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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Наука ХХІ століття здійснює 

поворот від вивчення простих систем до дослідження складних. Дослідження 

зміщуються у напрямі від закритих до відкритих систем, від лінійності до 

нелінійності, від розгляду стану рівноваги й процесів, що протікають поблизу 

такого стану, до вивчення того, що відбувається на великій відстані від стану 

рівноваги. Наука має справу з об'єктами, поведінка яких є складною, 

нелінійною, темпоральною, непередбачуваною. Спроби дослідити їх за 

допомогою концептуальних засобів і методів, успішно діючих в процесі 

досліджень об'єктів з простою, лінійною, детермінованою поведінкою, 

виявились малоефективними. Стає все більш очевидною обмеженість 

багатьох принципів методології лінійної науки, а саме – принципів редукції, 

суперпозиції, лінійності, жорсткого детермінізму тощо. Зіткнення науки зі 

складними системами і якісно новими динамічними процесами, які 

з'являються за певним порогом складності, призвело до виникнення цілої 

низки нових наукових дисциплін і теорій, які проголошували своєю метою 

вивчення або пояснення феномену складного. Це кібернетика, нелінійна 

динаміка, загальна теорія систем, теорія особливостей і біфуркацій, теорія 

турбулентності, теорія катастроф, термодинамічна теорія дисипативних 

структур, стійкості і флуктуацій, синергетика, теорія нелінійних середовищ, 

теорія генерації лазера, теорія хаосу та багато інших. Все це визначає 

нагальність філософсько-методологічного аналізу: яким чином вивчення 

складних систем відображається у сучасному науковому дискурсі. 

З’ясування проблемного спектру концепту складності в 

дисертаційному дослідженні здійснювалося на основі вивчення класичних та 

сучасних досліджень взаємозв'язку складності та простоти, визначення 

ступеню складності, практичної та теоретичної застосовності терміну 

“складність” у різних сферах фізики, хімії, математики, кібернетики, біології, 

філософії, соціології на основі робіт Адамара Ж., Больцмана Л., Вайнберга 

С., Гегеля Г., Гелл-Манна М., Гудмена Н., Дальтона Дж., Декарта Р., Дзоло 

Д., Ейнштейна А., Кастельса М., Кліра Дж., Кузанського М., Локка Д., 

Лоренца Е., Лумана Н., Марголіна О., Неймана Д., Пуанкаре А., Резерфорда 

Е., Рюеля Д., Фізо І., Фукса К., Шредінгера Е., Яблонського А. та багатьох 

інших. 

Аналіз підходів до дослідження складності ґрунтувався на вивченні 

традицій, закладених Берталанфі Л., Гайдесом М., Майнцером К., 

Мандельбротом Б., Мореном Е., Флейманом Б. та сучасних концепціях 

різних спрямувань – Азуманян Р., Вайдліх В., Варела Ф., Данилов В., Каган 

М., Матурана У., Мертон Р., Сорокін П., Тофлер О., Форестер Дж. 

Багатоманіття наукових та філософських контекстів застосування 

терміну “складність” створює необхідність у проясненні смислового 

інваріанту, що лежить в основі відповідних концептів. Необхідність 

осмислити контексти різних наукових та філософських дискурсів робить 

актуальним звернення саме до концептуального аналізу проблеми, що 
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уможливлює фіксацію смислу, який покладено інваріантом усіх розумінь 

складності. За допомогою дослідження дискурсу Карасіком В., Кравченком 

О., Лук'янцем В., Макаровим М., Озадовською Л., Поповичем М., і Т. ван 

Дейком, концепту – Богатою Л., осмислюємо складність як концепт 

сучасного наукового дискурсу в роботах Бахтіна М., Данилова Ю., Киященко 

Л., Кочубей Н., Маліннецького Т., Огурцова О., Потапова О. та інших. 

Дослідження проблеми складності в межах постнекласичної 

раціональності ґрунтувалося на методологічній проблемі складності як 

розгляді способу опису та пояснення: складності методів і засобів освоєння 

дійсності; складності форм знання про складні об’єкти. Те чому надає 

методологічну перевагу суб’єкт пізнання та дії має бути обґрунтоване у 

межах методологічної свідомості. Висвітлення цієї проблеми було здійснено 

Аршиновим В., Будановим В., Добронравовою І., Князевою О., Кримським 

С., Кузнєцовим В., Курдюмовим С., Мелковим Ю., Ніколіс Г., Ніколісом Дж., 

Пригожиним І., Сачковим Ю., Свірським Я., І.Стенгерс, Стьопіним В., 

Фінкелем Л., Хакеном Г., Черненко І. та багатьма іншими. 

Наведені проблеми сучасної філософії та методології науки, що 

позначені в дисертаційному дослідженні є актуальними, тому що позначена в 

ньому проблема має не лише теоретичну актуальність для філософії та 

конкретних наук, але й виходить на конкретні практичні інноваційні 

розробки в науковій, технологічній та соціальній сферах.  

Аналіз ступеня наукової розробки теми підводить до міркування, що 

попри існування значного масиву літератури, в якій більшою чи меншою 

мірою висвітлюються різні аспекти обраної для дослідження проблеми, все ж 

стан філософсько-методологічного осмислення концепту складності з 

методологічного ракурсу розгляду не можна визнати достатнім та 

незаперечним. 

