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Автори розглядають  проблему  зміни  парадигми  в  соціальному  пізнанні. 
В умовах оновлення нашого суспільства назріла необхідність у трансформації сучасного 

знання, покликаного бути теоретичною основою соціальних перетворень. Якщо початок XX ст. був 

позначений зміною наукової парадигми, то його кінець з властивими йому бурхливими змінами в 

галузі науки й техніки порушив перед теоретичною думкою питання про актуальність її 
революційних перетворень. Основою зазначених змін у суспільствознавстві має стати соціальний 

досвід — такий елемент спеціально наукового знання, який постає зв’язуючим  кільцем між 

практикою та емпіричним ступенем пізнання. Отже, досвід фіксує такий бік людської діяльності, як 
навички, вміння, уявлення, відношення (цінності, інтереси, потреби тощо). Не дійсність як така 

постає джерелом , знання, а здобутий у практиці досвід. 

Тривалий час вітчизняні суспільні науки розвивались без урахування   спеціальної   наукової  

дослідної   бази.   Поняття  досвіду, факту, верифікації та інші були взяті з позитивістської соціології-
Структура соціальної теорії   в   нашій   науці   будувалася   згідна  з таким принципом:  на горі 

ієрархії містилися загально філософська  методологія   (історичний  матеріалізм)   та  політекономія,  

за ними розташувалось приватно наукове знання — соціологія, соціальна психологія, право, 
економіка тощо. В підніжжі цієї піраміди опинилися соціальне управління та соціальна практика, які 

мали відповідати приписам і моделям нормативної науки. 

Запропоновані нами принципи перебудови соціального знання полягають у перегляді наукової 
парадигми, сформованої в минулому столітті. Ґрунтовною особливістю соціального знання, успад-

кованого від XIX ст., було однозначно детерміністське бачення: історії, аналогічне науковій моделі 

минулого століття, в якій віддавалася перевага прямолінійному розвитку. Адже це відповідало 

фізичним та біологічним уявленням того часу. Отже, потреба в трансформації картини суспільства 
була пов'язана з виникненням теорій систем, котрі само організовуються та само управляються й 

котрі доповнили еволюційну модель суспільства стохастичною, ймовірною, саморегулюючою 

моделлю. 
Іншим фактором перегляду суспільної теорії постала необхідність подолання вузько 

дисциплінарного підходу. Різноманітність соціальної практики та соціального досвіду полягає в тому, 

що вони є переплетенням різноманітних видів соціальної діяльності (політичної, виробничої, 
споживчої, духовної) та соціальних відношень. Адекватне пізнання соціального досвіду та його 

теоретичного відображення можливе лише в умовах міждисциплінарного синтезу суспільних наук. 

Відтак більшість дисциплін, що утворюють наукову структуру соціального знання, мають 

дедуктивний, аксіоматичний характер. Насамперед це стосується суспільних теорій — економіки, 
соціології, філософії, а також кібернетики, інформатики, загальної теорії систем  тощо.  Потреба  

суспільства,   що  розвивається,  опинилася в суперечності з нормативним, однозначно 

детерміністським тлумаченням категорій і законів філософії та політекономії, які складають загальну 
методологію управління. В недалекому минулому догматичний зміст цих наук відокремлював їх від 

практики. Суспільство  поставало  гомогенною, центрованою системою,  позбавленою випадковості в 

своєму розвитку й орієнтованою на безперервний приріст кількісних пропорцій, виконання 

ієрархічно розміщених управлінських рішень. Людина була тут лише одним із. факторів суспільного 
розвитку. 

 Мотивованість людської поведінки надає соціальним системам стохастичного, ймовірного 

характеру. Якісна різноманітність включених у суспільство підсистем робить соціальну поведінку 
важко передбачуваною, такою, що нелінійно розвивається під впливом власних внутрішніх 

регуляторів. Сукупність об'єктів, що входить до поля зору соціальної науки, підлягає дії 

різноманітних законів. Частина цих законів має загальний характер і може бути краще осягнутою в 
категоріях більш загальних наук. Водночас інша частина законів є специфічною саме для зазначеної 

сфери людської діяльності. 

