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Передмова

Науково-технічний прогрес спричинив подальше зростання значущості 
підготовки наукових кадрів для суспільства, адже найбільш суттєві досягнен-
ня сучасних країн пов’язані з успіхами в науковій сфері. 

докорінні зміни останніх десятиліть в економіці, політиці, екології та 
суспільному житті україни зумовили значне зростання кількості різноманіт-
них проблем як на рівні окремої особистості, соціальної групи, так і суспіль-
ства загалом. Необхідність розв’язання означених проблем активізувала 
розвиток науково-дослідної роботи як професії, що покликана забезпечити 
успішність  назрілих системних реформ, економічне зростання країни, утвер-
дження верховенства права, соціальний захист різних верств населення.

в інформаційну епоху, коли наука стала безпосередньою продуктивною 
силою, а науково-технічна революція набуває неймовірно широкого розмаху, 
розробка проблем методології та логіки наукового дослідження вважається 
одним з найактуальніших завдань. Безперервний і все збільшуваний потік 
наукових досліджень, помітне зростання кількості людей, які займаються на-
укою, – усе це не тільки стимулює загальний інтерес до проблем наукового 
пізнання, а й вимагає аналізу й розробки методів дослідження, які викорис-
товуються в сучасній науці.

сучасна професійна діяльність у будь-якій суспільній галузі вимагає від 
фахівців умінь вирішувати принципово нові завдання, у тій чи іншій формі 
проводити дослідження, творчо використовувати досягнення науки та вдо-
сконалювати свою кваліфікацію.

у ХХі ст. в умовах збільшення наукової інформації й швидкого, лавино-
подібного відновлення знань людства надзвичайно серйозного значення на-
буває підготовка висококваліфікованих науковців, які мають добру професій-
ну й теоретичну підготовку, здатних до самостійної творчої науково-дослід-
ницької роботи.

у сучасних соціально-економічних умовах спостерігається підвищення 
інтересу до наукового дослідження. однак прагнення до науково-дослідної ді-
яльності дедалі частіше наштовхується на недостатнє оволодіння дослідниками 
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Передмова

системою методологічних і методичних знань. цей факт істотно знижує якість 
здійснення науково-дослідницької діяльності, не дозволяючи її виконавцям 
повною мірою реалізовувати свої потенційні творчі можливості.

сучасний вчений, фахівець у різних конкретних науках повинен знати 
й розуміти загальні особливості науки як форми діяльності та знання, а також 
природу і специфіку природничо-наукового й гуманітарного знання. таке 
знання дозволяє орієнтуватися у розвитку науки на сучасному етапі, розуміти 
її тісний зв’язок з культурою і соціальними змінами.

для сучасних науковців-дослідників дуже важливо не тільки добре знати 
основні положення, які характеризують наукову роботу, а й мати стійкі знання 
про методологію та методику наукової творчості, оскільки, як свідчить сучас-
на наукова практика, у дослідників найбільше питань виникає саме цього 
характеру.

таким чином, фронтальне впровадження науки й сучасних інформаційних 
технологій у найважливіші сфери життєдіяльності суспільства, глобалізація 
світового розвитку, феномен масовизації культури і становлення нелінійних 
і віртуальних моделей свідомості – ці та багато інших явищ актуалізують 
проблеми філософсько-світоглядного і логіко-методологічного рівня. Їх про-
фесійне і творче осмислення вимагає серйозної і акцентованої підготовки 
майбутніх вчених.

основними завданнями пропонованого підручника є ознайомити майбут-
ніх висококваліфікованих дослідників зі специфікою проведення наукової 
роботи, допомогти опанувати подекуди складну систему організації наукової 
діяльності, зокрема ефективно її планувати та репрезентувати одержані ре-
зультати, спрямовуючи максимум зусиль на досягнення результату. 

