інерційність мислення, віра в 

досконалість та універсальність старих уявлень, іноді страх перед новим. Іноді 

дослідник у процесі аналізу результатів експерименту позасвідомо підганяє 

експериментальні дані, щоб підтвердити раніше висунуту гіпотезу. Іноді 

помилки в експерименті пов’язані з тим, що дослідник не уявляє чітко, що він 

має одержати у результаті експерименту. 

Все це свідчить про необхідність ретельної підготовки експерименту та 

багаторазової перевірки його результатів. Розпочинаючи експеримент, 

дослідник повинен ще раз обдумати та уточнити методику, підготувати всю 

необхідну документацію (акти, лабораторні зошити, журнали), яка призначена 

для реєстрації ходу та результатів експерименту. 

Обов’язковою вимогою до проведення експерименту є ведення журналу. 

Форма журналу може бути довільною, але найкраще відповідати процесу, що 

досліджується для максимальної фіксації всіх факторів.  

У процесі експериментальних робіт необхідно строго дотримуватися вимог 

промислової санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки. Особливо ретельно 

потрібно виконувати ці вимоги при проведенні виробничих експериментів. 

Результати деяких лабораторних та більшості виробничих експериментів 

оформлюються протоколом, який підписується керівником виробництва та 



експериментатором. Якщо досліджуються люди, то протокол підписують і 

піддослідні. 
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1. ФЕНОМЕН НАУКИ. КРИТЕРІЇ НАУКОВОСТІ 

У сучасній літературі можна знайти багато визначень науки. Одне з них 

таке: наука – форма суспільної свідомості та духовної діяльності людей, яка 

націлена на виробництво знань про природу, суспільство, людину і саме, 

пізнання, що має за мету досягнення істини і відкриття об'єктивних 

законів дійсності на основі узагальнення емпіричних фактів у їх 

взаємозв'язку, для того щоб передбачати тенденції розвитку дійсності та 

сприяти їх зміні. 
Наука багатогранне явище, його можна розглядати в таких вимірах: 

 складний суперечливий процес отримання нових знань; 

 результат цього процесу, тобто об'єднання отриманого знання в цілісну, 

органічну і динамічну систему; 



 соціальний інститут з усією своєю інфраструктурою: організація науки, 

наукові організації, професійні об'єднання вчених, ресурси, фінанси, наукове 

обладнання, система наукової інформації, різного роду комунікації вчених; 

 особлива сфера діяльності людини і важливий елемент культури. 

Суттєві ознаки науки: 

 об’єктом науки не може бути об’єкт буденного досвіду; 

 безпосередня мета і вища цінність науки – об’єктивна істина; 

 наявність проаналізованого та систематизованого достовірного знання, 

узагальненого до рівня вираження у ньому суттєвих зв'язків пізнаваної 

предметної галузі; 

 єдність у цьому знанні описування, пояснення та передбачення; 

 наявність методологічної операційної складової частини, за допомогою якої 

можна як перевіряти наявні знання, так і отримувати нові; 

 наявність особливої мови; 

 категоріальний зміст знання, тобто наявність орієнтовно-конструктивних 

понять, єдність яких дає певний зріз іншої реальності; 

 наявність висхідних принципів та аксіом, загально філософських 

припущень, що лежать в основі кожної науки, надаючи її змісту та викладу 

характеру системної єдності; 

 принципова можливість емпіричної перевірки; 

 задоволення певної соціальної потреби. 

Вище були перераховані основні риси науки, які одночасно можуть 

характеризуватись як критерії наукового знання та наукової діяльності. 

Називають й інші критерії, зокрема, логічної несуперечливості, принципи 

простоти, когерентності тощо. 

Проблема розмежування науки і не науки є однією із центральних у 

філософії науки. У наш час з'являється багато псевдотеорій, які претендують на 

науковість. Це зовнішні наукоподібні концепції, за допомогою яких автори 

пояснюють будову світу або історію людства. Їх ще називають «лженаукою». 

Вони побудовані на помилкових логічних висновках, що зроблені з помилкових 

посилань. 

Існують також багато чисельні вчення парапсихологів, астрологів, 

«нетрадиційних цілителів», які називаються паранаукою. На перший погляд 

вони нагадують наукові теорії, але мають принципову іншу будову, їх 

неможливо заперечити і тому з точки зору нормальної науки вони не мають 

сенсу. 

Ми зустрічаємо сьогодні й такий термін як «науковий кіч». Йдеться не 

про помилки в наукових дослідженнях, не про «лженауку», а про «наукову 

макулатуру». Нагадаємо читачеві, що термін «кіч» означає масову продукцію, 

розраховану на зовнішній ефект. 

У мистецтві кіч – це вияв масової культури, для якої характерний: 

примітивізм, конформізм, культ успіху, орієнтація на масові спрощені смаки. На 

жаль, такі публікації з'являються в збірниках тез конференцій, симпозіумів. Для 

них характерні наступні риси: 

 поверховість, 

 недостатня глибина дослідження, 



 методична бідність, принцип повторення чужих досліджень (не прямий 

плагіат, 

 дубльовані дослідження, 

 заміна конкретної дослідницької пошукової роботи міркуванням, псевдо 

філософським трактуванням тощо). 

Уперше проблему демаркації науки і не науки взялись розв’язувати 

неопозитивісти. Вони виходили з того, що можливість емпіричної перевірки – 

один із важливих, майже загальноприйнятих критеріїв науки. Якщо в чуттєвому 

досвіді неможливо вказати на будь-які об’єкти, які позначає це поняття, то воно 

не має сенсу. У ХХ столітті у неопозитивістів ця вимога отримала назву 

верифікації: поняття чи судження має значення, якщо його можна перевірити 

емпірично, у чуттєвому досвіді. 

Але, як зазначив один з представників неопозитивізму К. Поппер, цей 

критерій обмежений, він не працює там, де ми маємо справу з об’єктами, які 

безпосередньо не спостерігаються. Критерієм демаркації науки і псевдонауки, 

на його думку, є не критерій верифікації, а критерій фальсифікації – 

принципової можливості заперечення будь-якого твердження, що належить до 

науки. Якщо теорія сформульована таким чином, що її не можна заперечити, то 

вона знаходиться за межами науки. Дійсно, наукові теорії не повинні боятись 

заперечення, раціональна критика і постійна корекція фактами є сутністю 

наукового пізнання. Усе людське знання відносне, щодо будь-якого положення 

можливий сумнів і будь-які положення повинні бути відкриті для критики. 

Усвідомлення обмеженості критеріїв науковості призвело до формування 

Т. Куном парадигмального критерію. У кожній науці є одна (інколи кілька) 

парадигма, якої в певний період дотримується наукове співтовариство, і на 

основі якої відокремлюється наукове знання від ненаукового. Парадигмою в 

концепції Т. Куна називають сукупність фундаментальних теоретичних 

принципів, законів і уявлень, зразків виконання досліджень, методологічних 

засобів, які визнаються всіма членами наукового співтовариства. 

Філософія науки визнає відсутність абсолютних критеріїв науковості. 

 

2. ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

Наукове знання виконує такі функції: описування, пояснення, розуміння і 

передбачення. 

Описування – функція наукового знання та етап наукового дослідження, 

сутність якого у фіксації даних експерименту або спостереження за допомогою 

певної системи позначень, прийнятих у даній науці (мова, символи, графіки 

тощо). 

Пояснення – функція наукового знання, змістом якої є розкриття сутності  

об’єкта, що вивчається. У науці широко застосовується форма пояснення, що 

розкриває причини, генетичні, функціональні, субстанційні зв’язки. 



Вимоги до пояснення: 

 воно має відповідати досвідним фактам; 

 воно не повинно претендувати на абсолютність (принцип толерантності); 

 воно має бути максимально простим (принцип простоти); 

 воно повинно мати тенденцію до поєднання всіх раніше отриманих знань; 

 принцип єдності картини світу). 

У структурі пояснення можна виділити два аспекти: безпосередньо 

пояснення та його обґрунтування. 

Розуміння – притаманна свідомості форма освоєння дійсності, що означає 

розкриття і відтворення змісту предмета. Це процес вироблення, освоєння, 

змісту і значення людиною. 

У науці розуміння передбачає використання певних методологічних 

правил і виглядає як інтерпретація. 

Типовими видами науково-теоретичного розуміння є: 

 розуміння минулих епох; 

 інтерпретація інших культурних символів, метафор, переклад і тлумачення 

текстів; 

 розуміння інших форм життя, культурних норм і цінностей; 

 розуміння мікрооб'єктів, інтерпретація наукових теорій. 

Особливості філософського осмислення функцій і механізмів розуміння, у 

тому числі наукового, представлені в сучасній герменевтиці (Г. Гадамер). 

Передбачення – обґрунтування  припущень про майбутній стан  явищ 

природи і суспільства чи про явища, невідомих у теперішній час, але які можна 

виявити на основі відкритих наукою законах природи і суспільства. 

Прогнозування – один із видів передбачення, спеціальне дослідження 

перспектив будь-якого явища. 

Використовуються такі методи прогнозування: 

 екстраполяція, 

 моделювання, 

 експертиза, 

 історична аналогія, 

 прогностичні сценарії. 

Наука як соціальний інститут виконує наступні функції: 

 проектно-конструкторську (створення нових технологій), 

 соціокультурну (масштабні плани соціального, 

 економічного, культурного розвитку), 

 перетворюючу (безпосередня продуктивна сила). 

 



3. ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НАУК 
Наука як складна система, що розвивається, має складну структуру, яка 

постійно породжує нові відносно автономні підсистеми та нові інтегративні 

зв’язки. Перш за все наука поділяється на конкретні науки, які в свою чергу 

включають багато наукових дисциплін. Виявлення структури науки в такому 

аспекті ставить проблему класифікації наук. 

Уперше спробу класифікації наук зробив Арістотель. Усе знання, а в 

античності воно співпадало з філософією, він поділив на теоретичне, практичне 

і творче. Теоретичне – на метафізику (філософію) як знання про причини і 

начала всього сущого, математику – універсальну систему опису отриманого 

знання, що відірвана від природи речей і фізику, яка вивчає стан тіл в природі. 

Створену ним формальну логіку Аристотель не ототожнював з філософією, а 

вважав знаряддям пізнання. 

Подібні спроби належать багатьом філософам, наприклад Ф. Бекону, 

Г. В. Ф. Гегелю. 

Основоположник позитивізму О. Конт запропонував свою класифікацію, 

застосувавши критерій складності: 

 математика (у тому числі й механіка), 

 астрономія, фізика, хімія, фізіологія (у тому числі й психологія), соціологія. 

Ф. Енгельс, ґрунтуючись на нових відкриттях у природознавстві, за 

критерій узяв форми руху матерії та поділив науки так: механіка, фізика, хімія, 

біологія, наука про суспільство. 

У сучасній методології у зв’язку з новими відкриттями у природознавстві 

розрізняють шість основних форм матерії: субатомно-фізичну, хімічну, 

молекулярно-фізичну, геологічну, біологічну і соціальну. Класифікація форм 

руху є основою для класифікації наук. 

Сучасна наука складається з різних галузей знань, які взаємодіють і в той 

же час мають відносну самостійність. За предметом і методом пізнання можна 

виділити: 

 природниче знання; 

 суспільствознавство (гуманітарні і соціальні науки); 

 науки про саме пізнання ( логіка, гносеологія, епістемологія); 

 технічне. 

У природознавстві суб'єкт пізнання має справу з природними об'єктами, у 

суспільних і гуманітарних – із соціальними, із суспільством, де діють люди, 

наділені свідомістю. Кожна група наук може бути поділена на більш конкретні 

науки. 

