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ТЕМА 1. Наука: сутність та зміст категорії 

   

 Поняття про діяльність людини: пізнавальну (гносеологічну), 

аксіологічну, праксіологічну. Наука як результат і особливий вид 

пізнавальної діяльності людини. 
 Роль філософії в обґрунтуванні проблем наукового пізнання. Логічний 

аналіз об’єкта, суб’єкта і предмета філософії науки. Зміст, структура і 

значення курсу для наукової підготовки аспіранта. 

  

ТЕМА 2. Теорія наукового пізнання в історії філософії 
 

 Специфіка пізнавального відношення людини до світу. Поняття 

гносеології і її місце в системі філософського знання. Особливості пізнання 
природної соціокультурної і духовної сфер. Проблема пізнання світу. 

Агностицизм і його основні різновиди. Проблеми наукового пізнання в 

філософії XVIII – XIX ст. Класична наука і філософська епістемологічна 

рефлексія. Споглядальна концепція пізнання. Принцип відображення (Локк, 

Гольбах). Діяльнісна концепція пізнання. Принцип конструктивізму (Кант, 

Фіхте). Гегелівська гносеологія. Принцип тотожності. Марксистська 

концепція пізнання. Принцип практики (Маркс, Енгельс). Некласична наука і 
філософська епістимологічна рефлексія неопозитивістська концепція (Пірс, 

Джемс, Дьюі). Проблеми теорії пізнання в філософії неотомізму (Веттер, 

Марітен). Феноменологія Гуссерля.  

 

ТЕМА 3. Діалектичні та логічні основи наукового пізнання 

 

 Діалектика як система принципів, законів і категорій. Закони та 

категорії діалектики в науковому дослідженні. Поняття принципів діалектики 
та їх роль у науковому пізнанні. Принцип об’єктивності, всебічності та 

взаємозв’язку, розвитку, історичного та логічного в науковому пізнанні.  

 Закони єдності та боротьби протилежностей, якості та кількості, 

заперечення та їх роль у процесі пізнання.  

 Категорії діалектики, їх роль у пізнанні реального світу. Одиничне, 

особливе та загальне, сутність і явище, причина і наслідок, зміст і форма, 

необхідність і випадковість, можливість і дійсність у процесі пізнання 

предметів та явищ матеріального і духовного світу. 
 Значення діалектики в науковому пізнанні. 

 Формальна логіка у науковому пізнанні. Поняття про логічний закон. 

Закони логіки – форма вираження внутрішніх суттєвих структурних зв’язків 

мислення. Співвідношення законів формальної та діалектичної логіки. Закон 

тотожності, його сутність і об’єктивна основа. Вимоги закону визначеності та 



однозначності думки у процесі наукового пізнання. Закон виключеного 

третього, його визначення логічний зміст та роль в процесі наукового 

пізнання. Закон достатньої підстави, його сутність основні вимоги та 

значення у науковому пізнанні. Поняття аргументацій, доказу та їх структура. 

Види і правила доказу в процесі наукового пізнання. Прямий і непрямий 

доказ. 
 Поняття спростування та його логічна структура. Значення аргументації 

та доказу в науковому пізнанні.  

 

ТЕМА 4. Методологічні та системно утворюючі засади наукового 

пізнання 

 

Відмінність наукового пізнання від буденного художнього та інших 

способів опанування реальної дійсності. Сутність та основні ознаки 
наукового пізнання. Дисциплінарний та міждисциплінарний аналіз науки. 

Специфіка філософсько-методологічного аналіза науки. Позитивізм-

неопозитивізм-постпозитивізм як світогляд і методологія наукового пізнання. 

Поняття об’єкта та предмета наукового пізнання. Поняття про метод, 

методологію та рівні наукового пізнання. Змістовна і формалізована 

методологія. Види змістовної методології: філософська, загальнонаукова, 

конкретно-наукова. 
Типологія методів наукового пізнання: філософські, загально логічні, 

емпіричні та теоретичні. 

Рівні наукового пізнання: емпіричний і теоретичний. Їх відмінність за 

предметом, методами і формами наукового пізнання. 

 

ТЕМА 5. Концептуальні основи наукового знання 

 

Передумови наукового мислення і наукові діяльності. Експлікація 
понять і теорій науки. Необхідні умови коректного наукового розуміння 

пояснення та тлумачення. 

Пізнавальний статус наукових моделей розвитку знання Демаркація 

знання від індивідуальних психологічних, колективістських умов. Сцієнтизм і 

антисцієнтизм.  

Наукове і ненаукове знання. Форми ненаукового знання. Наука, знання 

як соціокультурні феномени. Наукова картина світу і її еволюція. Різне 

моделі наукової раціональності. Концептуальні і світоглядні засади наукового 
знання. 

Поняття синернетики й евристики у науковому знанні. Взаємозв’язок 

епістемології і теорії знань. 

 

ТЕМА 6. Зміст та структура наукового пізнання. Проблема істини 



 

Основні проблеми гносеології. Логіка пізнавального ставлення людини 

до світу (оптимізм, скептицизм). Суб’єкт і об’єкт наукового пізнання. 

Пізнання як відображення і як творчість. Об’єктивне та суб’єктивне в 

гносеологічному образі. 

Чуттєве пізнання та його основні форми. Логічне пізнання та його 
основні форми. Інтуїція та її роль у раціональному пізнанні. Діалектика 

чуттєвого та раціонального в процесі наукового дослідження. Сутність 

сенсуалізму, емпіризму, раціоналізму та ірраціоналізму.  