Стрімке поширення стилів нелінійного та складного мислення у всіх 

сферах наукової та практичної діяльності потребує філософського 

осмислення їх методологічних настанов, визначення перспектив виникнення 

складного нелінійного мислення і з’ясування того, як застосовується, 

пояснюється та розуміється складність у різних наукових дискурсах. Тут 

важливим є комунікативний аспект дискурсу, оскільки під час наукової 

революції маємо справу не з викладом тексту, а з дискурсом, що має певний 

контекст, який не є сам собою зрозумілий, а постійно прописується. Цей 

контекст складає система засад науки, що в ході революції як раз 

переглядається: а саме, ідеали та норми дослідження, наукова картина світу, 

філософські ідеї та категорії. Трансдисциплінарність і міждисциплінарність, 

характерна для вивчення складних систем, обумовлює комунікацію між 

науковими спільнотами, котрі представляють різні уявлення про складність і 

застосування їх у різних наукових дисциплінах.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 

України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної теми 
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філософського факультету 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та 

політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства» (№ДР 

0111U005045), а також у межах науково-дослідницької проблематики 

кафедри філософії та методології науки. 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Мета дисертаційного 

дослідження полягає у виявленні змісту концепту “складність” на основі 

філософсько-методологічного аналізу його вживання у дискурсах сучасної 

науки. 

Реалізація основної мети дисертаційного дослідження обумовлює 

необхідність вирішення низки конкретних дослідницьких завдань: 

- розглянути концепт “складність” в онтологічному, 

гносеологічному та методологічному аспектах його застосування у наукових 

дискурсах;  

- дослідити, як  наука переходить від вивчення простих об’єктів до 

складних в процесі переосмислення взаємозв’язку простоти та складності в 

різних типах наукової раціональності;  

- проаналізувати протиставлення складності та складеного в 

некласичній та постнекласичній науці, на відміну від їхнього ототожнення у 

класичній науці; 

- дослідити можливості моделювання складних нелінійних систем 

у сучасній науковій теорії; 

- у рамках методологічного ракурсу дослідження складності 

розкрити смислове ядро відповідних концептів;  

- визначити перспективи створення загальнонаукової концепції 

складності та складного нелінійного мислення за допомогою методологічних 

принципів нелінійного та складного стилів наукового мислення та їхнього 

категоріального осмислення.  

Об’єктом дослідження є наявні в сучасному науковому дискурсі 

рефлексії смислів концепту “складність” у різних контекстах його вживання.  

Предметом дослідження є смислове ядро концепту “складність” у 

контексті різних наукових дискурсів. 

Методи дослідження. Загальнометодологічне підґрунтя 

дисертаційного дослідження вибудовувалось у відповідності з 

методологічними вимогами, окресленими з позицій постнекласичної 

раціональності. Історичний підхід дозволив здійснити інтерпретацію 

концепту складності від класичного до постнекласичного етапу розвитку 

науки. Для прояснення категоріальних засад концепту складності в 

дисертації використовується метод категоріального аналізу. Дескриптивний 

метод дозволив описати всю множину варіантів розуміння складності та 

нелінійні моделі складних систем. Системний підхід в його сучасному 

розумінні зорієнтованому на дослідженні складних систем. Діалектичний 

метод, що обґрунтовує зняття дихотомій при розгляді пар категорій ціле-

частина, елемент-система, просте-складне, а також забезпечує системну 

цілісність категоріального підґрунтя розгляду складного нелінійного 

мислення. Комплексний характер взаємодії вищезазначених підходів 
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дозволив дати не лише цілісне тлумачення проблеми складності, а й 

усвідомити її значення у дослідженні постнекласичної трансдисциплінарної 

методології. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що на 

підставі переосмислення складності як концепту в сучасному науковому 

дискурсі розкрито особливості складного нелінійного стилю наукового 

мислення на основі виділення його методологічних принципів як основи 

трансдисциплінарної стратегії дослідження складних систем у межах 

методологічного досвіду постнекласичної науки. Здійснення комплексного 

філософського аналізу концепту складності в контексті сучасного наукового 

дискурсу дозволило вважати його елементом теорій сучасної нелінійної 

постнекласичної науки, який уможливлює моделювання самоорганізації 

складних нелінійних систем із виконанням методологічної вимоги щодо 

розкриття складності як процесу в його цілісності.  

Зміст концепції конкретизовано в таких положеннях, що виносяться на 

захист:  

- вперше сенс концептів “складність” та “простота” в наукових 

дискурсах різних етапів розвитку науки визначається методологічними 

підходами до дослідження відповідних об’єктів. Визначення методологічних 

підґрунть зміни контекстуального змісту в наукових дискурсах складності та 

простоти історично визначається переходом від розгляду простих (малих) 

систем за допомогою принципу редукції до принципу підлеглості як 

пояснювального принципу процесів самоорганізації складних систем;  

- вперше показано, що на відміну від методології лінійної науки 

методологія нелінійної науки розкриває смисл концепту “складність” лише за 

його розширення до методологічної свідомості, що забезпечується цілісною 

системою методологічних принципів на основі цілісних категоріальних 

структур;  

- вперше у вітчизняній філософії систематизовані наявні уявлення 

та концепції розуміння складності, що дозволило провести історичний аналіз 

змісту концепту “складність” та виявити його смислове ядро в контексті саме 

сучасного наукового дискурсу;  

- набуло подальшого розвитку обґрунтування відмінності 

складного від складеного на основі заміни пояснювального принципу 

редукції принципом підлеглості та з’ясування категоріальних засад цих 

принципів;  