Окрему групу складають технічні науки. Технічне знання визначається як 

самостійна галузь наукового знання, у розвиненій системи технічних наук є свої 

фундаментальні та прикладні дослідження. У технічних наук свій специфічний 

об'єкт досліджень – техніка і технологія як сфера штучного, створеного 

людиною та існуючого завдяки діяльності людини. Технічні науки мають свої 

теоретичні принципи, методи досліджень, ідеалізовані об'єкти. 

Особливою формою знання є математика, на думку деяких учених вона не 

належить до природничих наук, а є важливим елементом, універсальною 

системою опису наукового знання. 



Особливо відзначимо – математика як абстрактна система 

осмислення та опису наукового знання в метафізичному контексті має 

багато парадоксів, які не можуть бути вирішені в межах самої 

математики. Математичні парадокси розглядаються в філософії науки. 

Але й метафізика не завжди здатна їх вирішити. 

 

За відношенням до практики науки поділяються на фундаментальні й 

прикладні. Термін «фундаментальна наука» свідчить про те, що йдеться про 

відкриття законів, закономірностей у природі та суспільстві. 

Прикладне знання – це знання, яке базується на фундаментальних законах 

і безпосередньо пов'язане із задоволенням життєвих потреб людини, 

суспільства, держави.  

У якості висновку відзначимо, що сьогодні немає чіткої класифікації 

науки і наукових досліджень. Найбільш ґрунтовно класифіковане природниче 

знання, хоча і тут багато дискусійних моментів. 

Усі сторони наукового знання – єдиної науки − знаходяться в бурхливому 

розвитку і сфера, яку вони охоплюють, весь час зростає. 



ТЕМА №  2. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРАДИГМ 

НАУКОВОЇ ДУМКИ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Передумови виникнення науки. 

2. Основні етапи розвитку науки зі своїми зразками (парадигмами) її розвитку. 

3. Особливості класичної науки. 

4. Революція в природознавстві в кінці ХІХ – початку ХХ ст. і формування 

некласичної науки. 

5. Постнекласична наука як прояв постмодерну. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 Ознайомити з системо загальнолюдських цінностей. 

 Сформувати світогляд як складову побудови наукового знання. 

 Розкрити роль філософії науки 

 Ознайомити з методологією побудови наукового знання. 

 

 

1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ 

Науковому знанню передувало донаукове знання, так зване стихійно-

емпіричне, буденне пізнання, яке виникає разом з формуванням людського 

суспільства і здійснюється людьми в процесі всіх видів їхньої життєдіяльності. 

Його називають стихійним, оскільки воно не передбачає постановки будь-яких 

пізнавальних завдань, які б не стосувались безпосередньо потреб практики. Це 

пізнання, разом з тим, є емпіричним, оскільки воно не йде далі окремих 

тверджень про різні властивості та окремі відношення предметів повсякденного 

досвіду. Тут охоплюються певні закономірні взаємозв'язки і взаємозалежності, 

які яскраво відображені в народній мудрості, у прислів'ях, народних прикметах 

тощо. Донаукове стихійно-емпіричне пізнання одночасно є і формою 

практичної діяльності, воно безпосередньо вплетене в неї. Його мета − не 



пізнання світу, а саме виробництво предметів, яке, зрештою, неможливе без 

певного знання про предмети та знаряддя праці, способи їхньої зміни, 

застосування тощо. Характерними рисами донаукового стихійно-емпіричного 

пізнання є те, що, по-перше, даний рівень пізнання спирається, як правило, не 

на будь-які теоретично-пізнавальні концепції, а на багаторазове повторення 

поколіннями людей однакових операцій з речами та їхніми властивостями, що і 

дає змогу відібрати такі способи практичної діяльності, які враховують певні 

об'єктивні властивості цих речей і є достатньо ефективними для одержання 

необхідних практичних результатів. По-друге, донаукове, стихійно-емпіричне 

пізнання не має своїх специфічних методів і спеціальних засобів. Засобами 

цього рівня пізнання є знаряддя праці, які одночасно виконують як виробничі, 

так і пізнавальні функції. По-третє, результати цього рівня пізнання за звичай 

виражаються та закріплюються у виробничому досвіді, у певних рецептурних 

правилах, які фіксують дії, необхідні для одержання корисного ефекту, 

забезпечення результативності людської діяльності. По-четверте, донаукове, 

стихійно-емпіричне пізнання не пов'язане з певним конкретним об'єктом 

пізнання. Об'єктом тут є ті різноманітні явища, з якими пов'язані люди в 

процесі своєї життєдіяльності. Зміни в характері життєдіяльності, розширення її 

сфери призводить до того, що люди стикаються з усе новими і новими явищами 

дійсності, тому об'єкт цього рівня пізнання є дуже широким і невизначеним. 

На відміну від донаукового, стихійно-емпіричного пізнання наукове 

пізнання виникає лише на певному етапі історичного розвитку людства. 

Виникнення його пов'язане із суспільним розподілом праці, з відділенням 

розумової праці від фізичної і перетворенням розумової праці, духовної 

діяльності у відносно самостійну сферу. 

Разом з тим, є точка зору, що на певному етапі існували форми знання, які 

можна назвати протонауковими, які також мали рецептурний характер, тобто 

були пов'язані з конкретними практичними завданнями: вимірюванням землі, 

розрахунками розливів річок, веденням календарів, будівлею різних споруд 

тощо, але  в той же час вже мали певні ознаки науки. Ці знання характерні для 

Стародавніх цивілізацій Єгипту, Месопотамії, Індії та ін. 

Наукове пізнання являє собою відносно самостійну, цілеспрямовану 

пізнавальну діяльність, яка складається із взаємодії таких компонентів: 

1) пізнавальної діяльності спеціально підготовлених груп людей, які досягли 

певного рівня знань, навичок, розуміння, виробили відповідні світоглядні та 

методологічні установки з приводу своєї професійної діяльності; 

2) об'єктів пізнання, які можуть не збігатися безпосередньо з об'єктами 

виробничої діяльності, а також практики в цілому; 

3) предмета пізнання, який детермінований об'єктом пізнання і проявляється в 

певних логічних формах; 

4) особливих методів та засобів пізнання; 

5) сформованих логічних форм пізнання та мовних засобів; 

6) результатів пізнання, що виражаються головним чином у законах, теоріях, 

наукових гіпотезах; 

7) цілей, що спрямовані на досягнення істинного та достовірного, 

систематизованого знання, здатного пояснити явища, передбачити їхні 

можливі зміни і бути застосованим практично. 



Наукове пізнання, таким чином, – це цілеспрямований процес, який 

розв’язує чітко визначені пізнавальні завдання, що визначаються цілями 

пізнання. Цілі пізнання, у свою чергу, детерміновані, з одного боку, 

практичними потребами суспільства, а з іншого – потребами розвитку самого 

наукового пізнання. 

Щодо виникнення саме такого знання то існують різні точки зору з цього 

приводу. Згідно з однієї з них, наукові знання з’явилися близько 2,5 тис. років 

тому назад в Стародавній Греції. Вони вирізнялись теоретичністю, тобто 

побудовою логічних, пов'язаних і узгоджених систем. Однак наукові знання 

зароджувались в надрах філософії та носили світоглядний характер. Основним 

мотивом перших учених було бажання зрозуміти висхідні начала і принципи 

світобудови. Основна мета дослідника − споглядання і його осмислення. У 

структурі натурфілософії народжувались деякі математичні та природничі 

поняття. Так, піфагорійська школа заклала теоретичні основи математики. 

Перша геометрична модель Космосу була розроблена Євдоксом (ІУ ст. до н. е.).  

Останнім етапом у побудові гомоцентричної моделі космосу була теорія 

Аристотеля, згідно з якою Космос складається із кількох сфер, що постійно 

рухаються і мають спільний із Землею центр. 

В античності сформувались ідеї атомістики та елементаризму (Левкіпп, 

Демокріт, Емпедокл, Платон). Арістотеля можна назвати першим філософом 

науки. Він створив систему знань про світ, проаналізував і класифікував різні 

види знання, розмежував філософію і метафізику, математику, науки про 

природу, теоретичне знання про людину. Усе це він відокремив від практичного 

знання, включивши до нього всі види майстерності, технічні знання, здоровий 

глузд. 

У Арістотеля можна знайти уявлення про те, як треба правильно будувати 

наукові дослідження та їх викладати. Робота вченого, на його думку, повинна 

включати чотири основних етапи: 

 виклад історії – питання, що досліджується, з аналізом та критикою точок 

зору попередніх дослідників; 

 чітка постановка проблеми, яку треба дослідити; 

 висунення власного рішення – гіпотези; 

 обґрунтування цього рішення за допомогою логічних аргументів і 

емпіричних даних. 

Ще й сьогодні більшість досліджень будується за цією схемою. Оцінюючи 

позитивно «арістотелівську науку», треба вказати на її обмеженість. Перш за 

все, вона розглядала Космос як обмежений і замкнений, у центрі якого 

знаходилась Земля. Математика вважалась наукою про ідеальні форми. Античні 

філософи базувались на досвіді, що давався безпосередньо у відчуттях у 

природному середовищі. 

У середні віки наукові знання продовжували розвиватись в рамках 

філософії та античної традиції. Для них також характерні такі риси, як 

споглядальність, абстрактні теоретичні висновки, принципова відмова від 

досвідного пізнання, визнання пріоритету універсального над унікальним. З 

іншого боку, з'являються нові тенденції, що базуються на експериментальному 

пізнанні: алхімія, астрологія. 



Згідно з іншою точкою зору, наука формується в період зародження і 

розвитку буржуазних відносин (ХVІ-ХVІІ ст.). Початок цієї науки заклав 

М Коперник, який запропонував геліоцентричну картину світу і нову 

методологію наукового пізнання. Г. Галілей остаточно зруйнував 

арістотелівську методологію, розробив і запропонував метод 

експериментального дослідження, в основі якого – математика. Принцип 

пояснення явищ на основі їх «сутностей» і «якостей», що була характерна для 

арістотелівської науки був замінений на принцип, згідно з яким усі якісні 

відмінності зумовлюються кількісними відмінностями в масі, вазі, формі. І ці 

кількісні характеристики можуть втілюватись у точних математичних 

закономірностях. 

 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ ЗІ СВОЇМИ ЗРАЗКАМИ 

(ПАРАДИГМАМИ) ЇЇ РОЗВИТКУ 

Сучасна історія науки виділяє такі основні етапи зі своїми зразками 

(парадигмами) її розвитку 

1. Класична наука − (ХVІІ-ХІХ ст.) Домінує лінійний і об'єктивний стиль 

мислення, бажання пізнати об'єкт сам по собі, безвідносно до умов його 

пізнання суб'єктом, реальність підпорядкована універсальним законам. 

Класична раціональність розглядає процеси шляхом причинно-наслідкових 

зв’язків, сформувалась механістична картина в світу, яка набула статусу 

універсальної наукової онтології. 

2. Некласична наука (перша половина ХХ ст.), її виникнення пов'язано з 

розробкою релятивістської та квантової теорії, що дозволяє характеризувати 

корпускулярні або хвильові властивості мікрооб’єктів, робить акцент на 

незворотності природних процесів, відкидає об'єктивізм  класичної науки, 

уявлення про реальність, яка не залежить від засобів пізнання і суб'єктивного 

фактора. 

3. Поснекласична наука (друга половина ХХ початок ХХІ ст. ) базується на 

принципах нової раціональності – нерівно важності, несталості, 

становлення, досліджує відкриті, складні системи, здатні до самоорганізації, 

враховує  співвідношення характеру отриманих знань про об'єкт не тільки з 

особливостями засобів і операцій діяльності  суб'єкта пізнання, а і з її 

ціннісними і цільовими структурами.  

Кожний етап має свою парадигму, свою картину світу, свої 

фундаментальні ідеї. Класична наука має своєю парадигмою механіку, її 

картина світу будується на принципі жорсткого лапласівського детермінізму, їй 

відповідає образ світобудови як  годинникового механізму. 