Наприклад, такі фундаментальні поняття й категорії управління виробництвом, як принцип 

ієрархічної побудови організаційних структур, принцип управління за відхиленням, принцип 
управління на основі зворотного зв'язку, безпосередньо випливають із кібернетики або із загальної 

теорії систем. Поняття та категорії філософії, соціології, політекономії використовуються соціальною 

теорією, коли вона формулює загальні тенденції та цілі розвитку народного господарства, принципи 



планування, стимулювання, організації виробництва. 

Деякі аспекти теорії інформації використовуються при дослідженні процесів прийняття 

управлінських рішень, при аналізі документопотоків або комунікацій. Багато суперечностей 
управління виробничою підсистемою суспільства виступають наслідком методологічної 

розрізненості наук. Це знаходить своє відображення в тому, що виробничі, організаційно-технічні та 

соціальні відношення в ^структурі економіки не відповідають одне одному. 
Досвід народногосподарського розвитку країни виявив суперечність між потребою технічного 

прогресу та економічними стимулами. Завдання підвищення ефективності економіки не завжди від-

повідали соціальним цілям. Як відомо, технічні інновації ведуть до зростання органічної структури 

підприємства, підвищення його фондоємкості, збільшення витрат, тобто до зростання собівартості, а 
також зниження основного економічного показника — прибутку. Тому в сучасних умовах керівники 

підприємств прагнуть нарощувати прибуток та «підвищувати» продуктивність праці не стільки .за 

рахунок науково-технічного прогресу, скільки шляхом необґрунтованого підвищення цін, 
«заморожування» фонду заробітної плати, скорочення необхідного та збільшення додаткового 

робочого часу, за рахунок якого й виникає додатковий продукт — джерело прибутку. Така 

економічна стратегія суперечить соціальним цілям суспільства, зокрема розвитку особистості, 

задоволенню різноманітних людських потреб. Проте це лише невелика частина проблем, які постали 
сьогодні перед нашим суспільством. їх вирішення потребує оновлення наукового арсеналу. 

Основними напрямами еволюції соціального знання мають бути, на наш погляд, по-перше, 

перехід до гіпотетико-індуктивної моделі його розвитку, по-друге, системна інтеграція концепцій, 
згідно з якими вивчається суспільство. Появу першої тенденції можна пояснити тим, що революційні 

періоди в науці виникали під впливом виявлення під час соціального дослідження нових, раніше 

невідомих фактів, які не вміщувалися в попереднє теоретичне русло. Наприклад, суперечливі явища в 
економіці країни, які негативно впливають на її розвиток, потребують подальшого вивчення з метою 

з'ясування причин, що породжують ці явища, та шляхів вирішення порушених проблем. 

Зазначеному соціальному дослідженню має відповідати своя теорія, певна сукупність (система) 

принципів і положень, котрі узагальнюють досвід і відображають основні закономірності, властиві 
реальному управлінню. Перевага цієї нової моделі полягає в тому, що основу її складають не тільки 

ідеологічні та світоглядні нормативи, а й живий, багатий досвід. Звичайно, останній можна оцінити 

тільки через призму існуючої теорії, подальший творчий розвиток якої зумовлюють нові факти. 
В межах діючих нормативних теорій є, як правило, процедура пошуку ефективних рішень, 

оптимальних згідно з визначеним критерієм. Іншими словами, використовуючи нормативну теорію 

на практиці, можна одержати відповідь на питання: «як має бути при додержанні всіх зафіксованих 
аксіом, норм, передбачень», дедуктивний, аксіоматичний характер яких виключає численні експери-

менти. Адже за визначенням, висновки та принципи цих наук мають істинний характер. 

Слабкою стороною нормативної теорії постає віра в раз і назавжди визначені аксіоми, норми, 

речення. Внаслідок цього відкидаються усілякі конкретні теоретичні побудови та конструкції, навіть 
ті з них, які могли б пояснити дійсність або допомогти в конструюванні управлінських реалій   

(систем,  структур,  рішень). 