- дістало подальшого розвитку уявлення про сприятливі 

перспективи поєднання принципів складного та нелінійного мислення, що 

має забезпечити розвиток сучасного наукового стилю складного нелінійного 

мислення;  

- показано, що в контексті сучасного наукового дискурсу 

складність одночасно може розглядатись і як властивість складних систем, і 

як процес їхнього розгортання;  
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- дістало подальшого обґрунтування обмеження методологічних 

принципів лінійної науки для застосування їх до пояснення складності в 

нелінійній науці. При чому мова йде не тільки про заміну одних принципів 

іншими, а й про створення єдиної системи методологічних принципів 

пізнання складного; 

- дістала обґрунтування необхідність спрямованості моделювання 

складних нелінійних систем на представлення варіативності їх нелінійної 

динаміки. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 

осмисленні складності як концепту та розкритті її філософсько-

методологічного значення для сучасного постнекласичного наукового 

дискурсу – передусім на базі осмислення складності світу в сучасній 

науковій картині світу, розкритті особливостей складного та нелінійного 

мислення про складні системи. Підходи та висновки дисертаційної роботи, 

що представляють різні контексти розуміння та специфіки застосування 

концепту складності в сучасному науковому дискурсі разом з 

методологічними принципами, демонструють нові можливості розгляду 

складності в галузях філософського пізнання сучасної науки. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в науково-

дослідницькій та викладацькій діяльності, в підготовці навчальних 

матеріалів, підручників, посібників з філософії та філософії науки в розділах, 

які стосуються проблеми складності, методологічних традицій її розв’язання. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором 

самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювались на науково-теоретичних семінарах кафедри філософії та 

методології науки, аспірантських семінарах філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також були 

оприлюднені у доповідях на щорічних міжнародних наукових конференціях: 

“Дні науки філософського факультету - 2014”  (Київ, 2014), “Дні науки 

філософського факультету - 2015”  (Київ, 2015), “Філософсько-світоглядні та 

міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства” 

(Київ, 2015), “Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці” 

(Чернівці, 2015), “Дні науки філософського факультету - 2016” (Київ, 2016). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного 

дослідження викладено у 14 публікаціях – 1 статті у наукових фахових 

виданнях України, 3 статтях у наукових фахових виданнях України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз, 2 статтях у наукових 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 1 – у 

зарубіжному науковому періодичному виданні та 7 тезах наукових 

доповідей, опублікованих у збірках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, дев’яти підрозділів, висновків та списку використаних джерел і 

літератури. Загальний обсяг дисертації становить 189 сторінок. Список 
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використаних джерел і літератури нараховує 174 найменування, обсягом 17 

сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтована актуальність теми дослідження, ступінь 

наукової розробленості проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання 

дослідження, його теоретико-методологічні засади, розкрито наукову 

новизну, теоретичну і практичну значимість отриманих результатів, 

відомості про їх апробацію та оприлюднення. 

Перший розділ дисертаційного дослідження «Теоретико-

методологічні засади розгляду проблеми складності» присвячено огляду 

літератури з теми дослідження, розгляду всього багатоманіття пояснення, 

визначення і застосування складності в різних наукових дискурсах.  

Усвідомлення її як концепту на основі аналізу досвіду зіставлення простоти 

та складності в історико-філософському контексті показало, що смислове 

ядро концепту складності міститься у різноманітних наукових дискурсах, які  

опосередковано чи безпосередньо звертаються до цієї проблематики, через  

що смисловий інваріант цього концепту потребує експлікації. З'ясовано, що 

проблематика складності присутня (неявно або абстрактно) на попередніх 

етапах розвитку науки, а свій статус переднього плану здобула саме в 

постнекласичній науці і застосування концепту складності є широко 

розповсюдженим у конкретних дискурсах.  

У підрозділі 1.1. «Принцип простоти у вивченні складного в 

філософії та науці» досліджена проблематика зіставлення простоти та 

складності на різних етапах розвитку науки й у межах різних типів наукової 

раціональності. Розглянута тенденція не тільки їхнього категоричного 

протиставлення (класична наука), але й усвідомлення їхнього взаємозв’язку 

через входження простих елементів/компонентів у складні системи/ 

структури і навпаки.  

Складність і простота тісно пов’язані одна з одною, містяться одна в 

одній, перетікають одна в одну, взаємозамінюються та взаємоіснують поряд 

тощо. Залежно від сфери їх застосування та методів і засобів, якими вони 

досліджуються, пояснення їхньої взаємодії різниться протягом усієї історії 

розвитку науки. Крім того, концепції певного розуміння такої взаємодії 

одним типом раціональності застосовуються іншим. Так сталося з 

принципом редукції як спрощенням складності. Такий принцип нині дає 

досліднику тільки один ракурс дослідження складності та простоти, але не є 

єдиним і винятковим. Цього не можна сказати про принцип суперпозиції, 

котрий у добу нелінійної науки порушується, бо ціле не дорівнює сумі своїх 

частин, тому сьогодні не можна сприймати складну систему як величезну 

кількість простих елементів.  

У підрозділі 1.2. «Багатоманітність варіантів застосування 

концепту “складність”» розглянуто зміст терміну “складність” і виявлено, 

що розуміння і визначення його є неоднозначним, а смислове навантаження 
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змінюється в залежності від сфери застосування, тому в межах сучасного 

наукового дискурсу мова йде не про поняття, а про концепт складності.  