З некласичною наукою пов’язана парадигма відносності, дискретності, 

вірогідності, додатковості. 

 

Постнекласичній стадії відповідає парадигма становлення і 

самоорганізації. 

Зміна класичної науки некласичною, а останньої – постнекласичною не 

означає, що кожний новий етап повністю заперечує попередній. Навпаки, вони 

співіснують і тісно взаємодіють, доповнюючи одне  одного.  

 



3. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИЧНОЇ НАУКИ 
Завдяки зусиллям провідних вчених і філософів ХVІІ ст. (Г. Галілея, 

М. Коперника, Р. Декарта, І. Ньютона та ін.) сформувалась нова форма пізнання 

природи – математизоване природознавство, що базується на експерименті. У 

ХVІІ ст. формуються перші об'єднання вчених, такі як Паризька академія наук, 

Лондонське товариство вчених. 

Перша наукова революція відбувалась в епоху Відродження, її зміст 

визначило геліоцентричне вчення Коперника. Другу наукову революцію 

пов'язують з іменами Галілея, Кеплера, Ньютона. 

Зміст наукового методу Ньютона: 

1. Провести досліди, спостереження, експеримент. 

2. Завдяки індукції виділити в чистому вигляді окремі сторони природного 

процесу і зробити їх такими, що безпосередньо спостерігаються. 

3. Зрозуміти, які закономірності, принципи, основні поняття які лежать в 

основі цих процесів. 

4. Здійснити математичне втілення цих принципів, законів, тобто математично 

сформулювати взаємозв'язки природних процесів. 

5. Побудувати цілісну теоретичну систему шляхом дедуктивного розгортання 

фундаментальних принципів. 

6. Використати сили природи і  підкорити їх конкретним технічним завданням. 

 

Основний зміст механістичної картини світу, створеної Ньютоном: 

1. Увесь світ, Всесвіт (від атомів до людини), уявлявся як сукупність 

величезного числа неподільних і незмінних корпускул, які рухаються в 

абсолютному просторі й часі, взаємопов'язані силами тяжіння, які миттєво 

передаються від тіла до тіла через пустоту. 

2. Згідно з цим принципом будь-які події наперед чітко визначені законами 

класичної механіки. 

3. Світ складається з речовини, у якій елементарним об'єктом є атом, а всі тіла 

побудовані із абсолютно твердих, однорідних, незмінних і неділимих 

корпускул – атомів. Головним поняттям при описуванні механічних процесів 

були поняття «тіло» і «корпускула». 

4. Рух атомів і тіл уявлялись як переміщення в абсолютному просторі в 

певному абсолютному часі. 

5. Природа розумілась як проста машина, частини якої підпорядковані 

жорсткій детермінації. 

6. Важлива особливість функціонування механічної картини світу як 

фундаментальної дослідної програми – синтез природничого знання на 

основі редукції (зведення різноманітних  процесів і явищ до механічних). 



Особливості класичної науки: 

 світ явищ, який вивчає наука, розглядається як існуючий реально і у своїх 

характеристиках не залежить від суб'єкта пізнання; 

 у науковому пізнанні вчений починає з фактів, що існують у природі 

об'єктивно; 

 світ характеризується незмінними постійними залежностями, які пов'язують 

факти. Вони виражаються законами різного рівня: емпіричними та 

теоретичними;  

 емпіричні закони описують об'єкти, що спостерігаються безпосередньо або 

за допомогою простих приладів; 

 теоретичні закони виводяться шляхом формування теоретичної гіпотези. 

 мета науки – формулювання цих законів, і тому числі мета соціальних наук – 

відкрити соціальні закони; 

 емпіричні дослідження вільні від ціннісних оцінок і базуються на 

дослідному спостереженні та експерименті, які передбачають кількісні 

вимірювання, які здійснюються за допомогою приладів та інструментів; 

 простір і час розглядаються як окремі незалежні субстанції; 

 процеси розуміються як лінійні та підпорядковані механізму рівноваги, 

причому розбалансована система прагне повернутися до рівноваги; 

 ідея балансу (гармонії) є центральною і в соціальній думці; 

 якщо відомі закони і висхідні умови, то можна визначити якими були чи 

будуть просторово-часові та кількісні характеристики будь-якого процесу в 

тому числі соціального. 

 

4. РЕВОЛЮЦІЯ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ 

ХХ СТ. І ФОРМУВАННЯ НЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ 

В перші десятиліття ХІХ ст. були підготовлені умови до руйнування 

механістичної картини світу. Цьому, перш за все, сприяли три великі відкриття: 

створення клітинної теорії, відкриття закону збереження і перетворення енергії, 

розробка Дарвіном еволюційної теорії. Кінець ХІХ, початок ХХ ст. століття 

характеризувались  революційними відкриттями в багатьох галузях науки, що 

призвели до зміни картини світу:  відкриття  променів Рентгена, радіоактивності 

(Беккерель), електрона (Дж. Томсон) радію (М. і П. Кюрі); створення квантової 

теорії (Планк), теорії відносності (Ейнштейн), квантової механіки (Шредінгер, 

Гейзенберг, Борн). 

Фундаментальні зміни в уявленнях про матерію, простір, час, 

причинність вимагали формування нових філософсько-методологічних 

підходів. Вони базувались перш за все на квантово-механічному описуванні 

реальності. Їх можна сформулювати таким чином: 

1. Нерозривність об'єкта і суб'єкта пізнання, залежність знання від методів і 

засобів, які використовують для його  отримання. Процедура  

спостереження, свідомість спостерігача  разом з вимірювальною процедурою 

створюють «фізичну реальність» об’єктів. 

2.  Визнання важливості процедури розуміння та інтерпретації у всіх 

пізнавальних актах. 



3. Поширення  ідеї єдності природи та незворотності  природних процесів,  

підвищення ролі цілісного і субстанційного підходів. 

4. Формування нового образу детермінізму і його «ядра» – причинності. 

Визнання існування нового класу теорій – статистичних, які включають 

вірогідність, невизначеність, неоднозначність. 

5. Визначальне значення  статистичних закономірностей по відношенню до 

динамічних. 

6. Визнання суперечності як суттєвої характеристики об'єктів природознавства 

і як принципу їх пізнання. 

7. Витіснення метафізичного стилю мислення діалектичним. 

8. Зміна уявлення про виникнення наукової теорії. Наукові дослідження у 

квантовій фізиці виявили обмеженість спрощеного підходу до побудови 

теорії як простого індуктивного узагальнення досвіду. Теорія може 

будуватись за рахунок  побудови гіпотетичних моделей, які потім 

обґрунтовуються досвідом. 

 

5. ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА ЯК ПРОЯВ ПОСТМОДЕРНУ 

В останній четверті XX ст. наука вступила в нову фазу свого розвитку – 

постнекласичну, яка характеризується новими рисами і новою методологією 

дослідження. Ці риси часто називають постмодерністськими змінами в науці, 

оскільки постмодернізм, як нова течія в європейській культурі, поставив у 

центр  своєї філософії невизначеність, нелінійність, багатоваріантність і 

плюралізм. 

Перш за все, наука звернулась до більш складних об'єктів дослідження, 

таких як  складні системи в їх історичному розвитку ( наприклад, Земля як 

система взаємодії геологічних, біологічних і технічних процесів, Всесвіт, як 

система взаємодії мікро-макро-і мегасвітів тощо). У зв'язку з цим значно 

посилилась роль міждисциплінарних  комплексних підходів і програм, у яких 

беруть участь спеціалісти різних галузей знань. Усе це призводить до взаємодії 

різних методів, норм та ідеалів пізнання. 

При дослідженні таких складних об'єктів наочність стає умовною, широко 

використовується історична реконструкція як тип теоретичного знання. У 

зв'язку з цим у сучасній науці особлива роль відводиться моделюванню. 

Побудова моделі дозволяє вивчати та аналізувати об'єкти без втручання в 

навколишній світ. Найбільш перспективним у цьому відношенні є математичне 

моделювання. 

Зростаюча математизація наукових теорій, їх рівень абстрактності та 

складності тісно пов'язані з підсиленням значення ролі філософських методів. 

Ідеться про все більше значення герменевтики, ціннісного та інформаційного 

підходів, методу соціально-гуманітарних експертиз, семіотичних методів, 

кількісних та статистично-ймовірнісних засобів пізнання. 

Для сучасної науки характерно формування концепції цілісності 

(холізму). Як методологічна установка вона орієнтує дослідника на свідоме 

врахування феномена неподільності світу на множинність елементів. 

Постнекласична наука відкидає положення класичної науки про чітке 

розмежування об’єкта і суб’єкта пізнання. Визнається, що людина є 

невід'ємною частинкою тієї реальності, що пізнається. Неможливо виокремити  



дослідника від об'єкта дослідження, це лише абстракція, яка не завжди є 

корисною. Так, згідно з концепцією, яка отримала назву реляційного холізму, 

природа і людина виявились тісніше пов'язаними, ніж це будь-коли уявлялось, 

світ фізично-множинний (фізично-причинний) і ментальний (логічний) 

складають нерозривну єдність, нескінченно  різноманітну і невичерпну в 

кожному експерименті чи акті пізнання. Таким чином, у постнекласичній науці 

по-новому поставлена проблема об'єктивності. Об'єктивність наукового знання 

тепер розглядається як обумовлений особливостями об'єкта (які в повною 

мірою нам невідомі)  характер його відповідної реакції на пізнавальні дії 

суб'єкта. 

Визнання суб'єктивності наукового знання ставить проблему 

відповідальності людини за навколишній світ. Науковець, який пізнає об'єкт, не 

є стороннім спостерігачем – він учасник світового еволюційного процесу, він − 

у середині системи, що вивчається. Його знання і безжалісне ставлення до неї 

можуть стати загрозою людству. 

Кардинально змінюється стратегія наукового пошуку. Наукове знання  

набуває  вигляду безперервного потоку інновацій. Ядром сучасної філософії 

науки стає  аналіз процесу наукового дослідження, який в умовах 

постнекласичної науки набуває проблемно-орієнтованого характеру. Крім того, 

сучасна філософія науки визнає ідею багатоваріантності описувань і пояснень, 

наполягаючи лише на ясності та прозорості висхідних принципів і посилань, 

послідовності та аргументованості наукового пошуку. Ідея істини замінюється 

ідеєю правдоподібності гіпотез і теоретичних конструкцій. Наукове знання 

розуміється як побудова вірогідних гіпотез, на перше місце виходять нові 

критерії науковості – узгодженості, переконливості, продуктивності, 

евристичності гіпотез. 

Філософія науки по-новому розуміє статус наукового знання: воно є 

тільки наближенням до істини, тому в ньому є значна доля омани. Все більше 

значення набуває сценарне мислення, що передбачає багатоваріантність шляхів 

еволюції та нелінійної динаміки складних систем. Прогноз майбутнього стану 

системи стає вірогідним. 

Сучасна філософія науки включає в аналіз знання соціологічні фактори, 

такі як наукове співтовариство в його різних формах. 

За сучасних умов формується особлива галузь філософського знання, 

етика вченого, до наукового обігу входять поняття «етос науки», що позначає 

сукупність сталих, загальноприйнятих у науковому товаристві установок, 

вимог, ціннісних орієнтирів, моральних імперативів, норм, що зумовлюють 

діяльність учених. 

У постнекласичній науці широкого розвитку набуває такий інтегративний 

напрям дослідження, який отримав назву глобального еволюціонізму. Він 

базується на ідеї єдності світобудови і уявлення про універсальність еволюції. 

Глобальний еволюціонізм охоплює чотири етапи еволюції: космічну, хімічну, 

біологічну і соціальну і розглядає їх у єдності. Обґрунтуванню глобального 

еволюціонізму сприяли три найважливіших наукових підходи: теорія 

нестаціонарного Всесвіту, концепція біосфери і ноосфери, ідеї синергетики. 