Проблема істини у філософії та науці. Істина та її роль у науковому 

пізнанні. Об’єктивність і конкретність істини. Діалектика абсолютного та 

відносного в істині. Істина та помилкова думка. Критерії наукового пізнання 

та знання. Гносеологічні функції практики.  

Специфіка дослідження соціальної дійсності. Суспільство як об’єкт 
соціального пізнання. Людина як об’єкт і суб’єкт наукового пізнання. 

Соціальні потреби, інтереси та їх вплив на процес дослідження суспільних 

явищ. 

 

ТЕМА 7. Основні етапи та форми наукового пізнання 

 

Основні етапи наукового пізнання і логіка їх пізнавального циклу. 
Виявлення, формування і постановка наукової проблеми як однієї з форм 

наукового знання. Практичні та теоретичні причини, що зумовлюють 

постановку проблеми. Сутність, характер і шляхи вирішення наукової 

проблеми.  

Виявлення і нагромадження фактів дійсності – важливий етап у 

науковому дослідженні. Поняття про факти дійсності, їх види та зміст. 

Відмінність між фактом-подією та науковим фактом. Логіка виявлення фактів 

дійсності, їх пояснення та узагальнення. 
Формування та обґрунтування наукових гіпотез як процес поглиблення 

наукового пізнання. Види гіпотез та їх роль у дослідженні явищ і процесів 

реальної дійсності. Значення гіпотез у прогнозуванні розвитку матеріального 

та духовного світу. 

Формування наукової концепції та наукової теорії, їх сутність та 

структура. Ознаки і функції наукової теорії. Роль теорії у формуванні та 

розвитку знань, науки, наукової картини світу. Наука як особливий вид 

духовного виробництва, пізнавальної діяльності вчених. 
 

ТЕМА 8. Рівні та методи наукового пізнання 

 

Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового пізнання. Методи 

нагромадження емпіричного матеріалу та вираження його в різних формах 



емпіричного знання. Методи спостереження, вимірювання, опису, 

експерименту та їх роль у науковому пізнані. 

Методи теоретичного узагальнення емпіричного матеріалу та 

вираження його в різних формах теоретичного знання. Загальнонаукові та 

загальнологічні методи наукового пізнання. Аналіз і синтез. Порівняння, 

абстрагування та узагальнення. Індукція, дедукція та аналогія. Моделювання і 
формалізація. Системний аналіз. Програмно-цільовий підхід. Комплексні 

дослідження. 

Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний методи. Порівняльний і 

структурно-функціональний методи. Логіко-математичний та імовірнісний 

методи. Історичний і логічний методи. Сходження від абстрактного до 

конкретного. Емпіричні методи дослідження в економічних науках, 

ситуаційні методи. Методи порівнянь, групувань, табличних, графічних, 

балансових, індексних, ланцюгових підстановок. Лінійне програмування. 
Теорія масового обслуговування. Методи ділових ігор. Контент – аналіз. 

Кластерний аналіз. Діагностування. STP – маркетинг. ABC – аналіз.  SWOT – 

аналіз. Матричний метод. Дисперсійний, комерційний, регресійний аналіз. 

Прогностичні методи. Методи експертних оцінок. Методи ЕММ. Статичні та 

динамічні моделі. 

 Методи перевірки результатів наукового пізнання. 

 

ТЕМА 9. Організація науково-пізнавальної роботи 

 

Види та форми науково-пізнавальної роботи. Класифікація наукових 

досліджень. Теоретичні та експериментальні дослідження. Фундаментальні і 

прикладні дослідження. Пошукові, описові, причинно-наслідкові та 

прогностичні дослідження. Кабінетні і польові дослідження. Дослідження, які 

проводяться самостійно суб’єктом. Дослідження, що проводяться 

спеціалізованими дослідницькими фірмами. Дослідження, які проводяться 
спільно. Науково-дослідна робота (НДР) аспірантів у навчальний та у 

позанавчальний час. 

Виконання дистраційної роботи. Обґрунтування теми, розробка її 

змісту, проведення наукового дослідження, апробація результатів 

дослідження у практиці діяльності підприємств-об’єктів дослідження. Участь 

у розробці держбюджетної та госпдоговірної тематики кафедри. Участь у 

конкурсах наукових робіт аспірантів, науково-практичних конференціях. 

Складання наукової доповіді та наукової статті.  
Планування науково-дослідної роботи аспірантом. Складання 

індивідуального плану роботи аспіранта. Розробка календарного плану 

виконання дисертаційної роботи. Розробка плану впровадження результатів 

наукових досліджень.  

 



ТЕМА 10. Оформлення результатів науко-пізнавальної роботи та їх 

впровадження у практику 

 

 Систематизація результатів науково-пізнавальної роботи. Види 

систематизації та їх зміст. Докази, гіпотези, висновки та рекомендації, 

науковий експеримент, корегування попередніх пропозицій, літературний 
огляд дослідження. Викладення висновків та рекомендацій у формі реферату, 

наукової статті, тез доповіді. 

 Впровадження результатів закінченої науково-дослідної роботи та 

розрахунок її ефективності. Наукова продукція: теоретичні і науково-

методологічні положення, методики, рекомендації. Кінцеві результати НДР, 

місце і форми їх застосування. Порядок впровадження результатів НДР у 

практику діяльності підприємств. Відповідальність за впровадження НДР. 

Здавання замовнику НДР. Акти здавання-приймання готової продукції НДР, 
їх зміст. Впровадження завершених досліджень: дослідне випробування 

розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, положень. 

 Ефективність результатів наукової-дослідної роботи та її критерії. 

Економічна, науково-технічна, соціальна ефективність та їх розрахунки. 
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