В нелінійній науці складність представлена як процес, а не як 

складеність, що було характерним для лінійної науки. Складність об’єкта 

засвідчує його процесуальну природу. Як тільки об’єкт набуде ознак 

статичності, втратить потенції у своєму розвитку та можливості утворювати 

щось нове, він стане завершеним – простим. Процесуальний характер 

складних систем породжує у них емерджентні феномени (властивості), при 

цьому динаміка змін цілісної складності зумовлює зміну її елементів. Не 

лише складний об’єкт здатний демонструвати неочікувані властивості, але і 

його елементи чи складові набувають нових характеристик. 

Сьогодні концепт “складність” виявляється багатозначним і змінюється 

його значення відповідно до типу раціональності та наукового дискурсу в 

якому цей концепт розглядається: як властивість об’єктів, що вивчаються 

(М.Каган); як характеристика сучасної науки (Л.Киященко); як процес 

(І.Добронравова); якість мислення, яка переростає у складність як невід’ємну 

рису сучасних технологій і практик (В.Аршинов, О.Князева). 

У підрозділі 1.3. «Осмислення “складності” як концепту в 

науковому дискурсі» акцентовано увагу на сприйняття складності як 

концепту через прояснення особливостей розуміння концепту, а саме, що він 

за своєю природою є багатовимірним і реалізується у дискурсах як 

структурах мовного акту разом з його контекстом (М.Попович). Відповідну 

багатовимірність слід розуміти як необхідність актуалізації всього, що 

охоплене концептом, усієї сукупності його смислів та оперування ними 

(Л.Богатая). 

У процесі аналізу дефініцій поняття “концепт” в сучасному теоретико-

методологічному дискурсі філософії науки обґрунтовано, що в межах 

нелінійного стилю мислення концепт неможливо ототожнити із поняттям. 

Якщо висновки із виокремлення однакових властивостей об’єктів 

закріплюються в поняттях, то за допомогою концепту фіксуються смисли, що 

відповідають терміну, яким цей концепт позначено. 

Концепт складності висвітлюється у межах сучасного наукового 

дискурсу в зв’язку з неоднозначним розумінням буття світу, суспільства, 

людини і сприйняття їх сучасною наукою як складних проявів дійсності. 

Тому засадами розуміння складності є уявлення про багатоваріантність 

майбутніх проявів буття, що визначає особливу роль концепту “складність” в 

осмисленні нелінійних ситуацій і виборі шляхів розвитку. З’ясовано те, що 

по-перше, сама сутність концепту, котра втілюється у науковому дискурсі, 

вказує на те, що смислове ядро “складності” міститься у різноманітних 

наукових дискурсах, які самі опосередковано чи безпосередньо звертаються 

до цієї проблематики, через що смисловий інваріант цього концепту потребує 

експлікації. По-друге, складність є такою, що присутня (неявно або 

абстрактно) на попередніх етапах розвитку науки та раціональності, а свій 

статус переднього плану здобула саме в постнекласичній науці і 

застосування її є широко розповсюдженим у конкретних дискурсах. 
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Другий розділ «Синергетичний дискурс щодо складних систем, які  

здатні до самоорганізації» присвячений зіткненню науки зі складними 

системами та якісно новими динамічними процесами, які з'являються за 

певним порогом складності, що призвело до виникнення цілої низки нових 

наукових дисциплін і теорій, які взяли за свою мету вивчення “складності” 

(кібернетика, нелінійна динаміка, загальна теорія систем, теорія біфуркацій, 

теорія катастроф, термодинамічна теорія дисипативних структур, стійкості і 

флуктуацій, синергетика, теорія нелінійних середовищ, теорія хаосу та інші). 

Необхідність уточнення смислу багатьох філософських категорій та меж їх 

застосування із появою серед об’єктів сучасного природознавства таких 

феноменів, як хаос та фізичний вакуум, різко зросла. Сучасний 

синергетичний дискурс залучає до наукового обігу такі поняття, як  

самоорганізація, біфуркація, хаос тощо. Вказано, що існує проблема із 

узгодженням філософсько-категоріального змісту цих понять та категорій в 

межах сучасної і класичної науки. 

У підрозділі 2.1. «Категоріальні засади розуміння складності світу в 

сучасній науковій картині світу» було показано, що світ у сучасній 

науковій картині світу сприймається як складний, нерівноважний, 

нелінійний, цілісний та здатний до самоорганізації, а отже пояснюється на 

основі методологічного принципу підлеглості (Г.Хакен). Виникає ідеї 

складності як синергетичного процесу становлення або самовідтворення 

самоорганізовуваних систем. Проблема розуміння складності тут 

трансформується у проблему розуміння складнісного суб’єкта. Тому для 

наукової картини світу категоріальні засади розуміння складності світу 

акцентують увагу не тільки на складності самого світу та його складових, але 

й на складності суб’єкта дослідження. Відношення “суб’єкт-об’єкт” пізнання 

буде складним, бо містить і складний об’єкт, і складний суб’єкт. Сучасна 

постнекласична картина світу включає у себе такі складні системи, що здатні 

до саморегуляції, самоорганізації і саморозвитку. 

