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ВСТУП 

 

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, 
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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 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., 
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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 
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України в умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної теми 

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.  
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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 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:  
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- 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;  

- 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; 
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- 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). 
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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 

використаних джерел і літератури нараховує 174 найменування, обсягом 17 

сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМИ 

СКЛАДНОСТІ 

 

1.1. Принцип простоти у вивченні складного в філософії та науці 

 

Ідея простоти в тому чи іншому вигляді прийшла до нас ще з античних 

часів. Тут пояснення її носило онтологічних характер, тобто передбачалось, що 

момент простоти властивий самій природі, першопричиною існуючого 

визнавалося дещо просте та неділиме (вода, вогонь, повітря, земля, атом тощо). 

Але в 1911 році запропонована відомим британським фізиком Е.Резерфордом 

модель атома [173], дозволила сформулювати поняття елементарних частинок, 

що знаходяться в атомі. Таким чином, атоми були визнанні складними 

утвореннями, а вся їх різноманітність пояснювалася простими комбінаціями 

елементарних частинок. Проникнення у середину атомного ядра показало, що 

самі “елементарні” частинки, носять зовсім не елементарний характер, і тут вже 

на назву простих утворень почали претендувати кварки.  

Можна стверджувати що просте не завжди є таким, яким ми його бачимо, 

адже протягом дослідження воно може проявити себе складним утворенням. 

Згідно онтологічному принципу простоти формулювались і закони природи 

(наприклад, “принцип найменшої дії” П.Ферма, що виник у формулюванні 

принципу простоти: природа діє найбільш легкими і доступними засобами). 

Таке розуміння простоти успішно та неодноразово використовувалося різними 

дослідниками, що займалися розробкою кінетичної теорії матерії, а саме 

Л.Больцманом, А.Енштейном та іншими. 

В історії філософії можна простежити ще одну характеристику простоти, 

що неодноразово повторюється – загальність або всезагальність. “В абсолютній 

простоті реального розрізнення між одним і другим немає”, - стверджував 

М.Кузанський [73, c.215]. Тут простота розглядається як дещо саме по собі, як 

дещо взяте без відношення із іншим що не може мати ніякого визначення у 
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самій собі, а тільки містити визначення приписані ззовні. Тобто ідея відсутності 

у простого частин позбавляє його статусу чогось особливого. У Г.Гегеля можна 

спостерігати приблизно те саме “простота, як всезагальність, як відношення з 

собою…” [22, с.113]. У зв’язку з цим варто зазначити, що для людини ніщо не 

може бути більш очевидним, ніж ясне і чітке сприйняття простих ідей. Кожна 

така ідея, що є сама по собі нескладною, містить у собі лише одне єдинообразне 

уявлення чи сприйняття у розумі, що потім вже розкладається на різні ідеї, 

варіанти, приклади тощо. 

Із такого представлення простоти можна навести певні характеристики 

пояснення простого: 

 це дещо неподільне та те, що не складається з іншого; 

 дещо взяте в своєму означенні як ізольоване від чогось іншого; 

 загальне; 

 первинне; 

 здатне до ускладнення (але протилежне складному). 

Поступово дослідження онтологічного варіанту принципу простоти все 

більш розкриває у ньому антропну направленість, рух до його розгляду як 

способу мислення. Це відбувалося у вигляді розрізнення існування простоти в 

природі та в мисленні. Джерелом такого руху, як на мене, можна вважати 

розрізнення питання: чи існує загальне в природі, чи тільки в розумі 

(номіналізм - реалізм)? Так, для Оккама – сутність множиться не в природі, а в 

розумі для пояснення природи; Р.Декарт та Д.Локк розглядали в простоті 

первинної ідеї речі, що сприймаються людиною. Так пізнання Локк розглядав 

як результат чуттєвого досвіду індивіда і поділяв його на дві сфери: зовнішній 

досвід - об'єктом якого є зовнішній світ, та внутрішній -об'єктом якого є 

діяльність душі людини. Зовнішній досвід є основою чуттєвого пізнання 

природи, а внутрішній – рефлексивного пізнання діяльності душі. Із цих двох 

джерел, на думку Локка, ми дістаємо усі наші прості ідеї – найясніші і 

найочевидніші [109]. Далі пізнання здійснюється через діяльність розуму, який 

сприймає прості ідеї, співставляє їх, поєднує, порівнює, класифікує, створюючи 
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складні ідеї. Наприклад, складна ідея “друг” є результатом комбінації простих 

ідей: людина, любов, дія, благо; складна ідея “Бог” є результатом простих ідей 

рефлексії: безкінечність, існування, тривалість, задоволення, щастя, сила. 

Але з часом історія розвитку природознавства показала, що не завжди 

використання принципу простоти призводило до правильних висновків. Так 

наприклад вдалося з’ясувати, що вода складається з водню та кисню: хімічний 

аналіз показав, що при утворенні води 1г водню з’єднується з 8г кисню. 

Першим хто спробував пояснити цей факт був Дж.Дальтон, котрий вирішив 

виходити з принципу простоти: якщо відоме тільки одне з’єднання двох даних 

елементів А і В, то воно має складатися з двохатомних молекул (такі молекули 

Дальтон називає складними атомами) типу АВ2 і А2В тому, якщо відомі два чи 

три з’єднання даних елементів їх молекули мають описуватися трьома 

формулами [69]. Спираючись на цей принцип Дальтон припустив що молекула 

води двохатомна і має формулу НО (у сучасних позначеннях). Звідси 

отримуємо - 1г водню і 8г кисню міститься однакове число часток. Але якщо це 

вірно, то кожний атом кисню у вісім разів важчий атома водню. Саме так 

дослідник уперше отримав значення відносної атомної маси кисню. Хоча 

принцип простоти яким Дальтон керувався сильно його підвів, бо дозволив в 

одних випадках отримувати правильні результати, а в більшості інших 

призводив до хибних. І як наслідок, хибною виявилася і формула молекули 

води, а разом з нею і відносна атомна маса кисню. 

Тут на мою думку варто провести аналогію з ідеями одного з 

найвидатніших фізиків ХХст. А.Енштейном, котрий зазначав, що для 

вирішення суперечних висновків результатів експериментів І.Фізо та 

А.Майкельсона (нагадую: дослід Майкельсона заперечував захоплення ефіру, 

що з врахуванням інших експериментів дало можливість зробити висновок про 

його відсутність; Фізо ж встановив часткове захоплення ефіру середовищем що 

рухається) можливі дві гіпотези: 1) ефір повністю нерухомий; 2) ефір 

захоплений рухомою матерією, але він рухається зі швидкістю, що відмінна від 

руху матерії [157]. Розвиток другої гіпотези потребує введення яких-небудь 
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припущень відносно зв’язку між ефіром і рухомою матерією;  перша ж  гіпотеза 

дуже проста і для її розвитку на основі теорії Майкельсона непотрібно ніяких 

додаткових можливостей, що можуть ускладнити основи теорії. І саме це 

положення наштовхнуло Енштейна на думку відмови від ефіру. Зараз можна 

тільки здогадуватися до якого висновку прийшов би вчений якби не 

“спокусився” простотою першого твердження, а досліджував би друге більш 

“складне”. Однак якщо дослідник надає перевагу більш простому шляхові 

дослідження, то іноді в кінцевому рахунку може відійти від початкової мети – 

пошуку істини. 

Найсильніший удар по онтологічній стороні принципу простоти був 

зроблений висновками з історії природознавства в ХХ ст.. Суттєвою рисою 

простоти об'єкта або речі є неподільність і безструктурність, тобто те що 

дозволяє визначити однозначність її існування і незмінність самої по собі. 

ХХст. принесло з собою переконаність вчених у тезі про нескінченну 

подільність матерії. Всього лише за десятиліття була доведена подільність 

атомів і відкриті елементарні частинки, які в свою чергу виявилися такими, що 

складаються з кварків однак не є просто складені. Саме тому зросла складність 

опису існування цих об'єктів порівняно з існуванням атомів. Звідси здавалося б 

можна зробити висновок, що в природі немає нічого простого, але існує і 

протилежна точка зору:  “категорії простоти і складності не мають 

об’єктивного аналога. Вони висловлюють ті особливості матеріального світу, 

пізнання яких пов'язане з емоційною та образною стороною діяльності людини” 

[49, с.17]. Простота як властивість мислення, таким чином, визнається 

позаемпіричною та позатеоретичною. За великим рахунком при такому погляді 

на простоту: простота теорії не тільки веде до збіднення відображеної 

дійсності, але і до прямої омани дослідником самого себе. 

Про значення критерію простоти та важливості його дослідження слушно 

висловився автор найбільш популярного методу вимірювання простоти 

Н.Гудмен. В своїй статті «The test of simplicity» дослідник пише: “Вся наукова 

діяльність складається з придумування та вибору систем і гіпотез. Одним з 
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основних міркувань, направляючих цей процес, є вимога простоти. ...ми 

стикаємося з простотою завжди, як тільки взагалі стикаємося з системою... 

Більш того, при виборі однієї з альтернативних систем простота й істинність не 

завжди розрізняються. Ще частіше простота служить одним з критеріїв 

істинності…” [166, р.1064–1069]. На його думку будь-який дослідник прагне 

виділити систему понять, яка не тільки узгоджується з встановленими даними, 

але також правильно передбачає результати майбутніх спостережень. Це 

виділення теорії має завжди здійснюватися раніше ніж визначення деяких 

фактів на які вона поширюється і тому повинен бути застосований якийсь 

інший критерій, відмінний від критерію узгодженості з фактами, для здійснення 

цієї селекції. Таким чином простота для Гудмена є не міркуванням застосовним 

після встановлення істинності, а одним з еталонів обґрунтованості 

застосовуваних у спробі відкрити істину. 

Описуючи аргументи на захист прагматичного аспекту простоти  Гудмен 

вийшов на смислову подвійність даного поняття: досягаючи справжнє 

спрощення математичним виведенням з декількох логічних понять ціною трьох 

великих томів складних формул до уваги береться простота базових понять і 

постулатів. Це виведення має бути складним у тій мірі в якій основа є простою. 

Але протилежною точкою зору буде опис руху астрономічних тіл у термінах 

еліпсів як більш просте ніж опис в термінах окружностей; аргумент на користь 

епіциклів може полягати в тому, що складні конструкції і більш складні ніж 

необхідно для обчислення системи епіциклів є ознаками більшої простоти 

елементарних понять. І мабуть найпростішою теорією у цьому випадку буде та 

твердження якої мають більш простий вигляд. Це дає розуміння чому теорії, 

яка описує рух небесних тіл із використанням поняття “еліпс” як базисного 

поняття надають більшу перевагу ніж теорії у якій розглядається більш просте 

поняття “коло”. Тут ми знову ж будемо мати справу з прагматичним аспектом 

складності (простота використання).  

У західній філософії науки інтерес до простоти був викликаний 

прагненням раціонально реконструювати ситуацію, котра досить часто 
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спостерігається у науковому знанні, яка характеризувалася появою емпірично 

еквівалентних теорій, що претендують на теоретичне пояснення однієї і тієї ж 

області емпіричних даних. Ці теорії є рівною мірою адекватними всім наявним 

емпіричним даним, але виходять при цьому з різних теоретичних передумов. 

Оскільки вибрати між цими конкуруючими теоріями кращу (спираючись на 

емпіричний критерій) виявляється неможливим так як у критерій вибору 

залучаються позаемпіричні міркування. Таким критерієм вважався критерій 

простоти. Наприклад поняття простоти в аналітичній філософії науки 

розглядалося як те, що збирає досить широкий клас позаемпіричних критеріїв: 

власне простота єдності знання, симетрії, а також естетичних міркувань, що 

мають досить широке тлумачення. У вітчизняній філософії науки звернення до 

простоти обумовлене глибоким інтересом до закономірностей розвитку 

наукового знання і до тієї ролі, яку грали в цьому розвитку методологічні 

принципи наукового пізнання. Простота розглядалася як один з цих принципів, 

що має важливе значення для руху та еволюції наукових ідей [94]. А в сучасній 

методології науки говорять навіть про заміщення парадигми простоти 

наукового знання парадигмою складності. Прихильники цієї точки зору 

стверджують, що традиційна і популярна в класичному танекласичному 

природознавстві теза Ж.Перрена, що наука за видимою складністю шукає 

невидиму простоту - в сучасному науковому пізнанні виявляється 

неспроможною.  

Сьогодні ефективність пошуків єдності знання і навіть сама їх 

необхідність ставляться під сумнів. Так дослідники в сфері синергетики 

І.Пригожин , І.Стенгерс говорять про те, що ідеали простоти та єдності були 

правомірні тільки в період генезису наукового знання, що в сучасній науці, яка 

приступила до дослідження великих складноорганізованих систем, ці пошуки 

втратили свою актуальність. У класичній науці як стверджують Пригожин і 

Стенгерс “складність природи була проголошена тільки такою, що здається,  а 

різноманітність природи - вкладається в універсальні істини, втілені для 

Галілея в математичних законах руху” [118, с.89]. Приблизно подібні 
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аргументи висуваються деякими фізиками-теоретиками (наприклад, 

С.Вайнбергом) у зв'язку з програмою “ефективних теорій” у фізиці 

елементарних частинок, у зв'язку з появою різного типу антиредукціоністських 

програм у природознавстві, у зв'язку з розробкою концепції нечітких множин у 

математиці.  

Гносеологічний аспект простоти: простота мови (наприклад, кількість 

понять, термінів, постулатів, аксіом, припущень тощо) і простота опису 

(наприклад, кількість кроків до доведення, пояснення логічності чи причин 

певного явища, котре ця теорія покликана пояснити). Друге має особливу 

властивість: розвиток більшої частини теорій припиняється через велику 

складність, внаслідок чого людський розум перестає їх представляти, після чого 

виникає якесь нове “ядро” теорії, що дозволяє спростити опис. Звідси 

запитання: якщо простота теорії вважається, хай не емпіричним і 

позатеоретичним критерієм істинності, то якій із конкуруючих теорій віддати 

перевагу: теорії, що має простий опис, або теорії, що має більш просту мову? І 

взагалі: яку з цих двох теорій вважати більш простою? Кваліфіковані 

математики будуть відповідати “так”, маючи на увазі логічну простоту підстав, 

у той час як інші скажуть наполегливе “ні” через складність формалізму. Так 

наприклад, О.Марголін досліджуючи цю проблему виявив, що “важливу роль 

відводив простоті в науковому пізнанні Гейзенберг, він вважав простоту гіпотез 

одним з вирішальних критеріїв їх коректності. Проблема ця хвилювала і Борна: 

чи є закон гравітації Ейнштейна більш простим, ніж у Ньютона?” [98, с.80].  