сучасне наукове дослідження – надзвичайно складний процес зі своїми 
законами, методологією і методикою проведення. саме тому підготовка су-
часного доктора філософії потребує не тільки формування в нього енцикло-
педичних, спеціальних і світоглядних знань, а й обов’язкового вироблення 
відповідних творчих навичок та вмінь. у розвинених країнах високоосвічені 
науковці-дослідники користуються значним попитом, адже загальновідомо, 
що економіка будь-якої держави, з одного боку, залежить від успіхів у галузі 
науково-технічного прогресу, а з іншого – впливає на інтенсивність наукових 
досліджень та науково-технічних розробок.

успішне оволодіння методологією і методикою проведення наукового 
дослідження сприятиме розвитку раціонального творчого мислення, опти-
мальній організації наукової творчості в умовах практичної діяльності. 
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у контексті проблематики підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії передусім знаходяться освітньо-наукові технології, метою 
яких є процеси творчого усвідомлення сутності й структури наукового пі-
знання на евристично-пошуковому рівні з урахуванням інтеграції різних 
способів осягнення знань. це уможливить діалектичне поєднання традиційних 
форм дослідження з орієнтацією на динамічні процеси мислення, які побу-
довані на нелінійній логіці інтелектуального рівня розвитку особистості, 
принципах детермінізму, відкритості інноваційним процесам, опанування 
новими інформаційними системами і технологіями, що відповідають сучасній 
картині світу.

Підручник підготовлено з орієнтацією на робочу навчальну програму 
з дисципліни «організація та методологія наукових досліджень» для здобу-
вачів вищої освіти ступеня доктора філософії Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, яка є фундаментальною методологіч-
ною дисципліною, має міждисциплінарний характер та охоплює узагальнені 
проблеми методологічного й організаційного забезпечення науково-дослід-
ницької діяльності та практики її здійснення.

Безумовно, при викладенні тем у даному підручнику спостерігаються 
акценти на власне науково-дослідницькій діяльності у правовій сфері. однак 
автори зробили спробу систематизувати основні норми, правила, вимоги щодо 
здійснення творчої науково-дослідницької діяльності, які є загальними, уні-
версальними незалежно від профілю наукових пошуків. 

автори намагались узагальнити й компактно подати такі відомості, які 
як здобувачам наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, ступе-
ня магістра, так і студентам довелося б шукати в численних джерелах, іно-
ді маловідомих і важкодоступних. При підготов ці підручника автори керу-
валися вимогами законів україни «Про вищу освіту» та «Про наукову і на-
уково-технічну діяльність», а також офіційних нормативних доку ментів 
Кабінету Міністрів україни та Міністерства освіти і науки україни.

цілком зрозуміло, що автори підручника не претендують на вичерпне 
висвітлення поставлених у ньому проблем, а також на володіння істиною 
в останній інстанції, а тому будуть вдячні за корисні зауваження і пропозиції, 
що сприятимуть удосконаленню змісту викладеного матеріалу.

висловлюємо щиру вдячність усім, хто допомагав нам у процесі підго-
товки та оприлюднення цієї праці.
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Розділ 1
філОсОфські   
асПекти науки
тема 1.  
наука як сОціОкультуРний  
фенОмен

1.1. Передісторія та основні етапи розвитку науки

Першою і головною причиною виникнення науки є формування 
суб’єктно-об’єктних відносин між людиною і природою, між людиною 
і навколишнім середовищем. це пов’язано в першу чергу з переходом 
людства від збирання до виробничого господарства. так, уже в епоху 
палеоліту (від 3 млн до 100–150 тис. рр. тому) людина створює перші 
знаряддя праці з каменю та кістки – сокиру, ніж, скребло, спис, лук, 
стріли – опановує вогнем і будує примітивне житло. в епоху мезоліту 
(12000–7000 р. до н. е.) людина плете сітку, робить човен, займається 
обробкою дерева, винаходить лучкове свердло. у період неоліту (до 
3000 р. до н. е.) людина розвиває гончарне ремесло, освоює землероб-
ство, займається виготовленням глиняного посуду, використовує мо-
тику, серп, веретено, глиняні, рублені, пальові будівлі, опановує мета-
ли. вона використовує тварин як тяглову силу, винаходить колісні вози, 
гончарне колесо, вітрильник. до початку першого тисячоліття до нашої 
ери з’являються знаряддя праці із заліза.