Підкреслено, що сучасне звернення до концептуалізації певних 

культурно-історичних та науково-парадигмальних феноменів зумовлено 

необхідністю швидкого втілення новітніх змістів по всьому простору 

сучасних наукових дисциплін. Так, звернення до концепту складності 

зумовлено зміною наукової картини світу, що містить не лише 

систематизоване наукове знання, а й філософські та культурологічні засади 

за допомогою яких наукове товариство здійснює універсалізацію наукового 

знання. Концепт складності осмислюється разом зі зміною методологічних і 

світоглядних засад некласичного типу наукової раціональності на 

постнекласичний тип наукової раціональності. 

Зазначено, що наукова картина світу під тиском зміни теоретико-

методологічної ситуації та об’єктного фона конкретних наук вимагає 

звернення до специфічних концептів, що могли б характеризуватися 

суттєвим потенціалом, застосовним для розрізнення різних класів існування 

та станів об’єктів, які входять до складу систем, що розвиваються. Одним з 

таких концептів виступає складність.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

 

9 

 

У підрозділі 2.2. «Синергетика про саморегуляцію, самоорганізацію 

і саморозвиток складних систем» вдалося, за допомогою синергетичного 

підходу з’ясувати, що самоорганізація та саморозвиток є властивостями 

складності.  

У концепціях сучасної науки складні системи, що самоорганізуються і 

саморозвиваються, займають місце головного об’єкта дослідження та мають 

спільні властивості (нелінійність, відкритість, дисипативність). Ці системи, 

що мають у своїй основі загальні закономірності, викликають цікавість у 

різних областях наукового пізнання, об'єктами вивчення яких стають складні 

системи, що знаходяться далеко від стану рівноваги з нелінійно 

протікаючими в них процесами. Особливістю таких процесів є їх 

еволюційний характер із незворотними наслідками. Тому заздалегідь 

передбачити результати еволюційного процесу, що проходить критичні 

точки (біфуркації) не здається можливим у рамках традиційних “лінійних” 

уявлень, що вимагає переходу від лінійного способу мислення до нелінійного 

у пошуках нових методів і засобів осягнення і опису складних систем, які 

саморегулюються, самоорганізуються і саморозвиваються. 

Проаналізовано теоретико-методологічні особливості синергетичної 

дослідницької програми. Звернення до складності зумовлене потребою в 

представлені в теоріях нелінійних систем діалектичного взаємозв’язку цілого 

та частини.  

Аналіз робіт В.Аршинова, І.Добронравової, В. Стьопіна показує, що 

концепт складності застосовується на мета-теоретичному рівні при описі 

процесу становлення суб’єкта синергетики як нелінійного суб’єкта: 

використання концепту складності як елемента синергетичної методології 

дозволяє проілюструвати принципи взаємодії та відтворення суб’єкта та 

об’єкта системи.  

У підрозділ 2.3. «Конструктивна роль хаосу у становленні 

багатоманітності складних систем» розкривається суть понять хаос-безлад 

і хаос-порядок та простежується роль хаосу в становленні складних систем. 

Хаос, яким оперують сучасні науки (фізика та теорія хаосу), являє 

собою структуру високого порядку складності. Це є не що інше, як системи, 

котрі аж ніяк не представляють собою альтернативи порядку як такого, але є 

певною версією його ускладнення та впорядкування. Така ідея хаосу не 

відповідає давньогрецькому уявленню про хаос як щось споконвічне, 

органічне, спонтанне та суттєво відрізняється від його звичного буденного 

розуміння, де він асоціюється із безладом . 

У рамках синергетичного дискурсу висвітлюється розуміння хаосу як 

важливого чинника самоорганізації і наголошенні на тому, що перехід від 

хаосу до порядку здійснюється спонтанно і в результаті випадкового 

поєднання зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку системи. Ця теза 

набуває принципового значення, коли перед дослідником постає 

нетривіальне завдання оцінити продуктивність і перспективність вельми 

популярних сьогодні спроб поширити принципи нелінійності та 
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синергетичної методології на сферу соціокультурних явищ та економічного 

розвитку.  

У теорії складності хаос відіграє конструктивну роль в існуванні 

складності. Поряд із нелінійністю, темпоральністю, дисипативністю, 

цілісністю, простотою теорія хаосу по-новому трактує складність та складні 

системи в постнекласичній науці. 

У третьому розділі «Стилі наукового мислення про складність» на 

основі матеріалу першого та другого розділів зроблено синтез отриманих 

висновків для визначення місця концепту складності в структурі 

постнекласичної методології на тих її теоретико-методологічних засадах, які 

відповідають стилям складного та нелінійного мислення. Також розглянута 

перспектива виявити потенціал виникнення складного нелінійного стилю 

мислення у межах сучасного постнекласичного наукового дискурсу. На 

основі аналізу основних видів розумінь складності здійснена спроба звести 

всю різноманітність визначень складності до двох/двоякості основних 

підґрунть, -  виходячи із контексту когнітивного ракурсу та основних 

методологічних принципів.  

У підрозділі 3.1. «Складність у постнекласичній раціональності» 

визначені основні принципи та підходи до розуміння складних систем у 

постнекласичному науковому дискурсі через розуміння їх цілісності, 

ієрархічності, непередбачуваності, варіативності розвитку тощо. 

Постнекласична наука розглядає складність міждисциплінарно: її 

вивчають не тільки різні науки, але і течії та напрямки, котрі роблять акцент 

на ті чи інші основні властивості та характеристики складності, що є 

найбільш важливими, оскільки складність розглядається не тільки в 

онтологічному вимірі, а і в певний момент часу (розвитку наукового 

пізнання). В зв’язку із становленням єдності природничих і гуманітарних 

наук методологія дослідження складних систем розповсюджується і на 

вивчення людського пізнання. В зв’язку з цим в сучасному науковому 

дискурсі мова йде про когнітивну й інноваційну складність. 