Загалом ідея Марголіна щодо простоти досить оригінальна, але як на 

мене вона вузька і суперечлива, - дослідник вважає, що основні особливості та 

закони природи можна звести до “маловимірності”, а саме до простих чисел: у 

людини дві руки, дві ноги, двоє очей та вух; п’ять пальців на руці і п’ять 

пелюстків у квітці яблуні чи вишні; оточуючий нас простір трьохвимірний; 

відомо всього чотири фізичних поля.; існує тільки п’ять органів чуття та сім 

кольорів веселки… Принцип простоти використовується в науці для вибору 

кращої з гіпотез: простіше – значить правильніше. Так, Ейнштейн мотивував 
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перехід від спеціальної теорії відносності до загальної, тим, що спеціальна 

теоріє не є достатньо простою. 

Всупереч таким поглядам сучасний вітчизняний дослідник А.Яблонський 

зазначає “…при формуванні наукового знання дилема: проста мова і складний 

опис або складна спеціалізована мова та простий опис - вирішується на користь 

другого варіанту, що робить взагалі можливим науковий прогрес шляхом 

економного кодування надмірності зовнішнього світу. Класичним прикладом 

такого процесу є перехід від надлишкового опису руху небесних тіл у Тіхо 

Браге до стиснення цього опису в три закони Кеплера і ще до більшого 

стиснення у закон всесвітнього тяжіння Ньютона (для якого довелося ввести 

нове поняття сили, тобто додатково ускладнити мову)” [159, с.261]. Ось так 

всупереч простоті в поясненні можливо більшої кількості явищ за допомогою 

найменшого числа принципів введеного нібито ще піфагорійцями і в 

середньовіччі оформленого Оккама, вирішується вченим питання про перевагу 

простоти в теорії. 

Слід зазначити що є ще й інше представлення простоти - динамічна 

простота, суть якої полягає у тому, що правдоподібна теорія (модель) повинна 

дати пояснення новим фактам без залучення додаткових нових гіпотез 

(припущень), що не виходять з концептуального базису теорії.  

Індуктивну ж простоту виділяють в окреме явище тому що вона 

характеризує простоту як сторону сутності. Будь-що у самому собі - просте в 

тому сенсі, що не враховуються зовнішні впливи на об'єкт. Абстрагування від 

зовнішніх впливів - це свого роду спрощення. Але справжня простота - це коли 

при прийнятті моделі деякого об'єкта можна, без залучення додаткових гіпотез, 

визначити її вплив на інший об'єкт, що володіє іншою простотою, і навпаки, 

тобто виходячи з існування двох різних об'єктів можна пояснити їх 

взаємовплив і зміну в конкретних умовах без додаткових припущень (умов). 

Наприклад, спосіб існування електромагнітного поля у різних навіть 

протилежних за властивостями середовищах (в діелектриках, вакуумі) можна 

описати шляхом введення коефіцієнтів у рівняння Максвелла, що знаходить 
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пояснення (узгодження) в особливостях опису існування цих середовищ 

(своєрідний аналог розгляду простої сутності під великою кількістю складних 

явищ). Тому простота може виступати і в явищі впорядкованості теорії – це 

конкретизація індуктивної простоти і окреме явище.  

В принципі можна виділити в окреме явище і прагматичну простоту, яка 

має вирішальне значення при виборі переваг простоти, наприклад (як про це 

вже говорилося раніше), між простотою опису та простотою мови. В іншому 

формулюванні питання (без необхідності вибору, але більш конкретно) 

простота виявляє себе як мінімізація (або оптимізація) усіх основних 

параметрів (тобто, якщо в теорії присутня простота мови, але складним є опис 

явищ, то треба знайти оптимальний варіант теорії у якому по можливості були 

б найбільш проста із можливих мова та найбільш простий опис). А принцип 

оптимізації і буде показником розрізнення складності і простоти. Таким чином 

саме поняття простоти можна уявити надзвичайно складним. Звідси випливає, 

що простота існує як у зовнішньому світі, так і в мисленні, яка має загальні 

джерела.  

“Великі теоретики соціології, як правило, послідовно розвивали свою 

теорію з однієї евристичної і конструктивної ідеї, що містить у згорнутому 

вигляді цілу дослідницьку програму ... математик M.І.Лобачевський дуже ясно 

висловив це: Істинна теорія повинна полягати в одному простому, єдиному 

початку, звідки явище береться як необхідний наслідок зі своєю необхідною 

різноманітністю” [129, с.11]. 

Проста ідея - будь-то ідея про те, що через одну точку можна провести 7 

прямих паралельних даній або ідея про те, що суспільство - це організм, або що 

суспільство - це виробництво, котре надзвичайно ускладнюється у своєму 

розвитку, - перетворюється у багатовимірну теорію. Однак як показує історія 

розвитку науки просте й очевидне що лежить в основі тієї чи іншої теорії 

раптом виявляється надзвичайно складним у більш загальній теорії, критерієм 

істинності якої служить здатність довести істинність постулатів/ аксіом на які 

спирається вихідна теорія та істинність яких у самій такій теорії не піддається 
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поясненню. Саме тому їх і називають аксіомами і постулатами. Таким чином 

можна стверджувати, що простота аксіом, теорій, ідей, що лежать в основах 

будь-якої теорії є такою що лише здається. “Навколишній світ занадто 

складний, щоб його можна було описати однією гарною теорією, але також 

важливо пам’ятати, що надмірна складність теорії, може свідчити про 

неправильний ракурс, як це було в астрономії з епіциклами. Знадобилася 

коперніканська революція, щоб уявити небесну механіку в її справжній 

простоті” [149, с.277]. Справа в тому що досить довгий час панувала ідея 

зручності принципу простоти і все зводилося до нього, – спрощувалося, - 

задачі, погляди, ідеї, уявлення, пояснення, методи тощо, і так виник принцип 

редукції (розгляд чогось як простого). 

У системі науки процес редукції як методологічний прийом перетворення 

даних, пов’язаних із вирішенням тієї чи іншої наукової задачі з метою її 

спрощення та подання засобами деякої більш точної мови є невід'ємною 

частиною методів наукового пізнання поряд з ідеалізацією, абстракцією, 

моделюванням та іншими. Сутність редукції як наукового методу полягає у 

тому, що для вирішення будь-якої складної задачі дослідник зводить її 

структуру до простішого варіанту доступного для аналізу або рішення. 

Наприклад, у математиці рішення задачі A може бути редуковано до задачі B, 

якщо з рішення задачі B може бути отримане рішення задачі A. У контексті 

наукового аналізу цей термін передбачає методологічну процедуру відновлення 

вихідного (попереднього) стану досліджуваного складного об'єкта чи явища. У 

методології науки під редукцією зазвичай розуміють пояснення теорії або 

безлічі експериментальних законів встановлених в одній галузі досліджень за 

допомогою теорії сформульованої для іншої області, спрощує і схематизує їх. 

Зведення складного до простого за допомогою редукції вживане в логіці, 

математиці, біології, мовознавстві тощо. Можна стверджувати, що сама 

очевидна взаємодія та “зустріч” складності та простоти відбувається під час 

застосування принципу редукції. Але варто пам’ятати що таке застосування 

характерне не тільки для попередніх епох де панували класична та некласична 
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раціональність цей принцип застосовується і сьогодні, в добу постнекласичної 

науки. Це відбувається через те, що розуміння складності світу потребує його 

гнучкої концептуалізації та “використання широкого спектру понятійних схем 

образів і методів (біфуркаційного розвитку, параметрів порядку, режимів із 

загостренням), тобто рекурсивного осмислення нелінійного комунікативного 

взаємозв’язку складності та простоти” [6, с.11]. 

В зв’язку з цим, оскільки наукові дослідження пропонують низку підходів 

щодо окреслення сутності поняття складного, то варто зазначити, що у лінійних 

дослідженнях, де розгляд явищ та систем відбувався за детермінованою 

схемою: яка причина такий наслідок, де спрощувалися та нівелювалися ті 

властивості та характеристики, які не вкладалися в основу схеми чи 

теоретичної конструкції, складне розумілося як сукупність частин, як “сума 

простого” (класична та ранні етапи некласичної науки). І саме такий підхід і 

був пов'язаний з принципом редукції. Однак просте не є антиномією складного, 

навпаки вони взаємообумовлені та взаємозалежні. 

Отже, поняття простоти так само як і складності є досить неоднозначним 

та пов'язано з багатоманітністю пояснень та сфери застосування. Наприклад: 

простота побудови світу, простота матерії та механізму, простота розуміння, 

твору та аргументації, простота мови, презентації та гри, простота організму та 

елементів та багато інших.  

Оглядаючись на історію розвитку науки та філософії можна помітити як 

відбувалося переосмислення систем та явищ від простих до складних. Класична 

наука давала пояснення усього як простого, некласична - осмислювати не 

тільки просте, але й складні системи, що саморегулюються (саме в цей період 

вчені усвідомлюють, що досліджувати складність яка панує у всьому дає 

можливість такими ж простими методами та засобами як і раніше досліджувати 

її прояви). І нарешті постнекласична наука спирається на складність, котра 

відводить на другий план простоту, оскільки розглядає складні системи, що 

самоорганізуються та саморозвиваються. Саме в цю добу вчені проводять 

паралелі, помічають відмінності та розглядають моменти взаємодії чи переходи 
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простоти в складність. Спостерігаючи певні явища, предмети, феномени, 

вивчаючи ті чи інші теорії, художні твори, мистецтво, людську поведінку, 

суспільство загалом та людину зокрема, вчені приходять до висновку, що все це 

не таке просте як здається на перший погляд. Більш того в складності можна 

знайти як простоту, так і більш складні елементи та утворення.  

У класичній ж науці складний об'єкт вважали недоступним для пізнання 

суб'єкта [7]. При цьому частіше за все виділяли дві причини: по-перше, це 

занадто велика кількість елементів/складових досліджуваного складного 

об'єкту; по-друге, недостатність  інформації про цей об'єкт. Складність у таких 

ситуаціях або ігнорували або вважали, що її взагалі не пізнаваною. Більш 

поміркована позиція виглядала так: складність відображає неповноту знання 

деякого числа змінних, але при цьому не було сумніву в існуванні простих 

законів, що зв'язують ці змінні. Найбільш популярне освоєння наукою 

тлумачення складності починається з перших кроків статистичної фізики, з 

побудови кінетичної теорії газів. 

У зв’язку з таким переосмисленням усього простого виникає проблема 

інтерпретації складності як складеності. Тобто хибно вважається що складним 

завжди буде те, що складається з простого або складного, наприклад молекула є 

складною, бо містить у собі атоми та кварки. Саме сучасний науковий дискурс 

дає розуміння, що це зовсім не так Щоб щось проявлялось як складність не 

обов’язково має містити в собі одиничні прояви. На прикладі молекули можна 

побачити, що кварки будуть більш складними аніж молекула до якої вони 

входять, так само як мозок людини буде більш складним ніж суспільство до 

якого належить сама людина. Насправді суспільство або молекула є складними 

самі по собі, а не через їхню складеність із одиничних елементів (саме тому 

одна складність не буде більш складною на відміну від іншої, бо містить у собі 

більше елементів). 

Більш глибоко розробленою представляється концепція складності 

висунута лауреатом Нобелівської премії із фізики, творцем теорії кварків 

М.Гелл-Манном у статті «Що таке складність?» (1995): “сьогодні здається, що 
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фундаментальним законом, керуючим поведінкою всієї матерії у Всесвіті, є 

квантова теорія поля, елементарних частинок і їх взаємодій - але це занадто 

просто (насправді більше ймовірний кандидат з цієї точки зору - теорія 

суперструн). Ще здається, що умова, що обмежує початковий стан Всесвіту до 

розширення, має бути абсолютно простою. Якщо ці припущення вірні, чи 

означає це, що дійсної складності у Всесвіті немає? Це невірно” [108, с.145]. По 

суті справи це стосується проблеми нескінченної складності Всесвіту. Подібна 

редукція знімається введенням категорії можливості: кожна сутність у світі 

(наприклад,  конкретна людина) існує не тільки завдяки простим 

фундаментальним законам фізики, які виникли в умовах раннього Всесвіту, а й 

завдяки результатам незворотної тривалої послідовності імовірнісних подій для 

кожної з яких існувала можливість іншого результату.  

Гелл-Манн шукає таку сутнісну якість складності, яка б об'єднувала всі 

етапи самоорганізації через ідею, що рівень складності об'єкта залежить від 

наявних умов реальності, ступеню деталізації аналізу, що передують знанню 

дослідника, його початковій світоглядній позиції та необхідності переведення 

якісних даних на формалізовану мову і тому несе в собі деяку суб'єктивність. 

Суттєвою характеристикою такого підходу є кількість даних що само по собі 

буде неправильним тлумаченням складності, адже з такої позиції можна 

вважати, що роботи Шекспіра будуть здаватися менш складними ніж довша 

послідовність букв набраних мавпою [165]. Тому процедура визначення 

спрямованості розвитку сутності системи поки не знайдена, а виділені лише 

класи самих систем.  

Виникає інше питання: ким або чим визначається приналежність системи 

даному класу? Одна з відповідей автора - вказівка на найбільш важливий 

напрямок розвитку системи, який виявляється при знаходженні певної 

впорядкованості в потоці даних про систему, що включають інформацію про 

саму цю систему, навколишнє її середовище, взаємодії системи з середовищем і 

поведінку системи. Таким чином можуть бути вивчені різноманітні 

складноорганізовані системи Землі, що володіють здатністю адаптації: 
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біологічна еволюція, функціонування імунної системи, процеси навчання 

тварин, людське мислення тощо. Теорія складності повинна отримати 

загальний характер - така думка пронизує  всю теорію Гелл-Манна. Однак у 

такому трактуванні складності фізичні закони (наприклад суперструн) 

залишаються вихідним рівнем складності, тобто граничним рівнем 

матеріального світу. Через це концепція  Гелла-Манна все ж не може 

претендувати на роль загальної теорії складності. 