другою причиною формування науки є ускладнення пізнавальної 
діяльності людини. Пізнавальна, пошукова активність характерна і для 
тварин, але в силу ускладнення предметно-практичної діяльності лю-
дини, освоєння людиною різних видів перетворюючої діяльності, від-
буваються глибокі зміни в структурі психіки людини, структурі її го-
ловного мозку, спостерігаються зміни в морфології її тіла.

Накопичення знань відбувається з появою цивілізацій і писемнос-
ті; відомими є досягнення стародавніх цивілізацій (єгипетської, месо-
потамської і т. д.) у царині астрономії, математики, медицини та ін. 
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Розділ 1. Філософські аспекти науки

однак в умовах панування міфологічного світогляду й дораціональної 
свідомості ці успіхи не виходили за суто емпіричні і практичні рамки. 
так, наприклад, Єгипет славився своїми геометрами, але якщо взяти 
єгипетський підручник з геометрії, то там можна побачити лише набір 
практичних рекомендацій для землеміра, викладених догматично 
(«якщо хочеш отримати те-то, роби так-то і так-то»). Поняття ж тео-
реми, аксіоми і особливо докази були цій системі абсолютно чужими 
й неприродними. дійсно, вимога «доказів» здалася б майже блюзнір-
ством в умовах, які передбачали авторитарну передачу знання від 
учителя до учня.

Можна вважати, що істинний фундамент класичної науки було за-
кладено у стародавній греції, починаючи приблизно з VI ст. до н. е., 
коли на зміну міфологічному мисленню вперше прийшло мислення 
раціоналістичне. емпірія, багато в чому запозичена греками у єгиптян 
і вавилонян, доповнюється науковою методологією: встановлюються 
правила логічних міркувань, уводиться поняття гіпотези тощо. 
З’являється ціла низка геніальних прозрінь, як, наприклад, теорія ато-
мізму. особливо важливу роль у розробці й систематизації як методів, 
так і самих знань, відіграв аристотель. відмінність античної науки від 
сучасної полягала в її умоглядному характері: поняття експерименту 
було їй чужим, мислителі не прагнули поєднувати науку з практикою 
(за рідкісними винятками, наприклад, архімеда), а, навпаки, пишалися 
причетністю до чистого, «безкорисливого» умогляду. Почасти це по-
яснюється тим, що грецька філософія передбачала, що історія цикліч-
но повторюється і розвиток науки є безглуздим, оскільки він немину-
че закінчиться кризою цієї науки.

тому не випадково багато дослідників по праву вважають античну 
грецію справжньою колискою науки. до соціокультурних передумов 
генези науки в античній цивілізації можна віднести ідею варіабельнос-
ті світу, яка визрівала в культурі як своєрідне відображення полісної 
структури давньогрецької соціальності з її демократичними принци-
пами й іманентною конкуренцією в різних сферах соціальної діяль-
ності.

Не менш важливою в цьому контексті є й ідея доказовості й об-
ґрунтованості знання, що набула свого розвитку у формах античної 
діалектики, риторики, мистецтва переконання й аргументації.
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тема 1. Наука як соціокультурний феномен  

вагомим соціальним фактором, що сприяв оформленню перших 
наукових програм у давньогрецькій культурі, було і панування рабо-
власницького способу виробництва в античній цивілізації. Певною мі-
рою воно дозволяє пояснити феномен радикального нехтування вільних 
громадян полісу будь-якими формами знаряддєво-предметної діяльнос-
ті з матеріальними об’єктами й речами. Звідси – формування своєрідної 
ідеології споглядального ставлення до дійсності й пізнавальної інтенції 
на абстрактно-теоретичне й умоглядне ставлення до світу.