Тому важливу роль для розуміння складності відіграє сучасний 

постнекласичний дискурс який набуває рис міждисциплінарності та 

трансдисциплінарності. У цьому зв’язку можливості нової парадигми бути 

постнекласичним методологічним підґрунтям пізнання обговорюються із 

погляду її потенційності в плані розв’язання інтегративних завдань, що 

постають перед науками, а також у плані можливості, щодо якої принципи 

нелінійної методології відкривають здатність пропонувати нелінійні моделі 

відповідної (соціальної, політичної, економічної, екологічної) динаміки як 

альтернативу лінійним установкам. Таким чином методологічні принципи 

дозволяють виділити/виокремити риси цілісності складних систем, що є 

предметом як природничих так і гуманітарних досліджень.  

У підрозділі 3.2. «Систематика та нелінійні моделі складних 

систем» з’ясувалося, що широке впровадження електронних 

обчислювальних машин та створення теорій програмування дали імпульс 

методам моделювання складних систем. У результаті цих досліджень був 
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запропонований об'єктно-орієнтований підхід до опису складних систем та 

створений цілий напрямок наукових досліджень, що одержав назву 

семантичного або концептуального моделювання у базах даних і, як 

наслідок, виникла систематика для вивчення складних природних та 

штучних системи, унікальність котрих полягає не в тому, щоб сконструювати 

схожу на реально-існуюче модель, а показати в моделі нелінійність, 

динамічність, цілісність, темпоральність, еволюційність тощо реальної 

системи, і за допомогою такої моделі було б можливо передбачити 

виникнення певних негативних наслідків (наприклад, економічної кризи) 

розвитку системи. Можливим це є через те, що сама теорія складних систем 

може допомогти нам вибрати відповідну стратегію використання енергії, 

клімату і досягнення добробуту з урахуванням циклів і станів рівноваги, 

наприклад в економіко-екологічній системі тощо. Все це можна реалізувати 

за допомогою комп’ютерного та математичного моделювання, де важливим 

чинником точності результату є врахування того, що економічні, екологічні, 

політичні системи та людство загалом є за своєю суттю складними. 

Всі підходи до моделювання складних систем показують що принцип 

моделювання можливо застосовувати і до штучних систем, і до систем, що 

можуть бути спостережуваними в природі та соціумі. Але якщо 

проаналізувати проблему прогнозування поведінки таких систем, то слід 

зауважити, що неможливо знати, як складна система поведе себе в той чи 

інший проміжок часу. Фактично принцип моделювання діє тут, на відміну 

від моделювання простих систем, не в ролі основи прогнозування, а в 

припущенні (декількох або множини) можливих варіантів.  

Підрозділ 3.3. «Складне та нелінійне мислення як способи 

розуміння складних систем» присвячений аналізу складного та нелінійного 

мислення як нових стилів наукового мислення, що займають особливе місце 

в сучасній методології науки, та з’ясуванні, яку роль їхні принципи 

відіграють в дослідженні складних систем. Так дослідження складності в 

межах нелінійного мислення застосовує принципи цілісності, всебічності, 

нелінійного детермінізму, підлеглості, непередбачуваності, незворотності, 

варіативності та багато інших. А також сюди входять сім принципів 

синергетики: два принципи буття (гомеостатичність та ієрархічність) та п’ять 

принципів становлення (нелінійність, нестійкість, незамкненість, динамічна 

ієрархічність, спостережуваність). 

Система таких методологічних принципів із їхніми категоріальними 

засадами створюють ядро складного нелінійного мислення, а отже 

уможливлюють перспективи його становлення у добу постнекласичної 

науки. Ми можемо говорити про складне нелінійне мислення як мислення не 

тільки про складність як концепт, але й мислення про складні системи, 

складні об’єкти, складні явища, складні феномени. 

Концепт складності хоча і є багатоаспектним та приписуємо ми їй різні 

смисли в залежності від сфери застосування, але спільним буде те чи 

розуміється під складністю процес (дія, рух, взаємодія, еволюція, розвиток 

тощо) чи властивість елемента, системи, об’єкта; тлумачимо ми складність як 
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таку саму по собі чи прив’язуємо її до чогось: складний об’єкт, складна 

система, складний елемент. Але хоча умовно можна розділити складність на 

процесуальну та конкретну, вони все одно будуть тісно переплетеними та 

взаємопов’язаними, тобто не матимуть чіткої межі.  

І в зв’язку з цим відрізнятимуться і методологічні принципи, які ми 

застосовуватимемо в залежності від ракурсу дослідження, але що є 

характерним, вони не виходитимуть за межі нелінійного мислення. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках узагальнені основні результати дисертаційного 

дослідження: 

1. Теорія складних систем почала використовуватися як підхід до 

вирішення проблем в природознавстві, починаючи з квантових систем і 

закінчуючи клітинними організмами і мозком. Моделі систем, що 

самоорганізуються, застосовуються в сучасній інженерній науці, щоб  

керувати складними процесами. Сьогодні загально прийнято, що багато з 

глобальних соціальних, політичних, економічних й екологічних проблем 

також є складними і нелінійними за своєю природою.  