Щоб детальніше показати взаємовідношення простого й складного в усіх 

їхніх нескінченних проявах Гелл-Манн у своїй книзі «Кварк і ягуар» пише, що 

як це не парадоксально світ кварків має досить багато спільного зі світом 

блукаючого в ночі ягуара. Два полюса світу - просте і складне - тісно 

взаємопов'язані. Кварк символізує базисні фізичні закони, які управляють 

універсумом і всією речовиною у ньому. Ягуар означає складність оточуючого 

нас світу, особливо те, як світ проявляє себе в складних адаптивних системах. 

“Мені здається що кварк і ягуар відмінно висловлюють два аспекти природи, 

котрі я називаю простим і складним: з одного боку, фізичні закони матерії, що 

лежать в основі всього і Всесвіту, а з іншого - багата різноманітність світу, яку 

ми прямо сприймаємо і частиною якої ми самі є” [164, р.11]. 

І на завершення я хочу розглянути два терміни які частіше за все 

зустрічаються, коли досліджується взаємозв’язк простоти та складності – це 

складність простоти та простота складності. 

В одній із своїх статей сучасна дослідниця філософії науки Л.Киященко 

дає пояснення цим двом антитезам. Вона пише, що сенс розуміння простоти 

складності полягає у складності самої простоти. Адже якщо з одного боку, не 

піддавати сумніву самоочевидне, що існує давно і надійно, незалежно від волі 

випадку і забаганки дії, що осмислюється, то про складність простоти говорити 

не доводиться оскільки суперечливе судження не предмет задумки. Воно діє в 

автоматичному рефлекторному режимі звички. З іншого боку, якщо звична 

ситуація починає чинити опір, викликаючи залежність й інтерес до себе, то 
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набуває значного статусу.  І тоді те, що було простим через ривок гештальт-

перемикання стає складним. 

“Ритм антитези: простота складного - складність простоти провокує 

ефекти становлення та в предметі думки, яка стає інакше представленою в 

результаті зсуву уваги, і в самій думці, у якій дії розкладання та складання 

виявляються додатковими один для одного актами” [57, с.280]. При цьому цей 

мисленевий процес розкладання та складання буде стосуватися 

безпосереднього приписуванню думкою тому чи іншому статусу простоти чи 

складності. Або чи входить ця простота в ту складність і навпаки, чи входить 

певна складність у конкретну простоту. 

Як на мене то розуміння цих антитез найбільш яскраво видно на прикладі 

авторки: машина як ціле складена з мотора, підвіски, кузова та інших частин. 

Кожна частина в такому поданні проста. Але як тільки ми звернемо увагу на 

одну з частин, наприклад мотор, то цим зверненням немов би розбираємо його, 

припускаючи на передньому плані думки простоту, на частини (простота 

складності) говорячи, що мотор машини складається з таких-то частин. 

Паралельно цьому мисленому розбиранню на задньому плані відбувається 

уявна збірка машини в щось просте, що задає план цілого для такої речі як 

мотор. Адже ми говоримо не просто про мотор, але про мотор машини 

(складність простоти). 

Напротивагу такому поясненню російський вчений М.Бахтіна виходить 

на цю проблему аналізуючи мовні жанри (кожне окреме висловлювання є 

індивідуальним, але кожна сфера використання мови виробляє свої відносно 

стійкі типи таких висловлювань, які й будуть мовними жанрами). Особливу 

увагу дослідник звертає на істотну відмінність між первинними (простими) і 

вторинними (складними) мовними жанрами (це не функціональне 

розходження). “Вторинні (складні) мовні жанри - романи, драми, наукові 

дослідження усякого роду, великі публіцистичні жанри…- виникають в умовах 

більш складного високорозвиненого й організованого культурного спілкування 

(переважно письмового): художнього, наукового, суспільно-політичного тощо. 
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У процесі свого формування вони вбирають у себе і переробляють різні 

первинні (прості) жанри, що склалися в умовах безпосереднього мовного 

спілкування. Ці первинні жанри, що входять до складу складних 

трансформуються у них і набувають особливий характер: втрачають 

безпосереднє відношення до реальної дійсності і до реальних чужих 

висловлювань” [12, с.156].  

Бахтін бере за приклад репліки побутового діалогу або листи в романі, 

котрі зберігаючи свою форму і побутове значення тільки в площині змісту 

роману, входять у реальну дійсність лише через роман у його цілому, тобто як 

подія літературно-художнього, а не побутового життя. Роман у цілому є 

висловлюванням, як і репліка побутового діалогу або приватний лист (він має з 

ними спільну природу), але на відміну від них, як зазначає науковець, це 

висловлювання вторинне (складне). 

Саме таким чином вчений і бачить складність простоти та віддає перевагу 

важливій ролі складності для охоплення всіх граней і розуміння проблеми того 

чи іншого твору. Адже сприймаючи роботи авторів різних жанрів як прості 

читач втратить саму суть ідеї. У зв’язку з цим тлумачення складності простоти 

як “найскладніші речі - це речі прості”, найбільш чітко простежується у дитячій 

літературі. 

Візьму до прикладу дослідження літературознавця Е.Неєлова, котрий 

проаналізувавши «Сказку о глупом мышонке» С.Маршака [103] (котра є 

найпростішою за своїм змістом) дійшов висновку, що простота досить 

оманлива і не завжди є такою якою ми її собі представляємо. На перший погляд 

казка про мишеня та його няньок, але як виявив дослідник художній склад 

казки дуже складний. У ній є якесь нерозкладне ліричне ядро, пов’язане з 

настільки оманюючою дослідника простотою і прозорістю, що здається його 

можна тільки відчути, але не витлумачити (освоїти емоційно, але не 

раціонально). За маленьким казковим світом Маршака стоїть великий реальний 

світ, бо “у казки є щаслива можливість ... поєднувати найбільші речі з самими 
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маленькими, долаючи нездоланні перешкоди” [99, с.34]. Таким чином можна 

говорити, що простота сама по собі є досить складною, а не очевидно простою. 

Щодо простоти складності мені здається її можна пояснити на прикладі 

пізнання складного явища/речі/обєкта. Адже будь-то дослідник чи звичайна 

людина, котра намагається дати відповідь на складне питання чи пояснити 

щось, але всі прагнуть до простоти та простих методів, засобів дослідження. 

Тому беручи щось складне ми спочатку розкладаємо його на просте і 

намагаємося простим чином пояснити: дати логічне пояснення… Ось так 

дивлячись на грозу донаукова людина пояснювала її як гнів Зевса-громовержця, 

або ж те що Ілля їде на своїй колісниці по небу. Наукова ж людина дивиться на 

це з точки зору пояснення самого цього явища, а вже потім причини. На 

перший погляд здається що ці два типи людей у пошуку пізнання категорично 

відрізняються один від одного, але насправді вони обидва прагнуть до простоти 

пояснення. Таким чином, будь-що складне може виявитися насправді простим у 

своєму дослідженні, до того ж простота складності розуміється такою, котра в 

процесі свого дослідження буде виявлятися не такою складною якою здавалася 

на перший погляд. Навіть щось неймовірно складне для буденної свідомості: 

теорема, формула, закон, аксіома може бути сприйняте нею як просте при 

належному розумінні та поясненні. Саме тому “все геніальне просте”. 

На основі вищесказаного треба наголосити про виключення, а саме 

системи котрі є принципово складними – фрактали, вони носять зовсім інші 

властивості та уявлення про складність. Основною різницею між фракталами та 

іншими складними системами є те, що змінюючи масштаб вони матимуть таку 

ж саму складність. 

Отже в цьому підрозділі я намагалася пояснити історико-філософський та 

філософсько-науковий взаємозв’язок простоти та складності. І на основі 

вищесказаного можна говорити про те, що складність та простота тісно 

пов’язані одна з одною, містяться одна в одній, перетікають одна в іншу, 

взаємозамінюються та взаємоіснують поряд залежно від сфери їх застосування 

та методів/засобів якими їх досліджують та описують їхнє пояснення буде 



 
 

28 

різнитися впродовж усієї історії розвитку науки та наукової раціональності. 

Саме тому на мою думку і складність, і простота мають ще одну спільну 

властивість, - їх можна називати концептами.  

Подальше уточнення розуміння/ пояснення складності простежується 

через пояснення її багатоманотністі визначень та застосувань, що є 

характерною для нелінійної науки за допомогою усвідомлення її 

неоднозначності та відсутності загальнонаукової концепції складності - про що 

йтиметься в наступному підрозділі. 

 

1.2. Багатоманітність варіантів застосування концепту “складність” 

 

За допомогою з’ясування взаємозв’язків складності та простоти, 

розрізнення складеності та складності, що було з’ясовано вище, будуть 

досліджені аспекти та проблеми розуміння складності, а також проаналізована 

низка визначень концепту складності та різні сфери його застосування. 

Проблеми, що виникають під час дослідження терміну “складність” 

утворюються через те, що він розглядається та вживається у різних контекстах і 

набуває, відповідно, різного смислу: мова йде про принципову складність 

фракталів, специфіку складності в системах, що самоорганізуються 

(екологічних, соціальних, техногенних) [174]. Це потребує розгляду концепту 

“складність” на засадах його філософського осмислення. Оскільки “складність” 

містить багатоманість смислів, то мова йде про концепт, а не про поняття, бо в 

різних контекстах має місце різноманітність смислового навантаження 

відповідного терміну (І.Пригожин, І.Стенгерс, В.Стьопін, С.Курдюмов, 

О.Князєва, І.Добронравова, Н.Кочубей). 

Складне, латиною complexus, означає те, що сплетено разом, зіткано. Цей 

термін застосовується для позначення систем, що саморозвиваються та мають 

велику кількість елементів, наприклад, для соціальних систем, що 

сформувалися в епоху інформаціоналізму (М.Кастельс), для позначення нового 

підходу в пізнанні з використанням природничих, соціогуманітарних, 
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технологічних підходів, для позначення складного системного мислення 

(Е.Морен) [152]. 

Якщо в лінійній науці складне розглядалося як складене, то в нелінійній 

складність як така є процесом і вона не є складеністю. 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. “Ціле, яке 

самоорганізується створює себе та частини середовища в процесі свого 

становлення”, – стверджує І.Добронравова [40, с.152].  

Для порівняння звернімо увагу на те, що в буденній мові поняття 

“складності” використовується для пояснення чогось заплутаного, 

неоднозначного явища. В науковому ж вимірі цей термін має інше значення. 

Ось два найбільш поширені пояснення складності: 1) вона окреслена нашим 

сприйняттям як заплутане; 2) вона об’єктивна характеристика речей. 

Існують різні підходи до визначення специфіки складного. Усіх їх 

поєднують акценти на складностях структурної побудови, взаємозалежності та 

взаємодії різноякісних складових частин, які функціонують у межах системи. 

Один з таких підходів пропонує французький учений Е.Морен: 

“складність виявляється тоді, коли різні елементи, складові цілого стають 

невіддільними один від одного (як…економічне, політичне, соціологічне, 

психологічне, емоційне, міфологічне) і коли існує взаємозалежна, інтерактивна 

і взаємна ретроактивна тканина між об’єктом пізнання і його контекстом, 

частинами і цілим, цілим і частинами, частинами між собою. Тому складністю є 

зв’язок між єдністю і множинністю” [101, с.38]. Займаючись проблемою 

розуміння складності світу в якому ми живемо він дійшов до висновку, що сама 

складність багатоаспектна й на фоні цього виділив два її фундаментальних 
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аспекти: перший з них, це холістичність - з’єднання частин або елементів для 

створення єдиного цілого, котре отримує нові властивості; другий аспект 

складності полягає у тому, що будь-яке складне пізнання чи структурне 

утворення у природі та суспільстві носить багато суперечностей, котрі не 

тільки не руйнують складне, але навпаки будують його.  

На цих засадах Е.Морен пропонує наступним чином розуміти складне: 

“Складність виникає у самій серцевині Єдиного одночасно як відносність, 

співвіднесеність, різноманітність, несхожість, двоїстість, двозначність, 

невизначеність, антагонізм, і в поєднанні цих понять, які є по відношенню одне 

до одного додатковими, конкуруючими та антагоністичними. Система – 

складне утворення, яке є дещо більшим, меншим, іншим порівняно з нею 

самою. Вона є одночасно і відкритою, і закритою.” [101, с.183-184]. Саме тому 

складність виявляється у поєднанні єдиного та множинного. 

Опираючись на таке дослідження О.Князева звертає увагу на ту 

обставину, що пізнавальні парадигми, які спрощують, редукують світ людини 

до світу природи чи розглядають його лише як елемент соціуму заважають 

розумінню складності людської природи як двоїстої єдності людського буття, 

тобто одночасної приналежності людини до природи та відокремлення людини 

від світу природи. Людина за своєю природою є множинною єдністю та 

унікальною багатоманітністю. Тому авторка дотримується двоїстого поділу 

складності: дезорганізована (це велика кількість підсистем або частин, що 

взаємодіють між собою випадково, недетермінованим способом) та 

організована складність (це така складність, яка будується на невипадкових, 

взаємозалежних відношеннях між підсистемами/частинам). На цій основі 

Князева здійснила опис властивостей складності: складність є множинність 

елементів системи, що з’єднані нетривіальними, оригінальними зв’язками один 

з одним; складність є динамічна мережа елементів; складність є внутрішня 

різноманітність системи, її елементів та підсистем, котрі роблять її гнучкішою, 

здатною змінювати свою поведінку в залежності від конкретної ситуації; 

складність є багаторівневістю системи. І як наслідок складне мислення – це 
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мислення про складне або мислення у складності. Воно нам потрібне, щоб 

осягнути складність світу та складність складних систем [67]. 