Суттєвий розрив між передумовами й практичними МОЖЛИВОСТЯМИ так званої «нормативної 
теорії рішень» є загальновизнаним фактом. Свого часу була знайдена причина цього, яка полягала в 

тому, що загальній методології, котра становила основу прикладних методів, була властива 

обмеженість початкових передумов. Саме ця обмеженість, недооцінка факторів, що стосуються люд-

ської поведінки, призвели до розриву між теорією й практикою прийняття управлінських рішень. 
Вихід із цього становища може здійснюватися за двома напрямами. Насамперед, ідеться про 

розвиток дескриптивної теорії, або ж «поведінкової теорії прийняття рішень». Другий напрям по-

требує розробки та широкого використання прикладного системного аналізу, який за призначенням 
спрямований на аналіз та оцінку альтернатив у разі прийняття рішень зі складних питань, що 

виникають на підприємствах, у державних установах тощо. 

Суттєво те, що знання про суспільні процеси містять у собі не тільки елементи соціальних та 
кібернетичних (інформаційних) наук, а й формують таке нове знання, яке не зводиться до жодної з 

наукових дисциплін формування. Наприклад, формально-логічний ефект генерації нового знання 

(теорема А. М. Мальцева) доводить існування цього знання у вигляді моделі для всієї нескінченної 

множини суджень, якщо існують моделі для будь-якої скінченної підмножини цих суджень '. 
Проте розглянемо досвід економічної діяльності. У вступі до книги відомих американських 

економістів та політиків «Майбутнє, бізнесу» М. Вейс писав: «Планування стосується не лише 

бізнесу, не лише сучасної епохи. Люди завжди зверталися до досвіду, шукаючи причини. Здоровий 



глузд був і залишається важливою частиною інтелектуального базису передбачення» 
2
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Дескриптивні теорії —це наукові акти та положення, дібрані внаслідок практичних 

спостережень дійсності з метою передбачень. Оскільки існує багато гіпотез, котрі пояснюють 
спостереження за соціальними процесами, вирішення тієї чи іншої проблеми постає як перехід від 

однієї гіпотези до іншої, що краще пояснює факти. Інакше кажучи, не виключний конкурсний підхід. 

Водночас дескриптивні теорії мають відкритий характер. 
Нормативні теорії є досить традиційними для нашої науки. Проте особливості досліджуваної 

дійсності, на наш погляд, зумовлюють дескриптивний характер теорії управління, якій властиві такі 

загальні функції, як описувальна, пояснювальна, прогностична, практична. 

Дескриптивна теорія здійснює накопичення нових знань, розробку наукових положень та 
принципів експериментальним способом. Розвиток такої теорії йде за схемою: мета — завдання — за-

сіб — експеримент — мета. Під метою тут розуміються проблеми; завдання постає етапом з'ясування 

актуальних завдань теоретичних чи прикладних досліджень; спосіб — етапом визначення шляхів 
вирішення задач; мета — етапом вибору, уточнення кількості поставлених та вирішуваних проблем. 

Головна ідея експериментального способу полягає у варіації умов та фіксації наслідків, що дає 

можливість зробити необхідні висновки з приводу властивостей і зв'язків досліджуваного об'єкта. 

При цьому в кожному випадку можна стверджувати, що це слушно тільки для даного випадку. В 
іншому випадку виникає необхідність у додатковому обґрунтуванні. 