Метою глобального еволюціонізму є не тільки поєднання уявлень про живу, 

неживу природу, соціальне життя і техніку, а й  потреба інтегрувати  науково-



природниче, соціальне, гуманітарне і технічне знання. Глобальний 

еволюціонізм претендує на створення нового цілісного знання, яке поєднує 

наукові, методологічні та філософські основи. 

Важливим для становлення концепції глобального еволюціонізму стало 

дослідження механізмів виникнення впорядкованих структур у відкритих 

нелінійних системах, що призвело до формування нового наукового напряму і 

методу міждисциплінарних досліджень – синергетики Синергетика виходить із 

ідеї єдності та системної організації світу, з наявності загальних законів 

розвитку всіх матеріальних об'єктів та систем, нелінійності (тобто 

багатоваріантності та незворотності процесів, які проходять на усіх рівнях 

буття), а також положення про тісний взаємозв'язок хаосу і порядку). Як 

сучасна теорія самоорганізації вона орієнтована на пошук законів еволюції 

відкритих несталих природних, соціальних чи когнітивних систем (для останніх 

є кілька альтернативних шляхів розвитку, а хаос може бути креативною засадою 

і конструктивним механізмом еволюції). 

Таким чином, для сучасної науки характерний методологічний плюралізм, 

усвідомлення обмеженості та односторонності будь якої одної методології, 

формується багаторівнева концепція методологічної теорії та нові стратегії 

наукового пошуку. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

   

1. Організація роботи в науковому колективі.  
Наукові колективи як особливі структури в науці 

Наука є суспільною за своїм походженням, розвитком і використанням. 

Кожне наукове відкриття є результатом загальної праці, в кожен даний момент 

часу наука виступає як сумарний результат людських зусиль у пізнанні світу.  

У спільній діяльності наукових співробітників, спеціалістів, інших 

робітників виникають додаткові джерела підвищення ефективності науково-

дослідної роботи, які не зводяться до простої суми зусиль учасників. Науковий 

колектив - це «колективний інтелект», де вчені за своїми якісними даними 

доповнюють один одного і разом виробляють набагато більше знань, ніж 

змогли б створити самотужки поза колективом. 

Науковий колектив - група людей, згуртованих дослідницькою програмою, 

реалізація якої забезпечується складною функціонально-рольовою структурою. 

У ній виділяються такі ролі: 1) науково-когнітивні («генератор», критик, ерудит 



та ін.); 2) науково-управлінські (керівник, лідер, виконавці тощо); 3) науково-

допоміжні (інженер, технік, лаборант та ін.). 

Розглянемо базові принципи, за якими можна створити науковий колектив. 

Принцип гетерогенності, тобто різнорідності складових наукового 

колективу. Відповідно до цього принципу науковий колектив має формуватися 

з людей, здатних розв’язувати різні типи проблем (фундаментальних, 

пошукових, прикладних, організаційно-управлінських), взаємно доповнюючи 

один одного.  

Принцип комплексності пов’язаний з залученням до наукового колективу 

не тільки профільних фахівців, а й фахівців із суміжних галузей наук. Потреба в 

дотриманні цього принципу пов’язана з необхідністю інтеграції різних 

наукових напрямів і вимагає застосування методів багатьох наук для вивчення 

будь-яких об’єктів. 

Принцип сумісності, згідно з яким необхідно, щоб за своїми 

фізіологічними, психологічними, моральними та інтелектуальними 

показниками люди були здатні, незважаючи на всі свої індивідуальні 

відмінності, до плідної спільної творчої праці. 

Принцип відповідності - відповідність формальної структури наукового 

колективу фактичному стану субординації його членів. 

Принцип перманентності, тобто безперервної зміни складу наукового 

колективу, адже колектив формується, існує, змінюється за своїм складом, у 

зв’язку зі зміною напрямів дослідження, а можливо, й повністю 

розформовується залежно від потреб науки. 

Принцип «команди» (стабільності), відповідно до якого окремі 

дослідники можуть приходити в команду (науковий колектив) ззовні й 

виходити з неї, але традиції, «дух команди», її специфічний творчий почерк 

розв’язання наукових проблем повинні залишатися за будь-яких обставин. 

Принцип оптимальності кількісного і якісного складу. Відповідно до 

сучасних даних оптимальна кількість первинного наукового колективу не 

повинна перевищувати 20 осіб. Критерію оптимуму повинен відповідати і 

віковий склад наукового колективу. Оптимальною наукознавці називають 

структуру наукового колективу, де працює 40% молодих співробітників, 40% 

середнього та 20% похилого віку. Чітко визначеної оптимальної статевої 

структури наукового колективу не існує, але практика підтверджує, що суто 

чоловічий або суто жіночий його склад набагато менше стимулює творчу 

діяльність, ніж змішаний склад. 

Наукові школи та їх роль у науці 

Наукова школа – це інтелектуальна, емоційно-ціннісна, неформальна, 

відкрита спільність учених різних статусів, що розробляють під керівництвом 

лідера висунуту їм дослідницьку програму. Суттєвою ознакою наукової школи 

є те, що в ній одночасно реалізуються функції виробництва, поширення, 

захисту наукових ідей і навчання молодих учених. 

Відповідно до визначення основними характеристиками наукової школи є 

такі:  

- наявність наукового лідера – видатного вченого, керівника школи; 

- наукова ідеологія, певна наукова концепція (фундаментальна ідея), 

науково-дослідна програма; 



- високий рівень досліджень, їх оригінальність, особливий стиль роботи і 

методики досліджень; 

- висока наукова кваліфікація дослідників, що групуються навколо лідера; 

- значущість отриманих школою результатів у певній галузі науки; 

- висока наукова репутація, науковий авторитет у певній галузі науки та 

громадське визнання результатів досліджень; 

- наукові традиції, особлива наукова атмосфера; 

- спадковість поколінь. 

Наукова школа відрізняється від звичайного наукового колективу 

низкою ознак:  

- тематика досліджень наукової школи більш однорідна, ніж у лабораторії 

або відділі; 

- у школі відбувається постійний процес накопичення і структуризації 

наукового знання, тоді як у формальному колективі знання, якщо вони навіть 

отримані, часто не структуруються через розпорошеність наукової тематики; 

- для наукової школи більш характерний неформальний поділ науковців на 

«генераторів» ідей, критиків, ерудитів тощо, тоді як у науковому колективі 

стосунки між науковцями більш формалізовані згідно з розподілом за 

посадами; 

- у процесі відтворення поколінь учених у школі науковим керівником 

молодих дослідників завжди є учений - представник даної школи, тоді як у 

науковій лабораторії або відділі керівником може бути учений, що не належить 

до даної організації. 

Слід відмітити, що наукова школа і науковий колектив не повинні 

протиставлятися одне одному, їх оптимальне поєднання має бути основою 

для структурної організації науки. 

Основні принципи управління науковим колективом 

Для того щоб науковий колектив працював узгоджено та ефективно, щоб 

кожен з учасників точно знав покладені на нього завдання та кінцеву мету 

колективу, необхідно правильно, на науковій основі організувати управління 

цим колективом. Успіх у діяльності наукового колективу багато в чому 

визначається дотриманням таких принципів організації роботи з людьми. 

1 Принцип інформованості про сутність проблеми. Процес дослідження 

буде сприйматися членами наукового колективу позитивно і навіть з 

ентузіазмом, якщо кожен член колективу буде поінформований про 

результати які можуть бути досягнуті при вирішенні наукової проблеми.  

2 Принцип превентивної оцінки роботи пов’язаний з необхідністю 

відповідного інформування співробітників для виключення ототожнення 

тимчасових труднощів з наслідками прийняття тих чи інших рішень.  

3 Принцип ініціативи знизу. Інформація про наукову проблему, яку 

потрібно вирішити повинна бути сприйнята науковцями як справа корисна, 

потрібна як для суспільства так і особисто для них.  

4 Принцип тотальності. Робітники всіх підрозділів, які беруть участь у 

вирішенні конкретного наукового завдання, повинні бути не тільки 

поінформованими про можливість виникнення тих чи інших проблем, але і 

бути безпосередньо залученими до їх вирішення. 



5 Принцип перманентного інформування. Керівник наукового колективу 

повинен постійно інформувати весь колектив як про позитивні результати, 

так і про невдачі або труднощі, які виникли при вирішенні завдань. При цьому 

потрібно використовувати різні форми зворотного зв’язку. 

6 Принцип безперервності діяльності. Завершення одного завдання 

повинно збігатися з початком нового. 

7 Принцип індивідуальної компенсації полягає в необхідності урахування 

особливостей членів наукового колективу, їх уподобань, особливостей 

характеру, менталітету, їх потреб та інтересів. 

8 Принцип урахування особливостей сприйняття інновацій різними 

людьми. Результати досліджень психологів доводять, що всіх людей за їх 

відношенням до нововведень можна поділити на: новаторів, ентузіастів, 

раціоналістів, нейтралів, скептиків, консерваторів та ретроградів. 

Враховуючи ці індивідуальні особливості характерів, можна цілеспрямовано 

впливати на наукових працівників, формуючи їх поведінку.  

9 Принцип наукової рівності. Він означає, що ідеї, висунуті будь-яким 

співробітником колективу, повинні оцінюватися не за статусом джерела, а за 

змістом самої ідеї. Інакше кажучи, не має значення, хто висунув ідею, а має 

значення, яка це ідея.  

10 Принцип забезпечення права на індивідуальну творчість кожного його 

члена. Кожний має право на свою думку, свій підхід до розв’язання завдань, 

поставлених перед колективом. Це право доповнюється єдиною метою щодо 

розв’язання проблеми у визначений термін. 

11 Принцип забезпечення «права на помилку», тому що тільки той не 

помиляється, хто не працює. За даними наукознавців, з моменту постановки й 

формулювання проблеми ймовірність її розв’язання для прикладних 

досліджень становить 85 - 90 %, для пошукових - 60 %, для фундаментальних – 

5 - 7 %. Тобто право на помилку має об’єктивну основу. Безперечно це право не 

стосується кінцевої мети, воно діє лише на проміжних етапах дослідження. 

12 Принцип забезпечення права на критику. Він означає, що будь-яка ідея 

в процесі критики може бути спростована, якщо вона хибна, або вдосконалена, 

якщо вона правильна. Причому критика повинна бути конструктивною, 

доброзичливою, тактовною. Існує також правило «заборони критики» в момент 

генерації ідей.  

13 Принципи «мінімального контролю» і «максимального контролю» 
повинні забезпечити оптимальне творче рішення будь-яких проблем. Сутність 

першого з них у тому, щоб не заважати вільному розвитку думок кожного 

науковця, а сутність другого, щоб забезпечити максимальний контроль за 

кінцевою продукцією, результатами досліджень. 

14 Принцип стимулювання наукової творчості. Сутність його полягає у 

використанні всього діапазону моральних і матеріальних стимулів, заохочуючи 

науковців до творчості.  

Наведені принципи, по суті, повністю відображають принципи управління, 

яких повинен дотримуватися керівник наукового колективу. Базуючись на 

перелічених принципах, керівники наукових та науково-педагогічних 

колективів повинні створювати та підтримувати клімат довіри та взаємної 



поваги, формувати відкриту і прозору систему діяльності, бути доступними, з 

розумінням ставитися до всіх, на кого впливає і кого стосується їх діяльність.  

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково -технічну 

діяльність» до основних прав та обов’язків керівника наукової 

установи відносять:  

- вирішення питань діяльності наукової установи відповідно до статутних 

завдань;  

- представлення наукової установи в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм 

власності;  

- відповідальність за результати діяльності наукової установи перед 

власником або уповноваженим ним органом;  

- видання наказів і розпоряджень у межах своєї компетенції;  

- визначення функціональних обов’язків працівників;  

- призначення частини складу вченої (наукової, науково-технічної, 

технічної) ради наукової установи, яка є колегіальним дорадчим органом 

управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи;  

- здійснення інших повноважень, передбачених статутом (положенням) 

наукової установи.  