З вище сказаного випливає необхідність розглянути ще один важливий 

підхід щодо проблеми розуміння складності - синергетичний, котрий почав 

активно себе реалізовувати перш за все в математиці та точних  природничих 

науках: фізиці й космології, хімії і біології, а також у психології, урбаністиці, 

мовознавстві й економіці, соціології і політичних науках. Щоб визначити чи 

входить система у її предметну область синергетика визначає, чи є система 

такою, що самоорганізується. Наявність у предметному полі актів 

самоорганізації є ядром, яке забезпечує синергетичний дискурс – породження 

змісту та смислу, що нехарактерні елементам системи. За допомогою методів 

синергетики системи різної природи зводяться до певних моделей, котрі 

можуть бути надбанням однієї науки та переходити в інші. Крім того, базис 

синергетичної методології складає уявлення про розгалуження еволюційних 

шляхів розвитку складного та складних систем – розрізненням котрих 

займається системний підхід.  

Взаємозв’язок системного та синергетичного підходів також можна 

помітити при поясненні самоорганізації, котра є атрибутивною властивістю 

складних відкритих систем, далеких від рівноваги, незалежно від їх природи, то 

можна виділити наступні чотири характеристики, якими синергетика пояснює 

процес самоорганізації у складних системах: по-перше, самоорганізація у 

складних системах (переходи від одних структур до інших, виникнення нових 

рівнів організації матерії) супроводжується порушенням симетрії. Це означає, 

що при описі еволюційних процесів необхідно відмовитися від симетрії часу, 

характерної для повністю детермінованих і оборотних процесів у класичній 

механіці. По-друге, система повинна бути відкритою. Закрита система 

відповідно до законів термодинаміки повинна в кінцевому результаті прийти до 

стану з максимальною ентропією і припинити будь-яку еволюцію. По-третє, 

відкрита система повинна бути досить далека від точки термодинамічної 

рівноваги. У точці рівноваги як завгодно складна система має максимальну 
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ентропію і не здатна до якої-небудь самоорганізації. У положенні близькому до 

рівноваги і без достатнього припливу енергії ззовні будь-яка система з часом 

ще більше наблизиться до рівноваги і перестане змінювати свій стан; і по-

четверте, фундаментальним принципом самоорганізації є виникнення нового 

порядку й ускладнення систем через флуктації (випадкові відхилення) станів їх 

елементів і підсистем [21].  

Таким чином системний підхід дає можливість структурувати складність 

системи та виділити в ній складові компоненти, виявляє систему уявлень про 

складність на основі однієї або декількох наукових парадигм. В свою чергу 

синергетичний підхід розглядає: як обумовлюється взаємодія всіх елементів 

складності структуру та зміст самої складності; як видозмінюються властивості 

складності від однієї системи до іншої або від системи до підсистем тощо. За 

своєю суттю синергетика є розвитком системного підходу. Саме тому можна 

застосовувати термін системно-синергетичний підхід щодо вивчення 

складності. Тому далі я не розмежовуватиму представників одного та іншого 

підходу, а буду відносити їх до системно-синергетичного. 

Так при аналізі прояву складності та самоорганізації у соціальних 

системах професор інституту міждисциплінарної інформатики К.Майнцер 

звертає увагу на те, що лінійне мислення та лінійні дії можуть привести до 

глобального хаосу і це незважаючи на наші наміри. Наприклад самоорганізація 

у людських системах враховує те, що люди володіють своєю власною 

інтенційністю та передають або розповсюджують інформацію за допомогою 

комунікації (саме це відрізняє людську систему від інформаційної) [91]. Сюди 

науковець включає й Інтернет, котрий можна розглядати як складну відкриту 

комп’ютерну мережу автономних вузлів (портів) що самоорганізуються без 

будь-яких центральних контролюючих механізмів. Складність глобальної 

мережі означає не тільки збільшення кількості персональних комп’ютерів, 

робочих станцій, серверів, а й те що з точки зору складних систем сила виникає 

з їхньої колективної взаємодії. Наприклад оптимальне використання енергії 

можна розглядати як макроскопічний параметр порядку домашнього 
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господарства, яке будується за допомогою використання (котре в свою чергу 

самоорганізується) різноманітних приладів з меншим використанням електрики 

за певний проміжок часу з низькими цінами.  

Такі процеси самоорганізації на рівні складності В.Аршинов та В.Буданов 

запропонували називати “синергетика - З”. Ця парадигма прагне пояснювати 

процеси конструювання людиною навколишнього середовища на основі 

загальних закономірностей самоорганізації космосу. На цьому рівні стає 

неактуальним розрізнення об’єктивних та суб’єктивних параметрів, складність 

являє собою спосіб буття систем, що самоорганізуються у яких фізичне та 

ментальне конвергентно взаємодіють. І тут дослідники виходять на ідею 

міждисциплінарного підходу, котрого потребує дослідження складних систем, 

бо природа складності – це природа багаторівневої цілісності та комплексної 

організації. За Аршиновим та Будановим складні системи - це системи, які 

складаються із множини взаємодіючих агентів, що володіють здатністю 

породжувати нові якості на рівні макроскопічної колективної поведінки, 

проявом якої є спонтанне формування помітних структур: темпоральних, 

просторових, функціональних. Наприклад, феномени цілісного політичного, 

економічного, соціального, екологічного і культурного життя соціуму на фоні 

глобалізації планети та інших проблем людства вивчаються різними 

дисциплінами. Досліджуючи та вивчаючи шляхи розвитку дисциплінарності в 

історії науки слід звернути увагу на те, що остання постає перед нами історією 

зближення наукових дисциплін і руйнування кордонів між ними, 

трансдисциплінарним переносом понять, когнітивних схем, формування 

дисциплін – гібридів.  

Таким чином вслід за такими дослідженнями можна констатувати, що в 

науці має місце лінійне і нелінійне мислення. А сама сутність сучасних 

досліджень у галузі нелінійних динамік складних систем, соціальної 

трансформації та інших зв’язана із здатністю переносити моделі складної 

поведінки із однієї дисциплінарної області в іншу. Пишуть про це так 

“дисциплінарний підхід вирішує конкретну задачу, що виникла в історичному 
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контексті розвитку предмета, підбираючи методи з наявного інструментарію. 

Прямо протилежним є міждисциплінарний підхід, коли під наявний 

універсальний метод шукаються задачі, що ефективно вирішуються ним у 

самих різноманітних сферах діяльності. Це принципово інший холістичний 

спосіб структурування реальності, де домінуючим є поліморфізм мов, аналогія, 

закон композиції, синхронізм, а не каузальний початок. Тут рух від методу, а не 

від задачі” [3, с.235].  

“Творець” нерівноважної термодинаміки І.Пригожин також приділяє 

велику увагу питанню про складність стверджуючи, що наше бачення світу має 

охоплювати множинність, темпоральність та складність. В своїй роботі 

«Порядок з хаосу» він разом із І.Стенгерс доводить що одна й та ж система в 

різних умовах може виглядати по-різному тим самим викликаючи в нас 

враження “простоти” чи “складності”. Автори розглядають сферу перебування 

складності як таку, що знаходиться на межі між порядком та хаосом у зоні де 

знаходяться дивні атрактори, зв’язок випадковості та детермінізму. В кінцевому 

рахунку навіть ми (люди) перебуваємо в цій складності. Нам потрібно 

реконструювати суб’єкта складного пізнання як суб’єкта спонтанно 

усвідомлюючого нередуковану складність самої природи і людини, як 

органічної складової всередині цілого, що еволюціонує, наприклад, 

суспільство. А “людське суспільство є надзвичайно складною системою, 

здатною зазнавати величезне число біфуркацій, що підтверджується безліччю 

культур, які склалися упродовж порівняно короткого періоду в історії людства. 

Такі складні системи мають високу чутливість по відношенню до флуктуацій. 

Це вселяє у нас одночасно і надію і тривогу: надію на те, що навіть малі 

флуктуації можуть посилюватися і змінювати усю структуру систем (це 

означає, зокрема, що індивідуальна активність зовсім не приречена на 

безглуздя); тривогу - тому, що наш світ, мабуть, назавжди позбавлений гарантій 

стабільних законів” [118, с.276]. 

Тому складність на думку Пригожина асоціюється з тими ситуаціям в 

яких кореляції порівняно великі відносно до розмірів одиниць, що входять до 
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складу системи. В свою чергу складні системи -  відкриті, їх діяльність не може 

бути редукована до взаємодії частин із яких ці системи складаються. 

Відкритість забезпечує буття складних систем і саме вона є однією із суттєвих 

умов для виникнення самоорганізації. Свій підхід до розуміння відкритості як 

властивості складних систем висловлював і Е.Морен: для складних систем є 

властивими і відкритість, і закритість - ці стани обумовлюють один одного. 

Процес відкриття/закриття розуміється як нелінійний процес саморозвитку 

систем у яких у відкритості приховується закритість (як певна межа) і навпаки. 

У такому єднанні альтернатив реалізується можливість самоорганізації системи 

як процесу самовпливу (як уже зауважувалось, рекурсивної петлі). Будь-яке 

складне явище, пізнання, мислення містить у собі протиріччя, що не руйнують 

складне, а створюють його балансуючи на межі хаосу. 

Поряд з усіма цими концепціями складності сучасна дослідниця філософії 

науки в сфері синергетики І.Добронравова, таке багатоманітне розуміння 

складності пояснює двояко:  

1) складність як ціле, що ґрунтується на здатності середовищ 

породжувати самоорганізацію складних систем, яка пов’язана з їхнім станом 

цілісності. Наприклад для самоорганізації при виході зі статистичного хаосу – 

це стан в точці біфуркації у якому вже не існує середніх значень, а має 

здійснюватися випадковий вибір між різноманітними варіантами “подальшого 

порядку”. Тим паче це вірно для динамічного хаосу, коли хаотична поведінка 

притаманна параметру порядку, який окреслює  процеси  самоорганізації. Тому 

“складність – це процес, тобто складна кооперативна поведінка елементів 

середовища” [32, с.98].  

2) складність як процес. І в зв’язку з цим дослідниця показала, яким 

чином принципами нелінійного мислення можна доповнити принципи 

складного мислення по Морену. Тут дослідниця розглядає нелінійне мислення 

у двох планах: позитивному та негативному. В негативному плані в 

нелінійному мисленні не можна екстраполювати закони без додаткового 

дослідження умов існування системи в інших просторово-часових масштабах; 
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незворотність розвитку систем, що самоорганізуються; неможливість 

передбачити поведінку цілого лише на основі досліджень поведінки його 

елементів. В позитивному плані нелінійний стиль мислення орієнтує на 

готовність до появи нового.  

У своїй статті «Нелінійне й складне мислення» (2013) І.Добронравова 

зробила спробу показати взаємозв’язок складності як процесу з нелінійним й 

складним мислення та їх власне співвідношення між собою. Опираючись на 

дослідження В.Стьопіна, С.Кримського, І.Пригожина, Г.Хакена, Г.Гегеля, 

Б.Мандельброта дослідниця дійшла до висновку, що хоч Е.Морен, 

узагальнивши та систематизувавши багато методологічних досліджень 

зроблених представниками різних наук і як наслідок  запропонував власні 

принципи, але - відкритість принципів складного мислення, що булиним 

описані передбачають подальше їх розроблення і прояснення філософських 

основ складного мислення як стилю мислення сучасної науки та практики. 

І такий новий стиль мислення пов'язаний на думку дослідниці з 

формуванням нової картини світу, де світ представлений як такий, що 

самоорганізується як у цілому так і на багатьох рівнях свого існування. Ця 

обставина змінює ідеали пояснення, які досі були вживані в математичному 

природознавстві. Теоретичне освоєння процесів самоорганізації зробило 

предметом розгляду мінливе існування у його становленні та минущості у той 

час як некласична фізика вслід за класичною була орієнтована на пошуки 

сутності, причому універсальність сутнісних законів продовжувала 

тлумачитись як вираз субстанційної незмінності шуканої сутності. 

Іншим природничо-науковим напрямом визначення складності можна 

назвати концепцію інактивованого пізнання У.Матурани та Ф.Варели: процес 

пізнання неможливо відірвати від змін суб’єкта, який пізнає і пізнаваного ним 

світу. Складність вбудовується у рефлексію самого пізнавального процесу, у 

конвергентну когерентну рефлексивну взаємодію того, хто пізнає і пізнаваного. 

Так зовнішній світ, який спостерігач бачить навколо окремої живої системи, не 

існує у такому вигляді для неї. Спостерігач і живий організм живуть у різних 
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когнітивних світах, у різних світах сприйняття. І в цьому люди як живі істоти 

нічим не відрізняються від інших живих істот. У нас також є свій світ і не 

тільки світ сприйняття, а й світ ментальних конструктів [172]. 

Матурана застосовує складність до адаптивної системи, яка виникнувши і 

розвиваючись відчуває світ, котрий у свою чергу впливає на неї та кидає 

виклик. Тому і система, і навколишнє середовище обопільно активні. Якщо 

процес їх взаємного випробування не завершується розпадом системи, то в 

результаті виникає конфігурація, у якій вони виявляються структурно 

підігнаними один до одного (коеволюція). У результаті цього спостерігається 

така складність: взаємозв’язків системи та середовища; складність 

структуроутворення. “Все, що трапляється у нас і з нами відбувається як потік 

структурних змін, детермінований у нас момент за моментом за допомогою 

внутрішньої структурної динаміки…” [170, с.93]. 

Звідси випливає, що складність виникає внаслідок пов’язаності та 

взаємодії елементів із яких складається система елементів різної природи. Не 

існує чіткої відповіді на питання яким чином такі елементи спроможні 

створювати нові системи, структури, моделі та як в умовах дії елементів різних 

типів зберігається організаційна єдність цілого? У цьому плані складність має 

такі характеристики: нелінійність, самоорганізація, виникнення нових якостей, 

спроможність функціонувати у нерівноважному стані, чутливість до зміни 

вихідних умов. 

Те, що складність посідає значне місце в науковому дискурсі, почало 

усвідомлюватись нещодавно. Сьогодні доволі часто говорять навіть про 

формування циклу наук про складне, наприклад, про складні об’єкти, що 

еволюціонують. Складність постає трансдисциплінарним науковим поняттям. 