Перераховані соціокультурні передумови зумовили оформлення 
і розвиток в античній культурі такого типу пізнавальної діяльності, 
який стверджував себе у формах понятійно-раціональної інтерпретації 
об’єктних взаємодій. Причому ці об’єктні взаємодії описувалися в особ-
ливій мові ідеалізацій, які були результатом вільної та креативної гри 
розуму. саме тому таке пізнання набувало статусу теоретичної діяль-
ності, істотно відмінної від різноманітних видів і форм знаряддєво-
предметної діяльності.

розвиток культури теоретичного мислення є заслугою античної 
цивілізації, оскільки ця особливість пізнавальних дій відрізняє справж-
ню науку в порівнянні з різними типами і формами протонаукового 
знання.

отже, систематичне доведення, раціональне обґрунтування, логіч-
на дедукція як форма теоретичного розгортання знань, оперування 
ідеалізаціями – ось ті атрибутивні для науки характеристики пізнання, 
які були розвинені в епоху античності і виявили себе перш за все 
в давньогрецькій філософії. саме у філософії вперше були продемон-
стровані зразки справді теоретичних побудов і обґрунтовані принципи 
ідеалізованого опису реальних речей і їх відносин. Згодом вони здій-
снили серйозний вплив на становлення античної математики і про-
цеси її теоретизації.

величезна увага математичним проблемам приділялася в працях 
демокріта, Платона, аристотеля та інших відомих філософів старо-
давньої греції. Їх зусиллями математичне знання логічно обґрунтову-
ється і звільняється від багатьох містико-міфологічних нашарувань, 
привнесених у математику піфагорійцями.

таким чином, завдяки діяльності філософів математичне знання 
набуває своєї суворої раціонально-теоретичної форми. це певною 
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мірою виявляється в геометрії евкліда, яка по праву оцінюється як 
історично перший зразок наукової теорії.

слід зазначити, що не тільки антична математика, а й такі системи 
знання, як медицина гіппократа, історія геродота, астрономія Птолемея 
й ін., тією чи іншою мірою відчули на собі вплив принципів і норм 
раціонально-теоретичного мислення. у цьому й полягає надзвичайно 
важливе значення античної культури й філософії для обґрунтування 
й розвитку дійсного наукового стилю мислення з характерною для 
нього інтенцією на раціонально-теоретичне освоєння досліджуваної 
реальності.

однак теоретичного природознавства, яке б органічно сполучало 
у собі мову математики й експериментальне дослідження природи, 
в античній культурі створено не було. для асиміляції ідеї експеримен-
тального пізнання природних об’єктів і їх відносин були потрібні інші 
уявлення про природу, суб’єкт пізнання, цілі та мотиви його діяльнос-
ті. ці уявлення і відповідні їм соціокультурні обставини формуються 
значно пізніше – в культурі Нового часу. однак задовго до того – в епо-
ху середньовіччя й відродження – в соціокультурному розвитку За-
хідної Європи відбуваються такі події, без адекватного розуміння 
й коректної інтерпретації яких досить важко пояснити становлення 
експериментальної науки.

Християнство, яке міцно утвердилося в Європі, скасувало погляди 
на історію як на повторювані періоди (Христос як історична особис-
тість з’явився на землі тільки єдиний раз) і створило високорозвинену 
богословську науку (яка народилася в запеклих богословських супе-
речках з єретиками в епоху вселенських соборів), побудовану на 
правилах логіки. однак після поділу церков у 1054 р. у західній (като-
лицькій) частині загострилася криза богослов’я. тоді інтерес до емпі-
рики (досвіду) був абсолютно відкинутий, а наука стала зводитися до 
тлумачення авторитетних текстів та розвитку формально-логічних 
методів у особі схоластики. однак праці античних науковців, які отри-
мали статус «авторитетів» – евкліда в геометрії, Птолемея в астроно-
мії, його ж і Плінія старшого в географії та природничих науках, до-
ната в граматиці, гіппократа і галена в медицині і, нарешті, аристо-
теля як універсального авторитета в більшості галузей знань – донесли 
основи античної науки до Нового часу, послуживши реальним фунда-
ментом, на якому було закладено всю будівлю сучасної науки.