Керівник наукової установи щорічно звітує перед колективом наукових 

працівників про свою діяльність. 

 

Особливості управління конфліктами у науковому колективі  
Найбільш типовими конфліктами у науковому колективі є такі: 
1. Конфлікти (внутрішньоособистісні та міжособистісні), які пов’язані 

з існуванням у науковому підрозділі формальної та неформальної форм 

організації. Дані численних соціально-психологічних досліджень свідчать, що у 

наукових колективах одночасно існують, взаємодіють, інколи суперечать одна 

одній і стикаються, а інколи розвиваються паралельно, незалежно одна від 

одної дві різні структури, дві різні форми організації наукової діяльності – 

офіційна (формальна) і неофіційна (неформальна). Офіційна форма організації 

підпорядковується законам адміністративної системи; інша (неофіційна) 

базується на принципах внутрішньої мотивації, наукових інтересах, 

особистісних контактах. 

2. Конфлікт, пов'язаний з неоднозначним розумінням цілей та завдань 

організації. Як правило, науковці не усвідомлюють відмінностей у власних 

уявленнях про цілі та завдання, місце й значення наукового підрозділу у якому 

вони працюють. Вони вважають власні уявлення об’єктивними та 

єдиноправильними. Відмінність у формах наукової творчості теж не 

усвідомлюється, а має вигляд оціночних суджень типу: «Він одинак», «Його не 

турбують інтереси колективу» і т. ін. Це призводить до протиріч як на 

організаційному, так і на міжособистісному рівнях. 

3. Конфлікт через існування міфологічних стереотипів бачення 

організації. Якщо в науковій організації об’єктивно існують та взаємодіють 

минуле, сучасне та майбутнє, то неминуче виникає конфлікт. Взаємодія такого, 

що відмирає, живого та «ще не існуючого», починає регулюватися міфами. Це 

можуть бути міфи про ветеранів, які застали ще часи, коли в організації ще 



займалися «справжньою» наукою, про молодь, яка тепер захоплюється не 

наукою, а «науковим ремісництвом», про співробітників іншого підрозділу, що 

цікавляться тільки теорією, яка є абстрактною і нікому не потрібною, або, 

навпаки, займаються технічними питаннями, далекими від справжньої науки 

тощо. Таке сприйняття реальності є ненауковим, магічним, але поширеним у 

наукових колективах.  

4. Конфлікт через обіймання декількох посад (ролей) у науковому 

колективі. Цей конфлікт, пов’язаний з необхідністю прийняття рішень 

керівниками, які одночасно обіймають кілька посад різного ієрархічного рівня. 

Наприклад, завідувач відділу одночасно є керівником теми, і управлінське 

рішення, яке він повинен прийняти як завідувач відділу, зачіпає його інтереси 

як керівника теми. Такі конфлікти посадових інтересів (справжні, потенційні та 

уявні) можна вирішити шляхом уникнення ухвалення рішення, яке могло б 

завадити врівноваженим, об’єктивним судженням та висновкам. Посадових 

конфліктів можна також уникнути, привертаючи колегіальну увагу до 

можливої упередженості та необ’єктивності. 

5. Конфлікт через використання особистих стосунків при прийнятті 

рішень. Практика свідчить, що не слід брати участі в ухваленні рішень (крім 

випадків надзвичайної важливості) керівникам, які мають особисті стосунки з 

тими, кого ці рішення стосуються (члени родини, рідні, друзі), або рішень, які 

стосуються ділових партнерів – колишніх чи теперішніх. Слід також уникати 

рішень (не пояснюючи відкрито причин і мотивів), якщо участь в їх прийнятті 

може негативно вплинути на їх об’єктивність. 

6. Конфлікт, пов’язаний з використанням ресурсів наукової організації. 
Науково-дослідний інститут або вищий навчальний заклад мають різноманітні 

ресурси (комп’ютери, обладнання, матеріали, засоби зв’язку тощо). У випадку, 

коли члени організації використовують ресурси не для основної професійної 

діяльності (наприклад, виконання робіт на замовлення, за особистим грантом), 

наукова організація має право вимагати сплати за користування ресурсами. 

Сума і порядок сплати визначаються окремо для кожного випадку.  

7. Конфлікт, який виникає через матеріально-фінансові інтереси. Члени 

наукового колективу, використовуючи право інтелектуальної власності, мають 

право укладати угоди та вільно продавати свої праці, створені у межах своєї 

наукової діяльності, не спричиняючи при цьому конфлікту інтересів.  

Крім того, науковці можуть працювати за сумісництвом в інших подібних 

організаціях, створювати різного роду організації для надання консультаційних 

послуг, виконувати дослідження на замовлення, виробляти і продавати товари 

та послуги. У цьому випадку головне, щоб така діяльність не перешкоджала 

виконанню обов’язків перед науковою організацією, де вони постійно 

працюють. 

Конфлікт інтересів може також виникати у випадку, коли наукові 

працівники або керівництво мають особисту матеріальну зацікавленість в 

укладанні ділових угод або веденні спільного бізнесу з організаціями і фірмами, 

з якими їх наукова організація співпрацює. У цьому разі деякі члени наукової 

організації можуть отримувати нечесні переваги та вигоди.  

8. Конфлікт, пов’язаний з діяльністю науковців поза основною науковою 

організацією. Останнім часом наукові колективи та їх окремі наукові 



працівники все активніше співпрацюють і мають ділові відносини з різними 

державними установами та приватним бізнесом, з державними та приватними 

науковими фондами (як українськими, так і зарубіжними), які підтримують їх 

дослідження і використовують знання та досвід. Така співпраця є соціально та 

економічно вигідною і прибутковою. Але тенденції щодо надмірної зайнятості 

поза основним місцем роботи мають бути обмежені часовими рамками у 

колективних угодах організацій. 

9. Конфлікт щодо виконання зобов’язань – конфлікт зобов’язань виникає в 

тому випадку, коли діяльність поза науковою організацією перетинається і 

перешкоджає виконанню зобов’язань за основним місцем роботи. Для 

уникнення конфлікту зобов’язань необхідно або зменшити обсяги іншої 

діяльності, або переглянути і зменшити обсяг роботи у науковій установі. 

Слід зазначити, що конфлікт є одним із засобів управління колективом, і 

неправильно діє керівник, коли намагається або заглушити всі конфлікти, які 

виникають у колективі, або не втручається в них. Конфліктами потрібно 

управляти, розв’язуючи їх і використовуючи позитивну дію окремих з них, 

адже відомим є твердження, що джерело усякого розвитку – це протиріччя, 

стикання протилежних тенденцій або сил. 

10. Моральна відповідальність вченого  

Кожний науковець має дотримуватися певних принципів поведінки у 

науковому співтоваристві. Ці принципи визначаються сукупністю морально-

етичних цінностей, притаманних цьому виду творчої праці. Їх зміст склався 

історично й уточнюється та вдосконалюється самою науковою спільнотою 

відповідно до виникнення нових етичних проблем у науці, пов’язаних з 

суспільним розвитком. 

Наукова етика – це сукупність встановлених та визнаних науковою 

спільнотою норм поведінки, правил, моралі наукових працівників, зайнятих у 

сфері науково-технологічної та науково-педагогічної діяльності. 

В етиці науки існує поняття особистої відповідальності вченого. Він 

відповідає за «повноцінність» отриманого ним наукового продукту - від нього 

чекають бездоганної вимогливості до достовірності матеріалу, коректності у 

використанні робіт своїх колег, логіки аналізу, обґрунтованості висновків. Це і 

є елементарна відповідальність вченого, його персональна етика. Правила і 

положення щодо персональної етики наукових працівників, залучених до 

наукової та науково-педагогічної діяльності, містяться в таких основних 

поняттях. 

Авторське право: авторами визнаються тільки ті наукові працівники, які 

внесли значний інтелектуальний внесок у певну наукову роботу. 

Порушеннями у наукових дослідженнях вважаються: фальсифікація; 

перероблення і плагіат; невизнання авторства або значного інтелектуального 

внеску у наукову роботу; використання нової інформації, ідей або даних із 

конфіденційних рукописів або приватних бесід; використання архівних 

матеріалів з порушенням правил використання архівних документів; 

невиконання державного законодавства, статутів та колективних договорів 

академій, вищих навчальних закладів та науково-дослідницьких організацій, 

положень про безпеку наукової праці. 



Не вважаються порушеними в науковій діяльності чинники, що 

притаманні дослідницьким процесам, і нефальсифіковані (несвідомі) 

дослідницькі помилки, конфлікт даних, різне тлумачення та інтерпретація 

отриманих результатів, експериментальні розробки. 

Отже, персональна етика - це відповідальність вченого за об’єктивність 

результату.  

Разом з тим етичні проблеми, які пов’язані з моральним вибором вченого, 

передбачають відповідальність морального характеру - перед собою, науковим 

співтовариством, суспільством за той вплив на навколишній світ, який 

спричинений його дослідженнями та їх результатами. 20 листопада 1974 р. на 

18-й Генеральній конференції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО) в Парижі була прийнята «Рекомендація про статус 

наукових працівників», яка була ратифікована урядами більшості країн світу та 

внесла значний внесок у справу формування моральнісних засад наукової 

діяльності.  

Основні права та відповідальність наукових працівників з точки зору 

громадянських та етичних аспектів наукових досліджень, що сформульовані в 

цьому основоположному документі, такі: 

- працювати в дусі інтелектуальної свободи пошуку, розвивати та 

захищати наукову істину в тому вигляді, як вони її розуміють; 

- сприяти визначенню цілей і задач програм, якими вони займаються, та 

визначенню методів, які потрібно прийняти і які повинні бути гуманними та 

відповідати вимогам соціальної та екологічної відповідальності; 

- вільно виражати свій погляд стосовно гуманності, соціальної та 

екологічної цінності проектів і як крайня міра відмовлятися від роботи за цими 

проектами, якщо це продиктовано їм їх сумлінням; 

- вносити позитивний та конструктивний внесок у науку, культуру та 

освіту своєї власної країни, а також для досягнення національних цілей, 

покращання добробуту своїх співгромадян, підтримки міжнародних ідеалів та 

цілей ООН; 

- аналізувати необхідні соціальні умови в кожному випадку та інформувати 

громадськість про можливі соціальні наслідки, брати участь як у підготовці, так 

і в реалізації прийнятих рішень, контролі та аналізі результатів; 

- виявляти, аналізувати і повністю усвідомлювати ризик, пов’язаний з 

проведенням наукових досліджень; 

- спілкуватися і обмінюватися інформацією, отриманою як у ході власних 

досліджень, так і з зовнішніх джерел;  

- сприяти співробітництву і здоровій конкуренції між науковими 

працівниками, поширенню знань у гуманних цілях;  

- використовувати сучасні засоби комунікації з метою забезпечення 

доступу до наукової інформації і стимулювання дискусій як в науковому 

співтоваристві, так і в суспільстві в цілому, сприяти конструктивному діалогу з 

людьми, відповідальність яких лежить в інших сферах (ЗМІ, політика, 

економіка тощо), що полегшить суспільству визнання моральних цінностей 

науково-технічних досягнень; створювати, застосовувати і поширювати знання 

- це прямий обов’язок наукових працівників перед прийдешніми поколіннями 

як індивідуально, так і в сукупності завдяки контактам та співробітництву. 



 



ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

План  

1. Феномен науки. Критерії науковості. 

2. Функції наукового знання. 

3. Проблема класифікації наук. 