2. Поява ідеї розгляду складності як концепту в сучасному 

науковому дискурсі зумовлена переходом науки від класичного до 

некласичного і постнекласичного етапів її розвитку. Парадигмальні 

зрушення, що вимагають змістовно-смислової експлікації концепту 

складності в певному дискурсі пов’язані із синергетичною дослідницькою 

програмою і формуванням складного та нелінійного стилів наукового 

мислення. Саме відповідність  предмета дослідження постнекласичної науки 

проблематиці складності зумовила зосередження даної дисертації на 

постнекласичній науці, а висвітлення багатоманітності смислів концепту 

складності пов’язала із сучасним науковим дискурсом.  

3. Існуючі сьогодні підходи до розуміння концепту складності 

можна розділити на теоретичну і практичну сфери застосування: 1) 

теоретичні підходи, що концептуалізують складність, розробляються у межах 

дискурсів гуманітарних та соціальних наук; 2) практична сфера застосування 

складності висвітлюється дискурсами конкретних наук (фізика, економіка, 

політологія, екологія), у яких існують окремі класи об’єктів, що підпадають 

під характеристику складності (системи живої та неживої природи, природні 

та створені людиною, соціальні організації, екосистеми, комп’ютерна мережа 

Інтернет тощо).  

4. Нелінійні підходи адекватніше описують навколишній світ, ніж 

лінійні, а нелінійність є універсальною фундаментальною його властивістю. 

У зв’язку з цим будь-яка система здатна переходити від хаосу до порядку і 

навпаки. Адекватні засоби дослідження таких систем виражаються та 

фіксуються методологічними принципами нелінійного мислення як 

сучасного стилю наукового мислення.  

5. Нелінійна методологія дослідження складності сприяє 
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подоланню розриву між природничими, технічними та соціогуманітарними 

науками. Тому така методологія може розглядатися як головний 

методологічний апарат комплексу наук про складність та претендувати на 

статус трансдисциплінарної наукової методології ХХІ ст.  

6. Аналіз методологічних принципів складного стилю наукового 

мислення дозволяє стверджувати, що концепт складності є основою сучасної 

нелінійної науки та вважати продуктивним дослідження його застосування у 

сучасному науковому дискурсі в двох аспектах: складність як процес цілісної 

поведінки елементів середовища (наприклад, рух, розвиток, еволюція, 

взаємодія тощо); складність властивостей елемента, середовища, явища 

(наприклад, об’єкт, феномен, певна система, структура тощо). І хоч сама 

складність проявляє себе в усьому (світ, природа, суспільство) з’ясовується, 

що складність як властивість може бути приписувана системам різного типу: 

складним системам, що здатні бути пояснені на основі принципу редукції 

(наприклад, багаточасткові системи статистичної фізики); та принципова 

складність систем, пояснюваних на основі принципу підлеглості, тобто таких 

цілісних систем у яких складність виступає у якості процесу самоорганізації 

(становлення та самовідтворення). У зв’язку з цим відрізнятимуться 

методологічні принципи дослідження складності, котрі на основі 

категоріального підґрунтя формують смислове ядро концепту складності.  

7. Сукупність методологічних принципів нелінійного та складного 

мислення дозволяє всебічно та цілісно досліджувати концепт “складність” із 

усіма його смисловими навантаженнями та багатоманітністю пояснень і 

розуміння застосування у природничих та гуманітарних науках, і відповідно 

різних дискурсах та розкрити перспективи становлення складного 

нелінійного мислення. Крім того за допомогою принципів складного та 

нелінійного мислення відбувається усвідомлення транс- і 

міждисциплінарного характеру дослідження складності в усіх сферах науки.  

8. За доби постнекласичної науки вивченням складності займаються 

синергетика, теорія складних систем, систематика, наука про складність. Ці 

нові вчення досить успішно здійснюють принципи моделювання складних 

систем (комп’ютерне, кібернетичне, математичне). Це дало змогу розуміти 

розвиток складних систем у його варіативності та намагатись створювати 

відповідні умови для реалізації  сприятливих варіантів цього розвитку, що в 

свою чергу вплинуло на можливість передбачувати економічні кризи, 

екологічні катастрофи, соціальні загострення тощо.  

9. Оскільки існує низка підходів до філософсько-методологічного 

дослідження концепту складності, то можна говорити про низку ускладнень, 

адже складність показує нам багатоманітність своїх смислів у залежності від 

того як і до чого ми будемо її застосовувати. Саме через це і не існує єдиного 

визначення складності, яке можна було б застосовувати відносно різних 

контекстів. І як наслідок маємо багатоманітність варіантів “складності”. 

Проте методологічний ракурс, через який відбувалося дослідження у 

дисертації дав цілісне уявлення про концепт складності в сучасному 

науковому дискурсі на основі конкретних пояснень, розумінь та прикладів. 
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АНОТАЦІЯ 

Коперльос Р.Ю. Концепт “складність” в сучасному науковому 

дискурсі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських 

наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2016. 