Однак так було не завжди, до цього етапу наука прагнула до простоти при 

цьому не приділяючи складності належну увагу, оскільки не бачила в ній 

продуктивну та конструктивну значущість ні в онтологічному, ні в 

гносеологічному плані. 
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Для того щоб визначити в чому сутність перегляду традиційного 

розуміння складності я представлю один із існуючих варіантів історико-

методологічної реконструкції процесу освоєння наукою цього феномену - 

феномену складності. У динаміці вказаного освоєння виділимо три якісно 

своєрідних і пов'язаних між собою етапів розвитку уявлень про складність і 

способи опису складних об'єктів. 

Перший етап охоплює становлення та розвиток класичної науки. Тут 

серед регулятивних принципів наукової картини світу основне місце займав 

принцип простоти (про що йшлося докладніше в підрозділі 1.1.): світ простий 

(принаймні в сенсі його фундаментального устрою), закони, що описують його 

та моделі також прості [142]. Складність розглядалася як своєрідне “чужорідне 

тіло” в тодішній картині світу. У ній домінував принцип зведення складного до 

простого, невідомого і незвичного - до відомого та звичнішого. 

Другий етап освоєння наукою феномену складності пов'язаний: по-перше, 

з формуванням статистичної фізики (кінетична теорія газів, статистична 

механіка), по-друге, із становленням і розвитком кібернетики, теорії 

інформації, теорії систем. Все це спиралось на ідею співвідношення складності 

та організованості. 

Проблему такого співвідношення можна розглядати на основі поняття 

різноманітності. Ще Д.Нейман показав, що в загальному випадку складність 

систем є не лише функція їх різноманітності, але і функція  (взагалі кажучи 

нелінійна) числа елементів і підсистем [104]. Далі він виявив, що об'єктивно 

існують умови при яких зміна різноманітності складності може прямо 

корелювати зі змінами відносної організованості системи. А успішнішою 

оцінка того і іншого буде тоді, коли для порівняння беруть істотно різні 

системи. 

На цьому етапі освоєння наукою складності на прикладі дослідження 

випадковості первинний агностицизм і суб'єктивізм поступаються місцем 

реальній розробці ефективних засобів наукової репрезентації випадкових 

процесів і масових явищ, формуванню специфічних ймовірнісно-статистичних 
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способів опису з якісно новими модельними об'єктами. Вже на цьому етапі 

виявляється міждисциплінарність при дослідженні великих складних систем. 

Це знайшло своє яскраве вираження, наприклад, у методі системного 

моделювання. Цей метод забезпечує досить високу міру передбачуваності при 

описі динаміки біосфери, екосистеми та інших систем. 

Третій етап освоєння наукою феномену складності передусім 

характеризується відмовою від пріоритету простоти як найважливішого 

регулятивного принципу наукового пізнання. Світ вже не уявляється 

дослідникові простим, і простота перестає бути ідеалом його опису. Предметом 

нелінійної динаміки стають складні рухи, описи, що не репрезентуються 

традиційними динамічними способами. Добре відомими прикладами тут 

можуть бути: динаміка нелінійних дисипативних систем, динаміка 

турбулентності, динаміка дивного атрактору тощо. 

Проте на цьому етапі акцентується увага не на організацію а на 

самоорганізацію. При цьому однією з особливостей концептуального і 

методологічного оновлення є визнання того факту, що самоорганізація стає 

загальною властивістю складних систем (значною мірою це визнання прийшло 

з появою синергетики). 

“Для осягнення світу складних самоорганізованих структур створені 

теоретичні уявлення і моделі нелінійної динаміки, самоорганізації, динамічного 

хаосу, автопоезісу, фрактальності. Всі ці моделі націлені на те, щоб якимось 

чином редукувати складність, звести її до простого, встановити деякі параметри 

порядку, що визначають невпорядковану поведінку численних елементів на 

мікрорівні, або ж виявити дискретний спектр структур-атракторів, що показує 

тренд процесів, метастабільні стани до яких вони можуть вийти” [59, с.121]. 

Таким чином проведений аналіз еволюції наукових уявлень про 

складність і статусу принципу простоти показує, що нині складність диктує 

необхідність зміни образу наукової раціональності, перегляду її класичних 

норм і ідеалів. Ці зміни можна коротко звести до наступних пунктів: 
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1. Перехід до нелінійних способів опису істотно розширив сферу 

можливостей наукової репрезентації таких об'єктів, які раніше були поза 

увагою науки, за горизонтом наукової раціональності. 

2. Відмова від протиставлення жорстко-детерміністських і ймовірнісно-

статичних способів опису веде також до лібералізації норм і критеріїв наукової 

раціональності і поглиблення концепції детермінізму. 

3. Відмова від традиційного трактування співвідношення порядку і хаосу, 

в якому  хаос розглядався раніше поза полем наукової репрезентації, а часом 

навіть як ірраціональний феномен [120]. 

Оскільки нині орієнтація науки спрямована на дослідження складних 

систем, що саморозвиваються, то міждисциплінарні дослідження стирають 

відмінності між гуманітарними та природничими науками. У сучасному 

природознавстві активно застосовуються гуманітарні методики (побудова 

сценаріїв), особливим предметом стають людиновимірні об’єкти (об'єкт, 

фізичний або природний у який людина включена як істотна складова, 

наприклад, людина-машина). Складність і простота об'єктів гуманітарного 

знання, яка в значній мірі визначається однорідністю або навпаки різнорідністю 

їх опису.  

У другому випадку об'єкти гуманітарного знання, як правило, більш 

складні ніж природні або технічні, тому вимагають для себе різноманітні 

історичні, юридичні, релігійні, літературні, психологічні та інші дані. Головним 

чином саме це не дозволяє виробити в гуманітарному знанні ті абстрактні 

форми, які можуть бути оброблені математичними методами. Тому до 

гуманітарного знання погано застосовні кількісні методи. Опис об'єктів як 

складних вимагає міждисциплінарних підходів. Наприклад історична 

антропологія цікавлячись різними сторонами життя людини від трудової 

діяльності до релігійного екстазу, від біологічних основ життя до менталітету 

вступає у взаємодію з лінгвістикою і мистецтвознавством, історією літератури, 

права, науки і техніки, соціологією і психологією, а також з багатьма 

природничими науками від географії до біології. 
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Так науку можна уявити як складну систему, що має різноманітні 

підсистеми між якими існують відмінності. Не існує єдиного методу, який би 

використовувався у всіх без винятку дослідженнях, науку скоріше складає 

сукупність і взаємодоповнення методів. 

Так наприклад Л.Сидоренко вбачає, що в сучасній – постнекласичній –  

біології  розв’язання важливих питань здійснюється у межах нового типу 

наукової раціональності, котрий утверджується у дослідженнях складних 

систем, що здатні до самоорганізації та саморозвитку. Саме такими є біологічні 

системи. Їх дослідження потребує нових у порівнянні з класичною наукою 

методологічних підходів. Парадигма постнекласичної науки пропонує 

синергетичне пояснення особливостей живого. Воно дозволяє звернутися до 

такого способу фізичного пізнання живого, який може пояснити чому живі 

системи здатні протистояти нарощуванню ентропії [130]. Щодо цього 

І.Добронравова зазначає, що “цілісність та темпоральність як риси систем, що 

самоорганізуються пов’язані зі складністю як збільшенням впорядкованості, 

оскільки самочинне виникнення нових структур в нерівноважних середовищах 

супроводжується локальним зменшенням ентропії за рахунок передачі ентропії, 

що вироблена в системі, яка самоорганізується в середовище” [42, с.83]. 

Тож концепт “складність” у гуманітарних та суспільних науках широко 

застосовується у соціології, психології, політології, економічних теоріях, 

біології та інших наукових дисциплінах – вона проявляється у різноманітних 

дослідженнях пов’язаних із такими системами як людина, суспільство та 

іншими живими системами, а також з вивченням свідомості, поведінки, 

виникнення життя, складності світу, простору та часу, причино-наслідкових 

зв’язках, розумінням складності теорії (економічної, політичної, релігійної) 

тощо. Щодо  точних наук, то застосування концепту “складність” тут 

спостерігатиметься у фізиці, математиці, хімії, інформатиці – вона пов’язана з 

моделюванням, вивченням живих та неживих систем, різноманітних 

експериментах. Але якщо брати наукову сферу, то складність у ній 

пов’язуватиметься зі складними системами, а складність як така більш хвилює 
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природознавство. Саме тут і можна спостерігати можливість входження 

складності в різноманітні дискурси. 

Під час розгляду складних систем фігурує розуміння складності, котре є 

не тільки багатоманітним, але й багатогранним і форма вираження його 

залежить передовсім від типу системи та від розв’язуваної задачі. В зв’язку з 

цим Дж.Клір зробив спробу виявити ступінь складності пов’язаний із кількістю 

розрізнюваних частин і мірою їх взаємозв’язків. Він виходив із того, що 

поняття складності має суб’єктивну зумовленість оскільки пов’язане зі 

здатністю зрозуміння розглядуваного об’єкта чи використання його. З цього 

випливає  - складне для одного може виявитись простим для іншого. У цьому 

сенсі складність не є невід’ємною властивістю досліджуваного об’єкта, а радше 

показує себе як спосіб, що визначає як дослідник взаємодіє із ним [58]. 

Фактично у теорії Кліра йдеться не стільки про складність об’єктів, а про 

складність систем створених на основі цих об'єктів, – їхніх моделей, що є 

наслідком взаємодії об’єктів і задач щодо них. Саме через це під складністю 

часто розуміють кількість відомостей кінцевих для опису реальної системи, а 

фактично – її моделі.  

Всі вище зазначені дослідження можна узагальнити в чотири підходи до 

розуміння складності систем: 

1. Складні системи представляють собою системи з поганою 

організацією. До них відносяться так названі дифузні з великою кількістю 

змінних між якими не можливо встановити перегородки, що розмежують 

компоненти. В них постійно йдуть дифузні процеси. Складними вважаються 

також системи функції яких залежать від навколишнього середовища. 

2. Під складними розуміються такі системи, які не можуть бути точно 

математично описані, але мають під собою об’єктивний онтологічний зріз, 

оскільки описанню не піддаються варіативні, стохастичні багаторівневі 

системи. Недолік цього підходу в тому, що світ складних систем виявляється 

занадто великим, бо строго математично описаних систем дуже мало. 
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3. Складними вважаються системи цілеспрямованої поведінки, тобто 

соціальні. В цьому випадку складні системи співпадають з людиною її 

соціальною організацією, що не завжди виправдано, бо складність нетотожна 

цілеспрямованості. 

4. Складність виводиться з теорії множин як елемент тієї більшості, 

вона виступає як більшість. Тут складність ототожнюється з поняттям “багато”, 

котре пристосовується до елементів, структур, властивостей, функцій. 

Так у наукових підходах та дискурсах до розуміння складності можна 

помітити тенденцію багатоманітності та багатовимірності концепту 

“складність” у залежності від зрізу в якому його застосовують. Хоч кожна 

наукова дисципліна зводить для себе та своєї теорії “складність” як поняття 

(намагається дати власне визначення та пояснення для конкретної системи) її 

дослідження цим не вичерпується, і як мені здається, саме через це складність і 

набуває своєї різноманітності. Адже чим більше прагнення науковця чи 

дослідника звести складність до простого тлумачення, все виходить навпаки 

складність стає все більш складним концептом. 

В зв’язку з цим російський дослідник М.Каган зазначає “дослідження 

складності стало однією із основних онтологічних, гносеологічних і 

методологічних проблем сучасного мислення; ... розвиток суспільного буття, 

культури, наукові відкриття у всіх галузях знання довели, що світ, суспільство, 

людина незмірно складніші, ніж це уявляли раніше, і це скомпрометувало 

редукціоністську методологію пізнання, що намагалася зводити складне до 

простого, змусило шукати альтернативні способи пізнання для розкриття 

таємниць складного” [52, с.360]. 

В онтологічному аспекті концепту “складність” проблемою постає  

багатоманітність смислів, оскільки в різних контекстах він набуває 

різноманітного навантаження. Так саме буття одночасно і просте, і складне, але 

в різних аспектах (основа буття виступає як проста актуально і складна 

потенційно). До онтологічного розуміння складності належить і те, що ступінь 

складності залежить від ступеню розвитку суб’єкта і засобів, котрі він 



 
 

44 

використовує. Система складна в онтологічному смислі, якщо кількість її 

елементів достатньо велика. Наприклад, в психології доведено, що колективи в 

яких кількість членів більше 7 розпадаються на підгрупи. 

Такий аспект спостерігається і на еволюційному рівні складності – 

множинність підсистем, рівнів, ієрархічність та на фізичному – колосальні 

просторово-часові розміри об’єкта, велика маса, енергія, ентропія тощо. 

Частіше за все, онтологічний аспект стосується складності системи та  

розглядає еволюцію розвитку систем: від простих до складних; цілісність 

системи; ієрархічність та взаємозв’язок одних складних систем з іншими. 

Онтологічно різні уявлення про складність взаємодоповнювані: 

екзистенційним, філософським, науковим і феноменологічним рівнями. 

Екзистенціальний рівень складності дозволяє приймати до уваги 

різноманітність підходів до концепту складності. На філософському рівні 

розглянуті моделі свідомості та інтелекту, реалізуються типові проекти 

когнітивної науки. В рамках наукового рівня виділені чотири класи фізичних 

теорій предмети яких поділювані за своєю динамічною складністю на статичні, 

динамічні, еволюційні та самоорганізовані. В рамках феноменологічного рівня, 

найбільш важливого для масової свідомості, введено поняття третьої культури, 

яка базується на досягненнях нової, постнекласичної науки. “Онтологічне 

розуміння складної системи як об'єкта не розгортає пізнавальної процедури, не 

дає методологічної програми. Тому пошук єдиного розуміння системи 

виключно в цьому напрямку – тупиковий шлях” [1, с.172]. 

