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Запорізька державна інженерна академія, кафедра УСФН 

Успіх наукового дослідження соціально-гуманітарних та соціально-поведінкових наук 

значною мірою залежить від вміння науковця вибрати найрезультативніші методи дослідження, 

оскільки саме вони дають можливість досягти поставленої мети. Методи наукового пізнання 

поділяють на загальні й спеціальні. Більшість соціальних проблем конкретних наук і навіть 

окремі етапи їх дослідження потребують застосування спеціальних методів вирішення [1]. Вони 

мають специфічний характер і вивчаються, розробляються та вдосконалюються в конкретних, 

спеціальних науках. Вони ніколи не бувають довільними, оскільки визначаються характером 

досліджуваного об’єкта. Загальні методи наукового пізнання, на відміну від спеціальних, 

використовуються в дослідницькому процесі в різноманітних науках [2]. Рівні наукового 

дослідження: емпіричний та теоретичний. До емпіричних та теоретичних рівнів досліджень, 

відносять, як правило, абстрагування, аналіз і синтез, індукцію та дедукцію, моделювання та ін. 

Абстрагування має в розумовій діяльності універсальний характер, оскільки кожний крок думки 

пов’язаний саме з цим процесом або з використанням його результатів. Зміст цього методу 

полягає в уявному відході від несуттєвих властивостей, зв’язків, відношень предметів і в 

одночасному виділенні, фіксуванні однієї чи кількох найважливіших рис, які особливо цікавлять 

дослідника. Процес абстрагування в системі логічного мислення тісно пов’язаний з іншими 

методами дослідження і передусім з аналізом і синтезом [3]. Аналіз - це метод пізнання, який дає 

змогу поділити предмет на частини. Синтез, навпаки, є наслідком з’єднання окремих частин чи 

рис предмета в єдине ціле. Аналіз та синтез взаємопов’язані, вони являють собою єдність 

протилежностей. Залежно від рівня пізнання об’єкта та глибини проникнення в його сутність 

застосовуються аналіз і синтез різного роду. Прямий, або емпіричний, аналіз і синтез 

використовуються на стадії поверхового ознайомлення з об’єктом. При цьому здійснюється 

виділення окремих частин об’єкта, виявлення його властивостей, проводяться найпростіші 

вимірювання, фіксація безпосередніх даних, що лежать на поверхні. Цей вид аналізу і синтезу 

дає можливість пізнати явище, однак для проникнення в його сутність він недостатній. 

Зворотний, або елементарно-теоретичний, аналіз і синтез широко використовуються для 

вивчення сутності досліджуваного явища [4]. Тут операції аналізу і синтезу базуються на деяких 

теоретичних міркуваннях, тобто припущеннях і причинно-наслідкових зв’язках різноманітних 

явищ. Найглибше проникнути в сутність об’єкта дає змогу структурно-генетичний аналіз і 

синтез. При цьому поглиблено вивчають причинно-наслідкові зв’язки. Цей тип аналізу і синтезу 

потребує виділення в складному явищі таких елементів, таких ланцюгів, які є центральними, 

головними, що впливають на всі інші сторони об’єкта [5]. До методології дослідження слід 

віднести метод сходження від абстрактного до конкретного, що полягає в загальній формі руху 

наукового пізнання, законі відображення дійсності і мисленні. 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 ці об’єкти певними 

нереальними і гіпотетичними властивостями. Формалізація - метод вивчення різноманітних 

об’єктів шляхом відображення їхньої структури в знаковій формі за допомогою штучних мов, 

наприклад мовою математики [6]. Переваги формалізації: забезпечення узагальненості 

підходу до вирішення проблем; створення символіка надає стислості та чіткості фіксації значень; 

однозначність символіки (уникаємо багатозначності звичайної мови); формування знакових 

моделей об’єктів і замінювання їх вивченням реальних речей і процесів. Аксіоматичний метод - 

метод побудови наукової теорії, за якою деякі твердження приймаються без доведень, а псі інші 

знання виводяться з них відповідно до певних логічних правил. Отже, методи наукового 

дослідження надають можливість глибше проникнути в сутність об’єкта дослідження, провести 

структурно-генетичний аналіз, поглиблено вивчити причинно-наслідкові зв’язки.  
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