У дисертаційному дослідженні розкриті різні смислові навантаження 

концепту складності в сучасному науковому дискурсі. Обґрунтовано, що 

цілісне уявлення про концепт складності може бути забезпечено через 

методологічний ракурс дослідження. Розгляд різних наукових дискурсів 

дозволяє враховувати контекстуальні зміни застосовуваних у науці 

концептів. На основі аналізу низки досліджень вчених виявлено, що 

тлумачення концепту “складність” різниться в залежності від сфери його  

застосування. Проаналізовані основні філософські та методологічні 

особливості тих етапів розвитку науки, що передують усвідомленню 

складності як концепту в постнекласичній науці. В класичній і некласичній 

науці основою спрощення складного при його поясненні виступає 

методологічний принцип редукції, який в нелінійній постнекласичній науці 

змінюється принципом підлеглості. Показано, що поява концепту складності 

та його подальші зміни є наслідком переходу типів наукової раціональності 

від класичного до некласичного та постнекласичного. Виявлено, що 

смисловим ядром концепту складності в постнекласичній науці є 

методологічні принципи нелінійного та складного стилів мислення. У зв’язку 
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з цим розглянута перспектива виникнення складного нелінійного стилю 

мислення і прояснення його категоріальних засад. 

Ключові слова: концепт, складність, науковий дискурс, 

постнекласична наука. 

 

АННОТАЦИЯ 

Коперлес Р.Ю. Концепт “сложность” в современном научном 

дискурсе. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 

наук по специальности 09.00.09 – философия науки. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

Диссертационное исследование посвящено философскому анализу 

современного научного дискурса, в пределах которого автором 

рассматривается концепт сложности. Обосновано, что целостное 

представление о концепте сложности может быть обеспечено через 

методологический ракурс исследования. Рассмотрение научных дискурсов 

позволяет учитывать контекстуальные изменения применяемых в науке 

концептов. Проанализированы основные философские и методологические 

особенности использования в философском и научном дискурсах концепта 

сложности на разных исторических этапах развития науки. В классической и 

неклассической науке основой упрощения сложного при его объяснении 

выступает методологический принцип редукции, который в нелинейной 

постнеклассической науке сменяется принципом подчинения. Показано, что 

появление концепта сложности и его дальнейшие изменения являются 

следствием перехода типов научной рациональности от классического к  

неклассическому и постнеклассическому, а само толкование концепта 

"сложность" отличается в зависимости от сферы в которой он применяется. 

Рассмотрены основные условия возможности изучения сложности в 

рамках синергетики, теории сложных систем, систематики, науках о 

сложном. Эти новые учения дали возможность моделировать сложные 

системы, что и было достаточно успешно осуществлено и позволило 

понимать развитие сложных систем и пытаться создавать соответствующие 

условия для реализации благоприятных вариантов этого развития. Более 

того, концепт “сложность” применяется при описании процесса становления 

нелинейного субъекта (использование такого концепта как элемента 

синергетической методологии позволяет проиллюстрировать принципы 

взаимодействия и воспроизведения субъекта и объекта когнитивной системы, 

ярким примером чего является когнитивная сложность).  

Сложное и нелинейное мышление как новые стили научного мышления 

позволяют сводить все многообразие понимания концепта “сложность” к 

понятию, которое подходит для исследования системы или объекта в 

определенной ситуации, среде, взаимосвязи. С помощью анализа 

философских категорий, используемых современной наукой, в диссертации 

демонстрируются категориальные границы введения концепта сложности в 
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научный дискурс. Описаны категориальные трансформации в период 

неклассической и классической науки, обуславливающие возможность 

использование концепта сложности в научном дискурсе. 

Концепт сложности является неотъемлемым от современного научно-

методологического сознании феноменом, присутствие которого в научном 

дискурсе позволяет называть его постнеклассическим. А развитие 

постнеклассической методологии и формирования специфических стилей 

научного мышления нуждается в концепте сложности при описании  

сложных систем/структур, и образует его на собственной категориальной и 

методологической базе. Выявлено, что смысловым ядром концепта 

сложности в постнеклассической науке являются методологические 

принципы нелинейного и сложного стилей мышления. В связи с этим 

рассмотрена перспектива возникновения сложного нелинейного стиля 

мышления и прояснения его категориальных основ. 

Ключевые слова: концепт, сложность, научный дискурс, 

постнеклассическая наука. 

 

ABSTRACT 

Koperlos R.Yu. The concept "complexity" in modern scientific 

discourse. – Manuscript.  

Thesis for the degree of Candidate of Sciences in Philosophy, Specialty 

09.00.09 - Philosophy of Science. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, MOES of Ukraine, 2016.  

Different semantic loading of concept “complexity” in modern scientific 

discourse are revealed in the thesis. It is proved that holistic view of the concept of 

complexity can be achieved through methodological aspect of the study. 

Consideration of different scientific discourses makes possibility to take into 

account the contextual changes of application the concept in science. It was found 

on the base of analysis of a number of scientists researches that the interpretation 

of the concept of "complexity" is vary depending on the area in which it is applied. 

The basic philosophical and methodological features of stages of development of 

science preceding the understanding of the concept in postnonclassical science 

were considered. Explanation of complexity was found on simplification on the 

base of methodological principle of reduction in classical and non-classical 

science. Postnonclassical explanation of complexity changed on the principle of 

subordination. It is shown that the emergence of the concept of complexity and its 

subsequent modifications are the result of the transition of types of scientific 

rationality from classical to non-classical and postnonclassical ones. It is revealed 

that methodological principles of nonlinear and complex way of thinking form the 

core of concept “complexity” in postnonclassical science. In this regard the 

prospects for emergence of complex non-linear style of thinking and clarification 

of its categorical basis are considered.  

Keywords: concept, complexity, scientific discourse, postnonclassical 

science. 
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