Гносеологічним аспектом (та гносеологічною проблемою) є використання 

концепту “складність” та інших споріднених з ним понять (хаос, цілісність, 

самоорганізація, саморозвиток) є пізнання сутності складних систем, світу та 

складності як такої, а також складність смислу.  Тут складність виступає 

загальною властивістю пізнавальної системи “суб’єкт – об’єкт” (якщо суб’єкт 

не здатен пізнавати об’єкт старими методами, то застосовуються нові що 

достатні для пізнання та побудови адекватної моделі об’єкта).   



 
 

45 

Саме тому важливим для такої проблеми є наукове мислення та науковий 

дискурс, котрі суттєво оптимізують життєдіяльність людини у реаліях 

нестабільного мегасоціуму, екологічних та екзистенційних ризиків. Сучасне 

наукове мислення вирізняють складність, системність, нелінійність, 

самоорганізацію, полілогічність, креативність, евристичність, інноваційність, 

рефлективність як орієнтири продуктивного наукового пізнання [44]. Але для 

пізнання складності потрібне дещо інакше мислення ніж існуюче наукове і 

таким є складне мислення, котре є більш продуктивним для тлумачення та 

окреслення складності в різних наукових дискурсах.  

Формування ідеї складності в системах полягала в тому, що знання у 

цілому, як і світ у цілому являють собою нескінченний об'єкт, що принципово 

не співвідноситься з поняттям “система”. З сучасних позицій ясно, що це 

поняття є спосіб кінцевого уявлення нескінченно складного об'єкта, і в цьому 

полягає його гносеологічна сутність. Тож дослідників не влаштовував термін 

“система” для пояснень об’єктів, які вже перетворились на складні, через що 

системи почали досліджуватись з точки зору їх складності. 

Розвиток всієї системи теоретичного знання та змістовно-

методологічного збагачення наукового досвіду та дискурсу в напрямку 

різнобічної конкретизації єдності найзагальніших знань про Всесвіт і Людину  - 

можна віднести до методологічного аспекту складності. В цьому аспекті 

проблема статусу методології – це не просто проблема термінологічно-

гносеологічної парадигмальності, а світоглядне джерело цілісності всієї 

системи зв’язків філософії і конкретних наук, проведення метанаукових 

пошуків. Сутність методології безпосередньо пов’язана з розкриттям її 

багатогранності у напрямі поглибленого пізнання світу. 

Методологічна проблема складності розглядається як складність способу 

опису або пояснення (або взагалі про складність форм знання, а також 

визначення, обчислення передбачуваності).  Мається на увазі складність 

методів і засобів освоєння дійсності, а також складність форм знання про її 

об’єкти. Також методологічною проблемою являється сам метод пізнання 



 
 

46 

складного, котрий має когерентно вбудовуватись у власні знання та те, чому 

надає методологічну перевагу суб’єкт пізнання та дії (Е.Морен). Так робиться 

вихід на складне мислення та нелінійне мислення. І як наслідок постнекласична 

наука та методологія з неповним описом категоріальних засад методологічних 

принципів таких стилів наукового мислення, призводить до ідеї виникнення 

складного нелінійного мислення у межах сучасного наукового дискурсу. 

Отже, проблема складності нині виникає не випадково, бо об’єктами 

нелінійної науки стають принципово складні системи, що самоорганізуються. 

Тому важливим та актуальним є дослідження терміну “складність”. У зв’язку з 

цим існує низка підходів до філософсько-методологічного дослідження цього 

поняття. І саме тут відбувається ускладнення дослідження, оскільки 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 цього 

терміну, яке ми могли б застосовувати відносно різних контекстів. І як 

наслідок, маємо багатоманітність варіантів “складності”, і тому можемо 

говорити про складність як концепт, а не термін чи поняття, котрий існує і 

здійснюється у межах сучасного наукового дискурсу. 

 

1.3. Осмислення “складності” як концепту в науковому дискурсі 

 

У даному підрозділі дисертації “складність” розглядатиметься 

безпосередньо як концепт, бо саме багатоманітність наповнення смислів 

“складності” (про яке йшлося попередньому підрозділі) і робить її 

неспроможною бути понятійною, або термінологічною у межах сучасноого 

наукового дискурсу. 

Сучасна наукова спільнота все більш тяжіє до оперування концептами. 

Термін “концепт” з лат. сonceptus, означає “думка”, але пізніше його почали 

використовувати як “поняття”. У сучасній трактовці концепт вважається 

смисловим наповненням знаку, змістом поняття. 
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Особливістю концепту є те, що він за своєю природою є багатовимірним. 

Відповідну багатовимірність слід розуміти як необхідність актуалізації всього 

що охоплене концептом, всієї сукупності його смислів. Слід розуміти, що і 

поняття, і концепт використовуються у мисленні, але при цьому вони суттєво 

відрізняються один від одного своїм застосуванням, на і що наголошує 

сучасний науковий дискурс (фактично саме в його межах вперше відбувається 

їх розрізнення). 

В зв’язку з цим варто звернути увагу на те, яке розрізнення поняття і 

концепту робить Л.Богатая [14, с.222-226], в своїй монографії «На пути к 

многомерному мышлению» дослідниця виокремлює п'ять основних відмінних 

властивостей поняття та концепту:  

1. Головною особливістю поняття є наявність чітко визначеного 

змісту  поняття, концепт цього не має. Концепт формується не в результаті 

фіксації єдиного висловлювання, а як різноманітність лексичних форм, 

передбачень, варіантів за допомогою яких і відображається смисл терміну. 

Головною задачею концепту є фіксація сукупності смислів, що відповідають 

конкретному терміну, а поняття – фіксує не смисл, а зміст поняття (мається на 

увазі істотні ознаки і властивості конкретного класу предметів); 

2. Наступною відмінністю поняття та концепту є відповідно 

стабільність та плинність. Концепт характеризується плинністю, смисловою 

змінністю, а поняття – стабільністю. Вважається, що смислова змінність 

концепту протиставляється смисловій постійності поняття; 

3. Поняття фіксує найбільш істотні властивості предмета, в той час як 

концепт закріплює смисли, котрі є як істотними, так і не істотними 

властивостями та ознаками; 

4. Поняття зі своїм чітким окресленням змісту практично є 

індиферентним по відношенню до тих, хто його використовує. Концепт 

потребує присутності когось Іншого – слухача або співрозмовника, його 

наявність дозволяє орієнтуватися, призупинятися у стрімкому потоці 

виникаючих смислових інтуїцій, що готові проявитися;  
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5. Поняття є максимально наближеним до предмета (сукупність ознак 

предмета, сукупність властивостей, що належать певному класу предметів). 

Концепт натомість не завжди буде прикріпленим до конкретного предмета чи 

класу предметів (наприклад, посмішка Чеширського кота без кота).  

Таким чином з досліджень авторки випливає, що концепт є ширшим та 

багатоманітнішим у застосуванні та оперуванні смислами ніж поняття. Але 

концепт і поняття слід розглядати як взаємодоповнюючі когнітивні 

інструменти. Адже відсутність поняття може призвести до необмеженого 

розтікання смислів, відсутність концепту веде до само вичерпності знання. 

У ХХ ст. ідея концепту простежується у персоналістських філософіях, 

котрі головною ідеєю роблять твір (Μ.Бахтін, В.Біблер). У якості терміна 

концепт присутній у постмодерністської філософії. Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі 

зробили спробу виділити три етапи розвитку концепту: посткантіанська 

енциклопедія концепту, що зв'язує його створення з чистою суб'єктивністю; 

педагогіка концепту, що аналізує умови творчості як фактори одиничних 

моментів, і професійно-комерційна підготовка [25]. Вони на відміну від 

Л.Богатої не стільки роз'яснюють відмінність між поняттям і концептом, 

скільки підкреслюють недостатність поняття і розкривають моменти, де 

поняття переростає саме себе і стає недостатнім для пояснення. 

Загалом концепти здійснюються, актуалізуються, переосмислюються у 

ході дискурсу та дискурсивної практики. Поняття “дискурсу” є одним з 

основних у комунікативній лінгвістиці та сучасних соціальних науках і як будь-

яке поняття, що широко застосовується воно має декілька тлумачень та 

класифікацій. Сам дискурс включає в себе: предметну область, цілі 

комунікативно-когнітивної діяльності; мовні засоби; текстові форми та жанри 

(створені дискурсом); типи контексту в яких ті чи інші мовні одиниці 

набувають певний або відповідний сенс; когнітивні структури дискурсу; 

комунікативні характеристики. Наведу пару визначень дослідників в сфері 

розуміння цього поняття, що є зараз актуальними: М.Макаров дотримується 

думки, що дискурс являє собою діяльність, а не просту суму мовних одиниць, 
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висловлювань чи текстів; іншими словами дискурс – це діяльнісний аспект 

комунікації, котрий не містить чіткого контуру та постійно перебуває в русі 

[92]. М.Попович вважає, що дискурс – це “структура мовного акту разом з його 

контекстом, а не сам мовний акт” [112, с.29]. Т.ван Дейк називає дискурсом – 

складне комунікативне явище, що включає крім текста екстралінгвістичні 

фактори (знання про світ, цілі, установки тощо) [139].  

Типологія дискурсу як і будь-яка інша класифікація може будуватися на 

різних засадах. Я використовуватиму “суспільно-особистісну” класифікацію 

В.Карасіка, котрий виділяє особистісно-орієнтований (або персональний) та 

статусно-орієнтований (чи інституціональний) дискурс. У першому випадку 

дискурс залежить від особистості з її власною мовною та досвідною діяльністю, 

у другому – від представника певного соціального інституту. Саме до другого 

типу і належить науковий дискурс на який я спиратимуся у процесі свого 

дисертаційного дослідження для пояснення значення концерту “складність” для 

сучасної науки. Загалом науковий дискурс як специфічний для науки спосіб 

організації мовної діяльності включає у себе наступні компоненти: 1) 

когнітивні (поняття, схеми, об’єкти, методи, програми, парадигми, епістеми); 2) 

лінгвістичні (термінологія, мовні акти, синтаксис, семантика і прагматика мови, 

тропи та фігури мови); 3) політичні (заборони та певні вимоги, форми 

педагогічного впливу, соціальні взаємодії, дисципліни) [54].  

Науковий дискурс вважається умовою осмислення науки як особливого 

типу знання, соціального інституту та культурно-історичного прояву людської 

духовності. Він прагне не просто описати світ, а перш за все пояснити його. По 

суті науковий дискурс конструює світ по правилам пізнання, мови, соціальних 

норм та структур, немов би накладає “сітку” з понять, законів, методів, мовних 

форм та соціальної взаємодії на всю наукову реальність. Так наука намагається 

прояснити те, що є неоднозначним, парадоксальним, суперечливим, 

створюючи, при цьому, деякі універсальні правила мислення, мови та дії (чи 

взаємодії). Саме через це науковий дискурс пронизаний концептом 

“складності”, наприклад: “складність” тлумачення текстів (в тому числі і 
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релігійних), “складність” моралі, “складність” наукової етики, “складність” 

політичних структур тощо, і навіть, “складність” самої мови, комунікації та 

термінології. 

Відомий український філософ науки В.Лук'янець разом з О.Кравченко і 

Л.Озадовською [86] констатуючи, що дискурс науки придбав у європейській 

культурі Нового часу статус пануючого, такий собі статус своєрідного 

наукового “судді” всіх інших (позанаукових) дискурсів, зауважують, що власне 

терміни дискурс, дискурсивна практика є одними з найбільш складних понять 

сучасних структурно-семіотичних досліджень, бо не піддаються чіткому 

визначенню, що й зумовило їх багатозначне тлумачення. Дослідники 

кваліфікують науковий дискурс і як мову науки вироблену науковим 

співтовариством з метою пізнання певної сфери реальності, і як певні правила 

використання цієї мови, що забезпечують породження, передачу і засвоєння 

знань у процесі спілкування. Таке розуміння наукового дискурсу дає підставу 

вважати тотожними терміни дискурс і дискурсивна практика. 

У свою чергу “складність” розглядається як концепт у сучасному 

науковому дискурсі через свою багатозначність та різноманітність смислового 

наповнення. Мається на увазі те, що розуміння складності буде варіюватися у 

залежності від свого застосування та сфери у якій це відбувається. Оскільки 

складність проникає у всі області буття і присутня в усьому (складність мови, 

душі, ситуації, професії, поведінки, про проблему складності говорять 

проектувальники і розробники програмних систем, теоретики і практики 

інноваційних методологій та багато інших), то розглядати її потрібно в 

широкому сенсі.  

Можна казати, що засадами концепту “складність” є уявлення про 

багатовимірність майбутніх проявів буття, що визначає його особливу роль в 

осмисленні нелінійних ситуацій і виборі шляхів розвитку. Ось чому О.Леонов 

запропонував класифікацію складності в якій виділив клас об’єктивних 

параметрів і таких, котрі обумовлені нашою здатністю до розуміння [79]. В 

перший клас входять: складність подібності, складність зв’язності, складність 



 
 

51 

різноманітності. Вплив людських уявлень на формування складності обумовило 

другий клас: складність незнання, що викликана недоліком розуміння; 

складність некомпетентності - обумовлена незнанням того, що вже відомо 

іншим людям; складність нерозуміння - пов’язана з відсутністю хороших ідей; 

складність симулякра як хибна спеціально організована; складність 

інструментальна, яка обумовлена різноманітністю застосування приладів.  

Як я уже зазначала в ході свого дослідження складність можна 

застосовувати в різних сферах, і в цьому не останню роль відіграє науковий 

дискурс. Наприклад актуальною для науки та дискурсу сьогодні стає проблема 

розуміння та пояснення людини як одного із складних феноменів, що змінює 

своє становище у світі. У неї тепер більше нарікань  на  недосконалість життя і 

на першому місці постає турбота про саму себе, більше боротьби за визнання 

себе іншими та самореалізації себе в світі як людини - успішної. У 

комунікативній мережі її сьогоднішнього буття додається Інтернет з його 

віртуальним спілкуванням. Змінилася і чутливість сучасної людини - у сторону 

більшого нюансування та розрізнення. Людина змінилася історично не тільки 

за допомогою інших представників свого виду, але й за допомогою маси 

нюансів, які наповнюють її життя впродовж дня: новітні технології, економіка, 

політика, екологія тощо. Вона знаходиться не тільки в середині природи, але й 

поза нею і вважається вже не тим елементом, який панує над природою, але й 

несе відповідальність: не лише за свої позитивні чи негативні дії, котрі 

відповідним чином впливають на навколишнє середовище, але й 

відповідальність за тенденції розвитку, котрі вона може породжувати або 

підтримувати.  