 

1. ФЕНОМЕН НАУКИ. КРИТЕРІЇ НАУКОВОСТІ 

У сучасній літературі можна знайти багато визначень науки. Одне з них 

таке: наука – форма суспільної свідомості та духовної діяльності людей, яка 

націлена на виробництво знань про природу, суспільство, людину і саме, 

пізнання, що має за мету досягнення істини і відкриття об'єктивних 

законів дійсності на основі узагальнення емпіричних фактів у їх 

взаємозв'язку, для того щоб передбачати тенденції розвитку дійсності та 

сприяти їх зміні. 
Наука багатогранне явище, його можна розглядати в таких вимірах: 

 складний суперечливий процес отримання нових знань; 

 результат цього процесу, тобто об'єднання отриманого знання в цілісну, 

органічну і динамічну систему; 

 соціальний інститут з усією своєю інфраструктурою: організація науки, 

наукові організації, професійні об'єднання вчених, ресурси, фінанси, наукове 

обладнання, система наукової інформації, різного роду комунікації вчених; 

 особлива сфера діяльності людини і важливий елемент культури. 

Суттєві ознаки науки: 

 об’єктом науки не може бути об’єкт буденного досвіду; 

 безпосередня мета і вища цінність науки – об’єктивна істина; 

 наявність проаналізованого та систематизованого достовірного знання, 

узагальненого до рівня вираження у ньому суттєвих зв'язків пізнаваної 

предметної галузі; 

 єдність у цьому знанні описування, пояснення та передбачення; 

 наявність методологічної операційної складової частини, за допомогою якої 

можна як перевіряти наявні знання, так і отримувати нові; 

 наявність особливої мови; 

 категоріальний зміст знання, тобто наявність орієнтовно-конструктивних 

понять, єдність яких дає певний зріз іншої реальності; 

 наявність висхідних принципів та аксіом, загально філософських 

припущень, що лежать в основі кожної науки, надаючи її змісту та викладу 

характеру системної єдності; 

 принципова можливість емпіричної перевірки; 

 задоволення певної соціальної потреби. 

Вище були перераховані основні риси науки, які одночасно можуть 

характеризуватись як критерії наукового знання та наукової діяльності. 

Називають й інші критерії, зокрема, логічної несуперечливості, принципи 

простоти, когерентності тощо. 

Проблема розмежування науки і не науки є однією із центральних у 

філософії науки. У наш час з'являється багато псевдотеорій, які претендують на 



науковість. Це зовнішні наукоподібні концепції, за допомогою яких автори 

пояснюють будову світу або історію людства. Їх ще називають «лженаукою». 

Вони побудовані на помилкових логічних висновках, що зроблені з помилкових 

посилань. 

Існують також багато чисельні вчення парапсихологів, астрологів, 

«нетрадиційних цілителів», які називаються паранаукою. На перший погляд 

вони нагадують наукові теорії, але мають принципову іншу будову, їх 

неможливо заперечити і тому з точки зору нормальної науки вони не мають 

сенсу. 

Ми зустрічаємо сьогодні й такий термін як «науковий кіч». Йдеться не 

про помилки в наукових дослідженнях, не про «лженауку», а про «наукову 

макулатуру». Нагадаємо читачеві, що термін «кіч» означає масову продукцію, 

розраховану на зовнішній ефект. 

У мистецтві кіч – це вияв масової культури, для якої характерний: 

примітивізм, конформізм, культ успіху, орієнтація на масові спрощені смаки. На 

жаль, такі публікації з'являються в збірниках тез конференцій, симпозіумів. Для 

них характерні наступні риси: 

 поверховість, 

 недостатня глибина дослідження, 

 методична бідність, принцип повторення чужих досліджень (не прямий 

плагіат, 

 дубльовані дослідження, 

 заміна конкретної дослідницької пошукової роботи міркуванням, псевдо 

філософським трактуванням тощо). 

Уперше проблему демаркації науки і не науки взялись розв’язувати 

неопозитивісти. Вони виходили з того, що можливість емпіричної перевірки – 

один із важливих, майже загальноприйнятих критеріїв науки. Якщо в чуттєвому 

досвіді неможливо вказати на будь-які об’єкти, які позначає це поняття, то воно 

не має сенсу. У ХХ столітті у неопозитивістів ця вимога отримала назву 

верифікації: поняття чи судження має значення, якщо його можна перевірити 

емпірично, у чуттєвому досвіді. 

Але, як зазначив один з представників неопозитивізму К. Поппер, цей 

критерій обмежений, він не працює там, де ми маємо справу з об’єктами, які 

безпосередньо не спостерігаються. Критерієм демаркації науки і псевдонауки, 

на його думку, є не критерій верифікації, а критерій фальсифікації – 

принципової можливості заперечення будь-якого твердження, що належить до 

науки. Якщо теорія сформульована таким чином, що її не можна заперечити, то 

вона знаходиться за межами науки. Дійсно, наукові теорії не повинні боятись 

заперечення, раціональна критика і постійна корекція фактами є сутністю 

наукового пізнання. Усе людське знання відносне, щодо будь-якого положення 

можливий сумнів і будь-які положення повинні бути відкриті для критики. 

Усвідомлення обмеженості критеріїв науковості призвело до формування 

Т. Куном парадигмального критерію. У кожній науці є одна (інколи кілька) 

парадигма, якої в певний період дотримується наукове співтовариство, і на 

основі якої відокремлюється наукове знання від ненаукового. Парадигмою в 

концепції Т. Куна називають сукупність фундаментальних теоретичних 



принципів, законів і уявлень, зразків виконання досліджень, методологічних 

засобів, які визнаються всіма членами наукового співтовариства. 

Філософія науки визнає відсутність абсолютних критеріїв науковості. 

 

2. ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ 

Наукове знання виконує такі функції: описування, пояснення, розуміння і 

передбачення. 

Описування – функція наукового знання та етап наукового дослідження, 

сутність якого у фіксації даних експерименту або спостереження за допомогою 

певної системи позначень, прийнятих у даній науці (мова, символи, графіки 

тощо). 

Пояснення – функція наукового знання, змістом якої є розкриття сутності  

об’єкта, що вивчається. У науці широко застосовується форма пояснення, що 

розкриває причини, генетичні, функціональні, субстанційні зв’язки. 

Вимоги до пояснення: 

 воно має відповідати досвідним фактам; 

 воно не повинно претендувати на абсолютність (принцип толерантності); 

 воно має бути максимально простим (принцип простоти); 

 воно повинно мати тенденцію до поєднання всіх раніше отриманих знань; 

 принцип єдності картини світу). 

У структурі пояснення можна виділити два аспекти: безпосередньо 

пояснення та його обґрунтування. 

Розуміння – притаманна свідомості форма освоєння дійсності, що означає 

розкриття і відтворення змісту предмета. Це процес вироблення, освоєння, 

змісту і значення людиною. 

У науці розуміння передбачає використання певних методологічних 

правил і виглядає як інтерпретація. 

Типовими видами науково-теоретичного розуміння є: 

 розуміння минулих епох; 

 інтерпретація інших культурних символів, метафор, переклад і тлумачення 

текстів; 

 розуміння інших форм життя, культурних норм і цінностей; 

 розуміння мікрооб'єктів, інтерпретація наукових теорій. 

Особливості філософського осмислення функцій і механізмів розуміння, у 

тому числі наукового, представлені в сучасній герменевтиці (Г. Гадамер). 

Передбачення – обґрунтування  припущень про майбутній стан  явищ 

природи і суспільства чи про явища, невідомих у теперішній час, але які можна 

виявити на основі відкритих наукою законах природи і суспільства. 

Прогнозування – один із видів передбачення, спеціальне дослідження 

перспектив будь-якого явища. 

Використовуються такі методи прогнозування: 

 екстраполяція, 

 моделювання, 

 експертиза, 

 історична аналогія, 

 прогностичні сценарії. 



Наука як соціальний інститут виконує наступні функції: 

 проектно-конструкторську (створення нових технологій), 

 соціокультурну (масштабні плани соціального, 

 економічного, культурного розвитку), 

 перетворюючу (безпосередня продуктивна сила). 

 

3. ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НАУК 
Наука як складна система, що розвивається, має складну структуру, яка 

постійно породжує нові відносно автономні підсистеми та нові інтегративні 

зв’язки. Перш за все наука поділяється на конкретні науки, які в свою чергу 

включають багато наукових дисциплін. Виявлення структури науки в такому 

аспекті ставить проблему класифікації наук. 

Уперше спробу класифікації наук зробив Арістотель. Усе знання, а в 

античності воно співпадало з філософією, він поділив на теоретичне, практичне 

і творче. Теоретичне – на метафізику (філософію) як знання про причини і 

начала всього сущого, математику – універсальну систему опису отриманого 

знання, що відірвана від природи речей і фізику, яка вивчає стан тіл в природі. 

Створену ним формальну логіку Аристотель не ототожнював з філософією, а 

вважав знаряддям пізнання. 

Подібні спроби належать багатьом філософам, наприклад Ф. Бекону, 

Г. В. Ф. Гегелю. 

Основоположник позитивізму О. Конт запропонував свою класифікацію, 

застосувавши критерій складності: 

 математика (у тому числі й механіка), 

 астрономія, фізика, хімія, фізіологія (у тому числі й психологія), соціологія. 

Ф. Енгельс, ґрунтуючись на нових відкриттях у природознавстві, за 

критерій узяв форми руху матерії та поділив науки так: механіка, фізика, хімія, 

біологія, наука про суспільство. 

У сучасній методології у зв’язку з новими відкриттями у природознавстві 

розрізняють шість основних форм матерії: субатомно-фізичну, хімічну, 

молекулярно-фізичну, геологічну, біологічну і соціальну. Класифікація форм 

руху є основою для класифікації наук. 

Сучасна наука складається з різних галузей знань, які взаємодіють і в той 

же час мають відносну самостійність. За предметом і методом пізнання можна 

виділити: 

 природниче знання; 

 суспільствознавство (гуманітарні і соціальні науки); 

 науки про саме пізнання ( логіка, гносеологія, епістемологія); 

 технічне. 

У природознавстві суб'єкт пізнання має справу з природними об'єктами, у 

суспільних і гуманітарних – із соціальними, із суспільством, де діють люди, 

наділені свідомістю. Кожна група наук може бути поділена на більш конкретні 

науки. 

Окрему групу складають технічні науки. Технічне знання визначається як 

самостійна галузь наукового знання, у розвиненій системи технічних наук є свої 

фундаментальні та прикладні дослідження. У технічних наук свій специфічний 



об'єкт досліджень – техніка і технологія як сфера штучного, створеного 

людиною та існуючого завдяки діяльності людини. Технічні науки мають свої 

теоретичні принципи, методи досліджень, ідеалізовані об'єкти. 

Особливою формою знання є математика, на думку деяких учених вона не 

належить до природничих наук, а є важливим елементом, універсальною 

системою опису наукового знання. 

Особливо відзначимо – математика як абстрактна система 

осмислення та опису наукового знання в метафізичному контексті має 

багато парадоксів, які не можуть бути вирішені в межах самої 

математики. Математичні парадокси розглядаються в філософії науки. 

Але й метафізика не завжди здатна їх вирішити. 

 

За відношенням до практики науки поділяються на фундаментальні й 

прикладні. Термін «фундаментальна наука» свідчить про те, що йдеться про 

відкриття законів, закономірностей у природі та суспільстві. 

Прикладне знання – це знання, яке базується на фундаментальних законах 

і безпосередньо пов'язане із задоволенням життєвих потреб людини, 

суспільства, держави.  

У якості висновку відзначимо, що сьогодні немає чіткої класифікації 

науки і наукових досліджень. Найбільш ґрунтовно класифіковане природниче 

знання, хоча і тут багато дискусійних моментів. 