Якщо відсутні можливості управління умовами дослідження, такий спосіб пізнання зветься 

спостереженням. Теоретик експерименту в соціальних дослідженнях Д. Кемпбелл назвав зазначений 
спосіб (тестування чи інший дослідницький спосіб, коли здійснюється експеримент, що планується) 

квазіекспериментом 
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Дескриптивні теорії постійно використовують тимчасові наукові положення та факти, які 
згодом уточнюються, розвиваються, ускладнюються. Місця застиглому способові в цьому процесі 

немає. Суттєво те, що соціальні експерименти не підтверджують і не доводять теорії, а лише 

апробують її, здійснюючи первісний аналіз. Адекватною визнається та теорія чи гіпотеза, яка 

витримує неодноразову перевірку, хоча й може бути спростована новим випробуванням. Соціальний 
експеримент повинен мати валідність, котра позначається такими вимогами, як якість, 

репродуктивність, стійкість, адекватність відтворення. На нашу думку, близьке розуміння природи 

експеримента в управлінні виробництвом властиве Г. П. Щедровицькому, І. С. Ладенко, Ф. М. 
Бородкіну, В. Ф. Комарову. 

Таким чином, експеримент, що являє собою форму колективної діяльності, добре вписується в 

будь-який етап дослідження й може стати початком побудови гіпотетико-індуктивної моделі. 
Іншою особливістю еволюції соціальної науки має стати інтеграція знання. Історія 

інтегративних процесів у науці знає два головних способи суміщення теорій. Перший — 

редукціоністський, заснований на редукції, уподібненні одне одному. Згідно з відомою тезою М. 

Планка, ідея редукціонізму є зведенням усіляких закономірностей до єдиної формули. Принцип 
редукціонізму заснований на уявленні про гомогенність системи чи її моделі. Стосовно дослідника 

соціальних систем, то він обирає для себе один аспект, до якого зводить опис усіх соціальних рівнів 

та підсистем. Математичним аналогом редукціонізму є точка простору як простий об'єкт. Колений 
складний об'єкт розглядається як зводимий до сукупності його простих складових. 

Інший механізм інтеграції знання можна назвати поліморфним. Цей спосіб припускає 

гетерогенність об'єктів. Фізичним аналогом редукціонізму в цьому випадку постає не «точка», а 

«колектив». При вивченні квантового об'єкта не можна одержати нові фізичні закономірності лише 
шляхом зведення одних явищ до інших, тобто, не виходячи за межі даного теоретичного рівня. 

Основа ототожнювання береться ззовні, шляхом виходу на рівень метатеорії. 

Суспільні системи не являють собою мозаїчні об'єкти, частини яких незалежні одна від одної. В 
основі їхньої цілісності лежить спільність соціальних законів,  за якими відбуваються  взаємодія ' та 

взаємопроникання підсистем, кожна з яких має свою специфіку, свої особливі закони 

функціонування та розвитку. 
Логічною основою наукового синтезу мають стати засоби аналогії або модельної екстраполяції. 

За допомогою аналогії порівнюються споріднені сторони теорій, що вивчають суспільство в його 

різних аспектах, але як цілісну систему. Синтезуючий підхід відображає об'єктивну єдність 

підсистем. Наприклад, технологічну організацію ізоморфно відображає організація людей і структура 
економічних зв'язків  (планування, стимулювання, управління). 

Базою подібності може бути й спільність законів, належність процесів до однієї й тієї ж форми 

руху. Економічні та соціальні явища підпорядковуються головному соціологічному закону розвитку 



суспільства, що охоплює в «знятому» вигляді й технологічний процес як складову частину способу 

виробництва. 

Взаємопроникання дисциплін — необхідна умова реалізації теорією її прикладної функції. 
Опис та вивчення соціального досвіду, визначення та прийняття управлінських рішень слід 

збагачувати таким міждисциплінарним запозиченням способів принципів та категорій, які 

відкривають нові аспекти, утворюють простір для евристичного пошуку, переходу на якісно новий 
рівень мислення. 

Внаслідок  цього  складаються  умови для  запровадження  нового рівня управління. 

Таким чином, рух і трансформація знання мають відображати соціальний досвід і шлях його 

вивчення та опису спеціальними теоріями, на рівні яких може здійснюватися міждисциплінарний 
синтез концепцій і засобів дослідження. Отже, відображені в законах і категоріях соціальні факти 

збагатять філософські, соціологічні та економічні теорії, примусять їх по-новому тлумачити закони 

функціонування суспільства, причини тих чи інших соціальних явищ. 
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