Тому людина є складною не тільки біосоціальною, але й рефлексуючою 

істотою, котра розвивається динамічно і нелінійно. Найбільш повно вона 

проявляється у діяльності та динаміці. Через це О.Ярославцева стверджує, що 

людину можна дослідити за допомогою синергетики як складний об’єкт, що 

самоорганізується, і крім того можна зрозуміти людську діяльність у логіці 

синергетичних моделей. “Людину слід досліджувати як динамічний процес за 
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допомогою властивостей людини-дослідника. В даному випадку відношення 

предмета та дослідника потрапляють у відповідність з антропним принципом у 

полі зору спостерігача відображаючи інформацію про предмет” [160, с.48]. 

Тут варто виокремити дослідження німецького соціолога Н.Лумана, 

котрий для пояснення своєї концепції суспільства опирається на складність 

розуміння людини як такої та розглядає як це впливає на пояснення 

суспільства, котре теж є складним. Саме він зумів пояснити устрій соціальних 

систем у повноті їх ієрархії і взаємин показавши складну структуру суспільства 

з усіма вхідними в нього підструктурами. Ускладнивши і розширивши поняття 

комунікації Луман пояснив неоднозначну позицію людини в суспільстві: з 

одного боку, людина редукується до простого елемента комунікацій і тут мова 

йде тільки про дії людини; з іншого ж боку помічається надзвичайна складність 

людини, кажучи про те, що навіть самореферентність системи поступається за 

складністю. Поруч з цим дослідник вважає загальносистемною якістю 

складності комплексність, оскільки системи, що саморозвиваються володіють 

особливою організацією, що несе інформацію про конкретну систему. 

Наприклад, у випадку біологічних організмів це генетичний код, в суспільстві 

це культура (котра є своєрідним соціокодом). Інформація служить не тільки 

засобом зв’язку, їй можна відводити роль свого роду середовища існування 

якого підтримується окремими відповідними елементами системи. Але 

“…суспільство залишається єдиною глобальною системою і не терпить в собі 

або біля себе, ще якихось простих суспільств. Еволюція сама по собі не 

потребує ніяких орієнтуючих тенденцій. Вона не представляє собою 

цілеутворюючий процес” [88, c.20].  

В зв’язку з цим варто зазначити ще один прояв складності, який 

стосується сфери людського життя - соціальні групи та політичне суспільство. 

Тут випливає ідея Д.Дзоло про соціальну складність як специфічну 

конфігурацію, що склалася у сучасних постіндустріальних суспільствах 

суспільних відносин у тому вигляді, в якому її сприймають самі суб'єкти 

соціального життя [26]. Суспільство характеризують як складну систему, бо 
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воно включає в себе безліч елементів, окремих підсистем і рівнів. Адже, 

некоректно говорити про існування тільки якогось одного суспільства, це може 

бути і громадська група у вигляді соціального класу, і суспільство в межах 

однієї країни, і людське суспільство в глобальному масштабі. Наприклад, 

політична сфера суспільства включає у себе партії і державу. А держава сама по 

собі теж є складною і багаторівневою системою. Тому суспільство і прийнято 

ідентифікувати, як складну динамічну систему. 

“Складні системи  (суспільство) здобувають здатність мати настільки ж 

прості, наскільки також складні відносини з навколишнім світом. … Складність 

не є  “властивістю” системи;  складні системи не потребують, поки вони “є“ 

складними, усе переживати складніше” [88, с.18-19].   

Оскільки основними підсистемами суспільства є чотири його сфери 

(соціальна, духовна, політична та економічна), то якщо взяти окремо будь-яку з 

цих сфер можна побачити, що кожна має свою будову, свої елементи і виступає 

у ролі окремої системи – складної системи. Ще однією характеристикою 

суспільства як складної систем можна назвати різноякісність її елементів. 

Система суспільства у вигляді чотирьох основних підсистем включається у себе 

ідеальні та матеріальні елементи. У ролі перших виступають традиції, цінності 

та ідеї, у ролі матеріальних — установи, технічні пристрої, обладнання. 

Наприклад, сфера економіки — це одночасно і сировина, і транспортні засоби, і 

економічні знання, і правила. Важливим елементом системи суспільства є сама 

людина, котра в свою чергу є теж складною. Саме людські здібності, цілі і 

шляхи розвитку які можуть змінюватися роблять суспільство рухливою і 

динамічною системою.  

Німецький фізик-теоретик К.Фукс для своїх досліджень звертається щодо 

розуміння самоорганізації соціальних систем до ідей Лумана, котрий вважав, 

що система може оперувати тільки тими структурами, які вона сама створила. 

Вона не може імпортувати структури. Самоорганізація будується на теоремі 

оперативної закритості, тобто підставою для неї служить не тільки 

диференціалістське, але і принципово оперативне поняття системи. Це знову-
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таки означає, що в розпорядженні у системи знаходяться тільки її власні 

операції. У системі немає нічого крім її власних операцій, які служать двом 

різним цілям. По-перше, вони необхідні для формування власних структур 

системи: структури операційно закритої системи повинні бути побудовані за 

рахунок її ж операцій. Інакше кажучи, не буває імпорту структур - це 

називається самоорганізацією. По-друге, система може використовувати тільки 

свої власні операції для того щоб визначити історичний стан або даний час з 

якого має виходити все наступне. Стосовно системи теперішній час 

визначається її власними операціями. Тут маємо два аспекти: 1) самоорганізація 

у значенні створення структури за рахунок своїх власних операцій; 2) 

автопоезіс у значенні детермінації стану, виходячи з якого можливі наступні 

операції і який визначається операціями тієї ж системи. У даній теорії 

структури релевантні тільки в теперішній момент. Вони можуть бути 

використані тільки коли система оперує, а все що колись відбулося або коли-

небудь ще станеться - це або минуле, або майбутнє, але не теперішнє. Система 

повинна знаходитися у процесі оперування для можливості використовувати 

структури. 

І тут “соціальну самоорганізацію слід розглядати як взаємне виробництво 

учасників і структур, соціальні структури виробництва людини як соціальної 

істоти, людина виробляє соціальні структури як необхідні умови для її 

суспільного буття, людина є творцем і результатом творіння суспільства” [163, 

с.130-131]. 

Але якщо суспільство є складною системою, котра включає у себе 

людину як принципово складно-відносну систему, котра перебуває в 

постійному діалозі з собою та навколишнім оточенням і містить у собі одне з 

найбільш складних явищ - мозок, що розглядається як багатоклітинна система. 

Виникнення ментальних станів (наприклад, розпізнавання зображень, відчуття, 

думки) пояснюється еволюцією (макроскопічних) параметрів порядку 

церебральних ансамблів, обумовленої нелінійними (мікроскопічними) 

взаємодіями нейронів у стратегіях навчання далеко від теплового рівноваги. 



 
 

55 

Клітинні ансамблі з ментальними станами інтерпретуються як атрактори 

(нерухомі точки, періодичні, квазіперіодичні або хаотичні режими) фазових 

переходів.  

Тому якщо мозок розглядати як складну систему нейронів, то його 

динаміку можна описати за допомогою нелінійної математики нейронних 

мереж. Наприклад розпізнавання зображень інтерпретується як фазовий перехід 

за аналогією із еволюційними рівняннями, що використовуються для опису 

виникнення патернів у фізиці, хімії та біології [90].  Тому теорія нелінійних 

складних систем стала успішним підходом до вирішення проблем у 

природничих науках - від фізики лазерів і твердого тіла, хімії та метеорології до 

моделей біологічного, нейронного та екологічного розвитку. У всіх цих 

випадках самоорганізація означає чітко визначений фазовий перехід, що 

відбувається далеко від теплової рівноваги. Основні проблеми людства також 

відрізняються глобальністю, складністю і нелінійністю. 

Оскільки саме з кінця 1990 років проявляється жвавий дослідницький 

інтерес до сфери дослідження принципів роботи та функціонування головного 

мозку та складних систем загалом, то розвивається новий ефективний 

інструмент дослідження - теорія складних мереж. Вузли в таких мережах 

представляють собою елементи цих складних систем, а зв'язки між вузлами - 

взаємодію між елементами. Ці дослідження мають справу з реальними 

мережами, такими як біологічні (мережі метаболічних реакцій, мережі білкових 

взаємодій), технічні (Інтернет, транспортні мережі), соціальні (мережі друзів і 

знайомих, мережі мобільного зв'язку), а також когнітивні (мережеві структури 

творів мистецтва: літератури, музики тощо, також їх застосовують для 

пояснення функціонування мозку), котрі є відмінними від реальних мереж. 

За допомогою ідеї біологічних та соціальних мереж дослідники, які 

вивчають властивості живої матерії, соціальних систем, великих техногенних 

об'єктів все частіше приходять до висновку, що знань про властивості окремих 

елементів (гени, нейрони, банки, дорожні перехрестя) недостатньо для повного 

розуміння функціонування відповідних складних систем у цілому (живої 
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клітини, мозку, економіки, транспорту). Наприклад економічна криза не буде 

зрозумілою без вивчення складного павутиння взаємних заборгованостей, 

властивих світовій фінансовій системі; вивчення причин утворення дорожніх 

пробок і знаходження рішень для їх запобігання потребує вивчення структури 

всієї дорожньої мережі міста тощо. 

Технічні мережі дають змогу розглянути складність глобальної мережі, 

котра полягає не тільки у збільшенні кількості персональних комп’ютерів, 

робочих станцій та серверів, що взаємодіють через передачу інформації в 

Інтернеті, але й визначення місця знаходження людей чи транспортів, а також 

те, що речі нашого повсякденного життя взаємодіють безпровідним чином, 

тобто за допомогою сенсорів. З точки зору складності реальна сила 

породжується не одним з окремих предметів, а з їхньої колективної взаємодії. 

Наприклад, оптимальне використання енергії можна розглядати як 

макроскопічний параметр порядку домашнього господарства, яке відбувається 

за допомогою самоорганізованого використання різних побутових приладів у 

відповідності з меншим споживанням електроенергії за певний проміжок часу з 

низькими цінами. Технічні мережі також застосовуються для пояснення більш 

складної та професійної техніки. Наприклад, кажуть, що цей винищувач - 

бомбардувальник є багатоцільовим, тому що він може як бомбити, так й інші 

літаки збивати. Але все одно у цього літака є тільки одна головна мета - 

знищувати об'єкти супротивника. Тільки у даного винищувача - 

бомбардувальника можливостей більше, ніж у просто винищувача або просто 

бомбардувальника [48]. 

Основним тут є те, що техніка  потрібна людям для задоволення певних 

потреб: праці, розваг, насолоди та зручності, а не для того, щоб люди 

зациклювались, яким чином працює та чи інша техніка, чи усвідомлення того, 

що вона взагалі є технікою, - все це не є важливим для середньостатистичного 

споживача. 

У свою чергу когнітивні мережі дотримуються принципу, що кожний твір 

літератури, музики і живопису можна співвіднести з відповідною мережевою 
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структурою. Когнітивні мережі можуть мати поєднання динамічних і 

статистичних властивостей, тому при їх дослідженні доцільно визначати 

максимально можливе число параметрів і властивостей для порівняння їх з 

мережами інших типів. Виявлення безмасштабної мережевої організації творів 

художньої творчості різноманітної природи має принципове значення для усієї 

теорії мистецтва й естетики, для розуміння природи самого феномена 

мистецтва. Структура таких мереж вказує на спільність принципів 

самоорганізації художніх творів, незалежно від їх видів і жанрів із законами 

еволюції матерії. Хоча такі дослідження у мистецтвознавстві та естетиці є 

новими, але в майбутньому можна очікувати нові досягнення у цій сфері [47]. 

Також особливий інтерес представляє вивчення когнітивних мереж для 

розуміння принципів функціонування мозку. Ведуться зараз дослідження з 

додатком теорії складних мереж для вивчення мозку, котрі сприяли більш 

глибокому розумінню загальних закономірностей взаємодії різних рівнів його 

структурної організації, а залучення у ці дослідження концепції когнітивних 

мереж дозволить врахувати деякі особливості творчих функцій людини. Таким 

чином можна зазначити, що за допомогою ідеї мережевості розглядаючи щось 

як складне: чи то складну систему, чи структуру, потрібно розглядати її у 

цілісності, а не робити висновки про її складність тільки через огляд окремих її 

елементів. 

Щоб пояснити цілісність системи я спиратимуся на визначення поняття 

“цілісність” у теорії систем сформульоване Л.Берталанфі. Він використовував 

такі формальні системні властивості, що дають змогу охарактеризувати 

систему: 1) цілісність – зміна будь-якого елемента впливає на всі інші елементи 

системи і веде до зміни всієї системи, і навпаки, зміна будь-якого елемента 

залежить від усіх інших елементів системи; 2) сумативність – зміна будь-якого 

елемента залежить тільки від нього самого і зміна всієї системи є сумою змін 

незалежних один від одного її елементів (взаємодія у цьому випадку дорівнює 

нулю); 3) механізація – процес переходу системи від стану цілісності до стану 

сумативності. При цьому коефіцієнти взаємодії кожного окремого елемента 
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системи зменшуються і при t > 0 наближаються до нуля; 4) централізація – 

процес збільшення коефіцієнтів взаємодії у частини чи в окремому елементі 

системи. В результаті незначні зміни цієї частини (провідна частина системи) 

приводять до істотних змін у всій системі; 5) ієрархічна організація системи – 

окремі елементи системи являють собою системи нижчого порядку, і/або 

розглянута система виступає як елемент системи більш високого порядку [106].  

Для Берталанфі поняття цілісності системи визначається через наявність 

зв’язності її елементів як властивістю системи, що формується у процесі її 

становлення на етапі інтеграції диференційованих частин у ціле. Тому під 

складністю системи розуміють те, що вона принципово не дорівнює простій 

сумі своїх частин, саме тому складність нерозривно пов'язана з нелінійністю. 