Усі сторони наукового знання – єдиної науки − знаходяться в бурхливому 

розвитку і сфера, яку вони охоплюють, весь час зростає. 



 ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРАДИГМ НАУКОВОЇ 

ДУМКИ 

 

План: 

1. Передумови виникнення науки. 

2. Основні етапи розвитку науки зі своїми зразками (парадигмами) її 

розвитку. 

3. Особливості класичної науки. 

4. Революція в природознавстві в кінці ХІХ – початку ХХ ст. і формування 

некласичної науки. 

5. Постнекласична наука як прояв постмодерну. 

 

1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ 

Науковому знанню передувало донаукове знання, так зване стихійно-

емпіричне, буденне пізнання, яке виникає разом з формуванням людського 

суспільства і здійснюється людьми в процесі всіх видів їхньої життєдіяльності. 

Його називають стихійним, оскільки воно не передбачає постановки будь-яких 

пізнавальних завдань, які б не стосувались безпосередньо потреб практики. Це 

пізнання, разом з тим, є емпіричним, оскільки воно не йде далі окремих 

тверджень про різні властивості та окремі відношення предметів повсякденного 

досвіду. Тут охоплюються певні закономірні взаємозв'язки і взаємозалежності, 

які яскраво відображені в народній мудрості, у прислів'ях, народних прикметах 

тощо. Донаукове стихійно-емпіричне пізнання одночасно є і формою 

практичної діяльності, воно безпосередньо вплетене в неї. Його мета − не 

пізнання світу, а саме виробництво предметів, яке, зрештою, неможливе без 

певного знання про предмети та знаряддя праці, способи їхньої зміни, 

застосування тощо. Характерними рисами донаукового стихійно-емпіричного 

пізнання є те, що, по-перше, даний рівень пізнання спирається, як правило, не 

на будь-які теоретично-пізнавальні концепції, а на багаторазове повторення 

поколіннями людей однакових операцій з речами та їхніми властивостями, що і 

дає змогу відібрати такі способи практичної діяльності, які враховують певні 

об'єктивні властивості цих речей і є достатньо ефективними для одержання 

необхідних практичних результатів. По-друге, донаукове, стихійно-емпіричне 

пізнання не має своїх специфічних методів і спеціальних засобів. Засобами 

цього рівня пізнання є знаряддя праці, які одночасно виконують як виробничі, 

так і пізнавальні функції. По-третє, результати цього рівня пізнання за звичай 

виражаються та закріплюються у виробничому досвіді, у певних рецептурних 

правилах, які фіксують дії, необхідні для одержання корисного ефекту, 

забезпечення результативності людської діяльності. По-четверте, донаукове, 

стихійно-емпіричне пізнання не пов'язане з певним конкретним об'єктом 

пізнання. Об'єктом тут є ті різноманітні явища, з якими пов'язані люди в 

процесі своєї життєдіяльності. Зміни в характері життєдіяльності, розширення її 

сфери призводить до того, що люди стикаються з усе новими і новими явищами 

дійсності, тому об'єкт цього рівня пізнання є дуже широким і невизначеним. 

На відміну від донаукового, стихійно-емпіричного пізнання наукове 

пізнання виникає лише на певному етапі історичного розвитку людства. 

Виникнення його пов'язане із суспільним розподілом праці, з відділенням 



розумової праці від фізичної і перетворенням розумової праці, духовної 

діяльності у відносно самостійну сферу. 

Разом з тим, є точка зору, що на певному етапі існували форми знання, які 

можна назвати протонауковими, які також мали рецептурний характер, тобто 

були пов'язані з конкретними практичними завданнями: вимірюванням землі, 

розрахунками розливів річок, веденням календарів, будівлею різних споруд 

тощо, але  в той же час вже мали певні ознаки науки. Ці знання характерні для 

Стародавніх цивілізацій Єгипту, Месопотамії, Індії та ін. 

Наукове пізнання являє собою відносно самостійну, цілеспрямовану 

пізнавальну діяльність, яка складається із взаємодії таких компонентів: 

1) пізнавальної діяльності спеціально підготовлених груп людей, які досягли 

певного рівня знань, навичок, розуміння, виробили відповідні світоглядні та 

методологічні установки з приводу своєї професійної діяльності; 

2) об'єктів пізнання, які можуть не збігатися безпосередньо з об'єктами 

виробничої діяльності, а також практики в цілому; 

3) предмета пізнання, який детермінований об'єктом пізнання і проявляється в 

певних логічних формах; 

4) особливих методів та засобів пізнання; 

5) сформованих логічних форм пізнання та мовних засобів; 

6) результатів пізнання, що виражаються головним чином у законах, теоріях, 

наукових гіпотезах; 

7) цілей, що спрямовані на досягнення істинного та достовірного, 

систематизованого знання, здатного пояснити явища, передбачити їхні 

можливі зміни і бути застосованим практично. 

Наукове пізнання, таким чином, – це цілеспрямований процес, який 

розв’язує чітко визначені пізнавальні завдання, що визначаються цілями 

пізнання. Цілі пізнання, у свою чергу, детерміновані, з одного боку, 

практичними потребами суспільства, а з іншого – потребами розвитку самого 

наукового пізнання. 

Щодо виникнення саме такого знання то існують різні точки зору з цього 

приводу. Згідно з однієї з них, наукові знання з’явилися близько 2,5 тис. років 

тому назад в Стародавній Греції. Вони вирізнялись теоретичністю, тобто 

побудовою логічних, пов'язаних і узгоджених систем. Однак наукові знання 

зароджувались в надрах філософії та носили світоглядний характер. Основним 

мотивом перших учених було бажання зрозуміти висхідні начала і принципи 

світобудови. Основна мета дослідника − споглядання і його осмислення. У 

структурі натурфілософії народжувались деякі математичні та природничі 

поняття. Так, піфагорійська школа заклала теоретичні основи математики. 

Перша геометрична модель Космосу була розроблена Євдоксом (ІУ ст. до н. е.).  

Останнім етапом у побудові гомоцентричної моделі космосу була теорія 

Аристотеля, згідно з якою Космос складається із кількох сфер, що постійно 

рухаються і мають спільний із Землею центр. 

В античності сформувались ідеї атомістики та елементаризму (Левкіпп, 

Демокріт, Емпедокл, Платон). Арістотеля можна назвати першим філософом 

науки. Він створив систему знань про світ, проаналізував і класифікував різні 

види знання, розмежував філософію і метафізику, математику, науки про 

природу, теоретичне знання про людину. Усе це він відокремив від практичного 



знання, включивши до нього всі види майстерності, технічні знання, здоровий 

глузд. 

У Арістотеля можна знайти уявлення про те, як треба правильно будувати 

наукові дослідження та їх викладати. Робота вченого, на його думку, повинна 

включати чотири основних етапи: 

 виклад історії – питання, що досліджується, з аналізом та критикою точок 

зору попередніх дослідників; 

 чітка постановка проблеми, яку треба дослідити; 

 висунення власного рішення – гіпотези; 

 обґрунтування цього рішення за допомогою логічних аргументів і 

емпіричних даних. 

Ще й сьогодні більшість досліджень будується за цією схемою. Оцінюючи 

позитивно «арістотелівську науку», треба вказати на її обмеженість. Перш за 

все, вона розглядала Космос як обмежений і замкнений, у центрі якого 

знаходилась Земля. Математика вважалась наукою про ідеальні форми. Античні 

філософи базувались на досвіді, що давався безпосередньо у відчуттях у 

природному середовищі. 

У середні віки наукові знання продовжували розвиватись в рамках 

філософії та античної традиції. Для них також характерні такі риси, як 

споглядальність, абстрактні теоретичні висновки, принципова відмова від 

досвідного пізнання, визнання пріоритету універсального над унікальним. З 

іншого боку, з'являються нові тенденції, що базуються на експериментальному 

пізнанні: алхімія, астрологія. 

Згідно з іншою точкою зору, наука формується в період зародження і 

розвитку буржуазних відносин (ХVІ-ХVІІ ст.). Початок цієї науки заклав 

М Коперник, який запропонував геліоцентричну картину світу і нову 

методологію наукового пізнання. Г. Галілей остаточно зруйнував 

арістотелівську методологію, розробив і запропонував метод 

експериментального дослідження, в основі якого – математика. Принцип 

пояснення явищ на основі їх «сутностей» і «якостей», що була характерна для 

арістотелівської науки був замінений на принцип, згідно з яким усі якісні 

відмінності зумовлюються кількісними відмінностями в масі, вазі, формі. І ці 

кількісні характеристики можуть втілюватись у точних математичних 

закономірностях. 

 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ ЗІ СВОЇМИ ЗРАЗКАМИ 

(ПАРАДИГМАМИ) ЇЇ РОЗВИТКУ 

Сучасна історія науки виділяє такі основні етапи зі своїми зразками 

(парадигмами) її розвитку 

1. Класична наука − (ХVІІ-ХІХ ст.) Домінує лінійний і об'єктивний стиль 

мислення, бажання пізнати об'єкт сам по собі, безвідносно до умов його 

пізнання суб'єктом, реальність підпорядкована універсальним законам. 

Класична раціональність розглядає процеси шляхом причинно-

наслідкових зв’язків, сформувалась механістична картина в світу, яка 

набула статусу універсальної наукової онтології. 



2. Некласична наука (перша половина ХХ ст.), її виникнення пов'язано з 

розробкою релятивістської та квантової теорії, що дозволяє характеризувати 

корпускулярні або хвильові властивості мікрооб’єктів, робить акцент на 

незворотності природних процесів, відкидає об'єктивізм  класичної науки, 

уявлення про реальність, яка не залежить від засобів пізнання і суб'єктивного 

фактора. 

3. Поснекласична наука (друга половина ХХ початок ХХІ ст. ) базується на 

принципах нової раціональності – нерівно важності, несталості, 

становлення, досліджує відкриті, складні системи, здатні до самоорганізації, 

враховує  співвідношення характеру отриманих знань про об'єкт не тільки з 

особливостями засобів і операцій діяльності  суб'єкта пізнання, а і з її 

ціннісними і цільовими структурами.  

Кожний етап має свою парадигму, свою картину світу, свої 

фундаментальні ідеї. Класична наука має своєю парадигмою механіку, її 

картина світу будується на принципі жорсткого лапласівського детермінізму, їй 

відповідає образ світобудови як  годинникового механізму. 

З некласичною наукою пов’язана парадигма відносності, дискретності, 

вірогідності, додатковості. 

 

Постнекласичній стадії відповідає парадигма становлення і 

самоорганізації. 

Зміна класичної науки некласичною, а останньої – постнекласичною не 

означає, що кожний новий етап повністю заперечує попередній. Навпаки, вони 

співіснують і тісно взаємодіють, доповнюючи одне  одного.  

 

3. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИЧНОЇ НАУКИ 
Завдяки зусиллям провідних вчених і філософів ХVІІ ст. (Г. Галілея, 

М. Коперника, Р. Декарта, І. Ньютона та ін.) сформувалась нова форма пізнання 

природи – математизоване природознавство, що базується на експерименті. У 

ХVІІ ст. формуються перші об'єднання вчених, такі як Паризька академія наук, 

Лондонське товариство вчених. 

Перша наукова революція відбувалась в епоху Відродження, її зміст 

визначило геліоцентричне вчення Коперника. Другу наукову революцію 

пов'язують з іменами Галілея, Кеплера, Ньютона. 

Зміст наукового методу Ньютона: 

1. Провести досліди, спостереження, експеримент. 

2. Завдяки індукції виділити в чистому вигляді окремі сторони природного 

процесу і зробити їх такими, що безпосередньо спостерігаються. 

3. Зрозуміти, які закономірності, принципи, основні поняття які лежать в 

основі цих процесів. 

4. Здійснити математичне втілення цих принципів, законів, тобто математично 

сформулювати взаємозв'язки природних процесів. 

5. Побудувати цілісну теоретичну систему шляхом дедуктивного розгортання 

фундаментальних принципів. 

6. Використати сили природи і  підкорити їх конкретним технічним завданням. 

 

Основний зміст механістичної картини світу, створеної Ньютоном: 



1. Увесь світ, Всесвіт (від атомів до людини), уявлявся як сукупність 

величезного числа неподільних і незмінних корпускул, які рухаються в 

абсолютному просторі й часі, взаємопов'язані силами тяжіння, які миттєво 

передаються від тіла до тіла через пустоту. 

2. Згідно з цим принципом будь-які події наперед чітко визначені законами 

класичної механіки. 

3. Світ складається з речовини, у якій елементарним об'єктом є атом, а всі тіла 

побудовані із абсолютно твердих, однорідних, незмінних і неділимих 

корпускул – атомів. Головним поняттям при описуванні механічних процесів 

були поняття «тіло» і «корпускула». 

4. Рух атомів і тіл уявлялись як переміщення в абсолютному просторі в 

певному абсолютному часі. 

5. Природа розумілась як проста машина, частини якої підпорядковані 

жорсткій детермінації. 

6. Важлива особливість функціонування механічної картини світу як 

фундаментальної дослідної програми – синтез природничого знання на 

основі редукції (зведення різноманітних  процесів і явищ до механічних). 

Особливості класичної науки: 

 світ явищ, який вивчає наука, розглядається як існуючий реально і у своїх 

характеристиках не залежить від суб'єкта пізнання; 

 у науковому пізнанні вчений починає з фактів, що існують у природі 

об'єктивно; 

 світ характеризується незмінними постійними залежностями, які пов'язують 

факти. Вони виражаються законами різного рівня: емпіричними та 

теоретичними;  

 емпіричні закони описують об'єкти, що спостерігаються безпосередньо або 

за допомогою простих приладів; 

 теоретичні закони виводяться шляхом формування теоретичної гіпотези. 

 мета науки – формулювання цих законів, і тому числі мета соціальних наук – 

відкрити соціальні закони; 

 емпіричні дослідження вільні від ціннісних оцінок і базуються на 

дослідному спостереженні та експерименті, які передбачають кількісні 

вимірювання, які здійснюються за допомогою приладів та інструментів; 

 простір і час розглядаються як окремі незалежні субстанції; 

 процеси розуміються як лінійні та підпорядковані механізму рівноваги, 

причому розбалансована система прагне повернутися до рівноваги; 

 ідея балансу (гармонії) є центральною і в соціальній думці; 

 якщо відомі закони і висхідні умови, то можна визначити якими були чи 

будуть просторово-часові та кількісні характеристики будь-якого процесу в 

тому числі соціального. 

 

4. РЕВОЛЮЦІЯ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ 

ХХ СТ. І ФОРМУВАННЯ НЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ 

В перші десятиліття ХІХ ст. були підготовлені умови до руйнування 

механістичної картини світу. Цьому, перш за все, сприяли три великі відкриття: 

створення клітинної теорії, відкриття закону збереження і перетворення енергії, 



розробка Дарвіном еволюційної теорії. Кінець ХІХ, початок ХХ ст. століття 

характеризувались  революційними відкриттями в багатьох галузях науки, що 

призвели до зміни картини світу:  відкриття  променів Рентгена, радіоактивності 

(Беккерель), електрона (Дж. Томсон) радію (М. і П. Кюрі); створення квантової 

теорії (Планк), теорії відносності (Ейнштейн), квантової механіки (Шредінгер, 

Гейзенберг, Борн). 

Фундаментальні зміни в уявленнях про матерію, простір, час, 

причинність вимагали формування нових філософсько-методологічних 

підходів. Вони базувались перш за все на квантово-механічному описуванні 

реальності. Їх можна сформулювати таким чином: 

1. Нерозривність об'єкта і суб'єкта пізнання, залежність знання від методів і 

засобів, які використовують для його  отримання. Процедура  

спостереження, свідомість спостерігача  разом з вимірювальною 

процедурою створюють «фізичну реальність» об’єктів. 

2.  Визнання важливості процедури розуміння та інтерпретації у всіх 

пізнавальних актах. 

3. Поширення  ідеї єдності природи та незворотності  природних процесів,  

підвищення ролі цілісного і субстанційного підходів. 

4. Формування нового образу детермінізму і його «ядра» – причинності. 

Визнання існування нового класу теорій – статистичних, які включають 

вірогідність, невизначеність, неоднозначність. 

5. Визначальне значення  статистичних закономірностей по відношенню до 

динамічних. 

6. Визнання суперечності як суттєвої характеристики об'єктів природознавства 

і як принципу їх пізнання. 

7. Витіснення метафізичного стилю мислення діалектичним. 

8. Зміна уявлення про виникнення наукової теорії. Наукові дослідження у 

квантовій фізиці виявили обмеженість спрощеного підходу до побудови 

теорії як простого індуктивного узагальнення досвіду. Теорія може 

будуватись за рахунок  побудови гіпотетичних моделей, які потім 

обґрунтовуються досвідом. 

 

5. ПОСТНЕКЛАСИЧНА НАУКА ЯК ПРОЯВ ПОСТМОДЕРНУ 

В останній четверті XX ст. наука вступила в нову фазу свого розвитку – 

постнекласичну, яка характеризується новими рисами і новою методологією 

дослідження. Ці риси часто називають постмодерністськими змінами в науці, 

оскільки постмодернізм, як нова течія в європейській культурі, поставив у 

центр  своєї філософії невизначеність, нелінійність, багатоваріантність і 

плюралізм. 

Перш за все, наука звернулась до більш складних об'єктів дослідження, 

таких як  складні системи в їх історичному розвитку ( наприклад, Земля як 

система взаємодії геологічних, біологічних і технічних процесів, Всесвіт, як 

система взаємодії мікро-макро-і мегасвітів тощо). У зв'язку з цим значно 

посилилась роль міждисциплінарних  комплексних підходів і програм, у яких 

беруть участь спеціалісти різних галузей знань. Усе це призводить до взаємодії 

різних методів, норм та ідеалів пізнання. 



При дослідженні таких складних об'єктів наочність стає умовною, широко 

використовується історична реконструкція як тип теоретичного знання. У 

зв'язку з цим у сучасній науці особлива роль відводиться моделюванню. 

Побудова моделі дозволяє вивчати та аналізувати об'єкти без втручання в 

навколишній світ. Найбільш перспективним у цьому відношенні є математичне 

моделювання. 

Зростаюча математизація наукових теорій, їх рівень абстрактності та 

складності тісно пов'язані з підсиленням значення ролі філософських методів. 

Ідеться про все більше значення герменевтики, ціннісного та інформаційного 

підходів, методу соціально-гуманітарних експертиз, семіотичних методів, 

кількісних та статистично-ймовірнісних засобів пізнання. 

Для сучасної науки характерно формування концепції цілісності 

(холізму). Як методологічна установка вона орієнтує дослідника на свідоме 

врахування феномена неподільності світу на множинність елементів. 

Постнекласична наука відкидає положення класичної науки про чітке 

розмежування об’єкта і суб’єкта пізнання. Визнається, що людина є 

невід'ємною частинкою тієї реальності, що пізнається. Неможливо виокремити  

дослідника від об'єкта дослідження, це лише абстракція, яка не завжди є 

корисною. Так, згідно з концепцією, яка отримала назву реляційного холізму, 

природа і людина виявились тісніше пов'язаними, ніж це будь-коли уявлялось, 

світ фізично-множинний (фізично-причинний) і ментальний (логічний) 

складають нерозривну єдність, нескінченно  різноманітну і невичерпну в 

кожному експерименті чи акті пізнання. Таким чином, у постнекласичній науці 

по-новому поставлена проблема об'єктивності. Об'єктивність наукового знання 

тепер розглядається як обумовлений особливостями об'єкта (які в повною 

мірою нам невідомі)  характер його відповідної реакції на пізнавальні дії 

суб'єкта. 

Визнання суб'єктивності наукового знання ставить проблему 

відповідальності людини за навколишній світ. Науковець, який пізнає об'єкт, не 

є стороннім спостерігачем – він учасник світового еволюційного процесу, він − 

у середині системи, що вивчається. Його знання і безжалісне ставлення до неї 

можуть стати загрозою людству. 

Кардинально змінюється стратегія наукового пошуку. Наукове знання  

набуває  вигляду безперервного потоку інновацій. Ядром сучасної філософії 

науки стає  аналіз процесу наукового дослідження, який в умовах 

постнекласичної науки набуває проблемно-орієнтованого характеру. Крім того, 

сучасна філософія науки визнає ідею багатоваріантності описувань і пояснень, 

наполягаючи лише на ясності та прозорості висхідних принципів і посилань, 

послідовності та аргументованості наукового пошуку. Ідея істини замінюється 

ідеєю правдоподібності гіпотез і теоретичних конструкцій. Наукове знання 

розуміється як побудова вірогідних гіпотез, на перше місце виходять нові 

критерії науковості – узгодженості, переконливості, продуктивності, 

евристичності гіпотез. 

Філософія науки по-новому розуміє статус наукового знання: воно є 

тільки наближенням до істини, тому в ньому є значна доля омани. Все більше 

значення набуває сценарне мислення, що передбачає багатоваріантність шляхів 



еволюції та нелінійної динаміки складних систем. Прогноз майбутнього стану 

системи стає вірогідним. 

Сучасна філософія науки включає в аналіз знання соціологічні фактори, 

такі як наукове співтовариство в його різних формах. 

За сучасних умов формується особлива галузь філософського знання, 

етика вченого, до наукового обігу входять поняття «етос науки», що позначає 

сукупність сталих, загальноприйнятих у науковому товаристві установок, 

вимог, ціннісних орієнтирів, моральних імперативів, норм, що зумовлюють 

діяльність учених. 

У постнекласичній науці широкого розвитку набуває такий інтегративний 

напрям дослідження, який отримав назву глобального еволюціонізму. Він 

базується на ідеї єдності світобудови і уявлення про універсальність еволюції. 

Глобальний еволюціонізм охоплює чотири етапи еволюції: космічну, хімічну, 

біологічну і соціальну і розглядає їх у єдності. Обґрунтуванню глобального 

еволюціонізму сприяли три найважливіших наукових підходи: теорія 

нестаціонарного Всесвіту, концепція біосфери і ноосфери, ідеї синергетики. 

Метою глобального еволюціонізму є не тільки поєднання уявлень про живу, 

неживу природу, соціальне життя і техніку, а й  потреба інтегрувати  науково-

природниче, соціальне, гуманітарне і технічне знання. Глобальний 

еволюціонізм претендує на створення нового цілісного знання, яке поєднує 

наукові, методологічні та філософські основи. 

Важливим для становлення концепції глобального еволюціонізму стало 

дослідження механізмів виникнення впорядкованих структур у відкритих 

нелінійних системах, що призвело до формування нового наукового напряму і 

методу міждисциплінарних досліджень – синергетики Синергетика виходить із 

ідеї єдності та системної організації світу, з наявності загальних законів 

розвитку всіх матеріальних об'єктів та систем, нелінійності (тобто 

багатоваріантності та незворотності процесів, які проходять на усіх рівнях 

буття), а також положення про тісний взаємозв'язок хаосу і порядку). Як 

сучасна теорія самоорганізації вона орієнтована на пошук законів еволюції 

відкритих несталих природних, соціальних чи когнітивних систем (для останніх 

є кілька альтернативних шляхів розвитку, а хаос може бути креативною засадою 

і конструктивним механізмом еволюції). 

Таким чином, для сучасної науки характерний методологічний плюралізм, 

усвідомлення обмеженості та односторонності будь якої одної методології, 

формується багаторівнева концепція методологічної теорії та нові стратегії 

наукового пошуку. 
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