Що ж до складності будь-якої системи загалом, то вона характеризується 

та окреслюється, за М.Гайдесом, наступ ними ознаками: 

- Ціль (визначає призначення системи); 

- Блок управління (слідкує за правильністю виконування дій для 

досягнення цілей); 

- Ієрархія (визначає взаємодію між різними елементами системи без 

винятку); 

- Виконуючі елементи (системно-функціональні елементи, що 

виконують дії). 

“Щоб не плутати складність систем зі складністю їх блоку управління, 

простіше прийняти, що є монофункціональні (прості) і багатофункціональні 

(складні) системи. У цьому випадку поняття складності системи стосується 

тільки блоку управління. У монофункціональних системи блок управління 

керує набором власних елементів, що функціонують у системі незалежно від 

ступеня її складності. У багатофункціональної системи блок управління будь-

якої складності управляє декількома монофункціональними підсистемами, 

кожна з яких має свої елементи зі своїми блоками управління” [20, с.149]. 

Враховуючи це можна досить легко і просто зрозуміти функціонування 

систем будь-якої складності від атома до людини, зрозуміти що потрібно для 
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того, щоб система могла нормально функціонувати (виконувати задані їй мети) 

і збагнути чому вона не може цього зробити, якщо вона дефектна. Це 

наприклад, дає можливість побудувати траєкторію патогенезу будь-якого 

захворювання. Без знання траєкторії патогенезу лікувати хвороби неможливо. 

Отже на думку цього дослідника поняття складності стосується лише 

числа та якості дій системи, які визначаються числом рівнів її ієрархії, але не 

числа її елементів. Наприклад те що динозаври мали великі розміри не означає, 

що вони були складніше влаштовані ніж звірі мменших розмірів. Так само як і 

те, що розуміючи суспільство як складну системи ми не можемо казати, що 

один з її елементів – людина є простою системою. Це  те саме як стверджувати, 

що людина як складний феномен не містить у собі складності.  Тобто це 

означає, що не можна розкласти складну систему на низку простих. 

В першому підрозділі я вже розглядала ідеї І.Пригожина  про складність, 

але варто зазначити, що для цього дослідника основоположним є те, що 

складність розглядається як невід'ємна частина світу динамічних систем. Саме 

він запропонував обґрунтування нелінійних рівнянь на яких базується теорія 

динамічних систем і які становлять методологічний фундамент дослідження 

складних систем. Так складні системи - це насамперед динамічні, з точки зору 

наявного потенціалу саморозвитку, системи. Зазвичай прості цілісні системи 

такого потенціалу в собі не містять. У праці «Пізнання складного» Г.Ніколіс та 

І.Пригожин зазначають, що в дослідженні проблеми складності особливу роль 

відіграють дві наукові дисципліни (котрі докорінно змінили уявлення про 

складність): перша – це фізика нерівноважних станів, однією із найважливіших 

ідей якої є відкриття нових фундаментальних властивостей речовини в умовах 

сильного відхилення від рівноваги; друга дисципліна – теорія динамічних 

систем, що вивчає нестійкі стани у яких малі зміни можуть із часом 

посилюватися [115]. Складність реальних фізичних систем знаходиться 

немовби між двома крайностями: з одного боку, повна відсутність мінливості 

як граничний випадок когерентності; з другого боку, сильна мінливість, що 

уявляється випадковим шумом і повна відсутність кореляцій. Доповнюючи ці 
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ідеї С.Курдюмов разом з О.Князевою вважають, що природа складних утворень 

пов’язана не тільки зі складністю взаємозв’язків між ними, але й зі складним 

об’єднанням, синтезом у них передуючих історичних станів розвитку. 

Складність структури пов’язана з когерентністю тобто узгодження темпів 

життя структур за допомогою дисипативних процесів. 

Складні системи у дослідженнях Пригожина – це за своїм змістом не 

просто динамічні системи, а нерівноважні динамічні системи методологія 

дослідження яких кореспондується із методологією квантової механіки і теорії 

відносності. Складність визначається мірою нелінійності. У цьому відношенні 

складні нелінійні системи слід розглядати як антипод лінійним цілісним 

системам, які у світлі нових обґрунтувань можна віднести скоріш за все до 

класу простих систем. Ось чому у синергетиці Пригожина незворотність часу є 

вихідною і принципово немеханістичною властивістю, котра притаманна 

відкритим системам. “Нерівноважна система може спонтанно еволюціонувати 

до стану більш високої складності” [114, с.61]. Складність ототожнюється не 

тільки з більш високою організацією, а й із необоротністю пов'язаною зі 

стрілою часу. 

Пригожин докладно розглядає стан нестабільності системи. Щоб 

проілюструвати це на матеріалі фізики можна взяти до уваги звичайний 

маятник обидва кінці якого зв’язані жорстким стрижнем причому один кінець 

нерухомо закріплений, а інший може здійснювати коливання з довільною 

амплітудою. Якщо вивести такий маятник зі стану спокою несильно хитнувши 

його вантаж, то в кінці кінців маятник зупиниться в вихідному (самому 

нижньому) положенні. Це - добре вивчене стійке явище. Якщо ж розташувати 

маятник так, щоб вантаж опинився у точці протилежній самому нижньому 

положенню, то рано чи пізно він впаде або вправо, або вліво причому достатньо 

буде дуже малої вібрації, щоб направити його падіння у ту, а не в іншу сторону. 

Так от верхнє (нестійке) положення маятника практично ніколи не знаходилося 

у фокусі уваги дослідників. 
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Якщо взяти стійкий маятник і розгойдати його, то подальший хід подій 

можна передбачити однозначно: вантаж повернеться до стану з мінімумом 

коливань, тобто до стану спокою. Якщо ж вантаж знаходиться у верхній точці, 

то в принципі неможливо передбачити, впаде він вправо або вліво. Напрямок 

падіння тут істотно залежить від флуктуації. Так що в одному випадку ситуація 

в принципі передбачувана, а в іншому - ні і саме в цьому пункті в повний зріст 

постає проблема детермінізму. При малих коливаннях маятник - 

детермінований об'єкт, тому можна передбачити результат. І навпаки 

виникають проблеми пов'язані з маятником як недетермінованим об’єктом – 

непередбачуваність результату. Таким чином необхідний перегляд самого 

поняття законів природи, оскільки вони вже не показують нам, що має 

відбутися, а можуть тільки показувати на подію (результат), що можливо 

відбудеться. 

Тому за Пригожиним складність у природі неможливо звести до деякого 

принципу глобальної оптимальності, тому меж для структурної стійкості (тобто 

для системи атракторів у дисипативних системах) не існує. Завжди може 

знайтися такий тезаурус, детектор і селектор, за яких стане можливим вибір ще 

більш складного утворення ніж усі відомі досі.  

Іноді в деяких дослідженнях можна зустріти  плутання “складності” та 

“складнісності”, але між ними існує розмежування. Друга говорить не тільки 

про заплутаність, не тільки про складно-змістовні характери тих чи інших 

утворень, мова швидше йде про особливу парадигму, яка задається не стільки 

неозорістю складу якогось об’єкта скільки тими необхідностями, які 

спонукають до нового стилю мислення, що орієнтований на схопленні того 

становлення чи динаміки, котра проходить через усі сфери як соціального, так і 

психологічного та фізичного існування людини (іноді між цими сферами 

можуть навіть зникати межі їх тлумачення). Саме для схоплення такої 

складності мають існувати особливі філософські технології, як для тлумачення 

ситуації що виникла, так і для концептуального забезпечення життя в нових 

реаліях. 
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Цікавими є дослідження складності та наполягання на її багатозначності, 

а не понятійності О.Огурцовим, котрий проаналізувавши роботи вчених у цій 

сфері дійшов висновку, що: для К.Майнцера складність пов'язана з нелінійною 

динамікою, з малими та локальними причинами, що призводять до 

непередбачуваних результатів, із фрактальністю систем, що самоорганізуються; 

для концепції В.Стьопіна класичної, некласичної і постнекласичної науки - з 

усвідомленням систем, що саморозвиваються; для В.Аршинова - з 

темпоральним виміром складності, для О.Князевої – з створенням ряду моделей 

нелінійної динаміки, самоорганізації, динамічного хаосу, автопоезісу, 

фрактальністю; для І.Добронравової - з процесуальністю, темпоральністю, 

фрактальністю і нелінійністю середовища [107]. 

На основі різноманітності цих поглядів автор зазначає, що виявлення і 

вказівка на складність об'єктів дослідження було результатом обмеженості 

наявних раціональних і методологічних засобів наукового знання;  це 

виявлення і вказівка на такі об'єкти, які не піддаються сформованим 

аналітичним методам і поняттям, та вводять до складу знання ряд метафізичних 

і навіть релігійних структур, задають вектор пізнання та фіксують чужорідні 

моменти всередині філософського і наукового дискурсу, створюючи 

розширення дискурсів. Отже, оскільки все більше ускладнюються об’єкти 

дослідження, то відбувається ускладнення самого мислення дослідника та 

методів, засобів, які він застосовує і якими володіє. 

Дослідник у сфері методологічної метафізики тотальності В.Кізіма, 

розглядаючи складність як таку, котра є притаманною не тільки повсякденній 

практиці, але й використовується у характеристиці різноманітних онтичних 

форм людського середовища перебування та практичної діяльності вважає, що 

її варто сприймати багатоаспектною. Його цікавить тільки один момент 

розуміння складності (він використовує метафізичний підхід), - це складність 

речі. Ось як він бачить цю складність: 

- складність речей - це те, що визначає не тільки їх самостійність і 

цілісність, а й їх єдність зі світом. Це - повнота буття у речі. Говорячи про 
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складність речі мається на увазі якась її глибинна таємниця, що виходить за 

чіткі межі її зримого існування. Однак вона одночасно складає і душу самої 

речі оскільки позбавлена складності річ перестає бути цілісною, 

перетворюється на купу простих і мертвих фрагментів. Складність - це 

опосередкування, яке одночасно розділяє і з'єднує; 

- конкретизуючи тезу “складність - це повнота буття в речі”, можна 

сказати далі, що складне в речі є тотальність речі, причому це розуміється не в 

кантівському статичному сенсі (як єдність різноманіття), а в гегелівському 

динамічному - розгортається у собі, але єдність різноманіття речі себе зберігає; 

- тому аналіз складного є з'ясування будови, механізму, 

трансформацій і факторів, що детермінують тотальності; оцінка будь-якої 

буттєвої форми з позицій складності є оцінка її під кутом погляду на неї як на 

тотальність [55]. 

На думку автора багатоманітність розуміння терміну “складність” є 

наслідком підміни складного окремими його уявними і матеріальними 

моделями, що розуміються насамперед онтично, а саме як “система”, 

“структура” , “ієрархія “, “мережа”, “самоорганізація” тощо, але упускається 

субстанціонально-онтологічний контекст і сенс самої складності та її життя. 

Адже саме науковий дискурс розрізняє складність двояко: складність як така 

(мається на увазі загальне розуміння, тобто за межами середовища, сфери, 

науки, напрямку застосування) і складність системи/структури, 

об’єкта/предмета, явища/феномена - не одне і те ж саме. Принципова помилка 

традиційного розуміння складності полягає у спробах знайти онтологічну 

повноту складності тільки онтичними засобами замість того, щоб звернутися до 

з'ясуванню онтологічної природи самої повноти. Результатом і виявляється 

редукція істинної складності до безлічі отологічних її вимірів. Зі сказаного 

випливає, що незадовільна пізнавальна ситуація зі складністю пов'язана не 

стільки із самою складністю, скільки з прагненням зрозуміти її неадекватним, 

тільки онтичним чином. Якщо це дійсно так, то вона може бути подолана 
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простим усуненням даної невідповідності. Тому Кізіма вважає, що 

метафізичний підхід до складності як тотальності дозволяє це зробити. 

На мою думку особливість складності характерна тим, що вона не є 

однозначною, а є концептуальною і саме в цьому її краса та важливість для 

сучасного наукового дискурсу. Адже у різних науках вона має різне 

визначення, зокрема, окремо існує складність програм і складність алгоритмів, 

динамічна і статична складність, складність еволюційна, складність 

контекстуальна, логічна та багато інших. Іноді кажуть, що складність слід 

розуміти метафорично, що складна система - це неодмінно система здатна до 

самоорганізації, вона може бути пов'язана з наявністю великої кількості та 

різноманітності частин, з великою кількістю зв'язків між цими частинами, може 

бути обумовлена цілісністю, організацією або емерджентністю своїх 

властивостей. 

Таким чином можна і варто, по-перше говорити про складність як про 

характеристику явищ, по-друге, сприймати складність як таку, що є утвореною 

пізнанням. Так складними є системи живої та неживої природи, природні та 

створені людиною, соціальні організації, екосистеми тощо.  

Отже розуміння складності як концепту відбувається через її 

різноманітну трактовку, застосування та намагання пояснити її через ту чи іншу 

сферу використання. Складність проявляється в абсолютно всіх сферах 

людського життя: починаючи від повсякденного її застосування і закінчуючи 

філософсько-науковим аспектом. Завдяки своїй багатозначності та різному 

смисловому наповненню, котре їй надають ті чи інші дослідники. В межах 

сучасного наукового дискурсу відбувається висвітлення не тільки дослідження, 

застосування і аналізу концепту “складність”, але і спостерігається його 

взаємозв’язок іншими спорідненими поняттями, - про що йтиметься у другому 

розділі. 
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Висновки до Розділу 1 

 

Об’єктами дослідження сучасної нелінійної науки стали складні системи, 

що самоорганізуються та саморозвиваються. Частіше за все в філософії та науці 

складне протиставляють простому або розглядають складність поряд з 

принципом простоти, котрий провокує досліджувати об’єкти як прості. 

Дослідивши властивості та характеристики концепту складності та прости 

з’ясувалося, що вони не вичерпують одна іншу та поява складності як об’єкта 

наук не означає, що вона завжди заміщує/замінює собою простоту. Більш того 

вони взаємодіють та взаємодоповнюють одна одну: у складних системах 

можуть міститись прості елементи, а в простих системах - складні; вивчатися 

складні системи можуть за допомогою простих методів та засобів, і навпаки, 

прості системи – за допомогою складних. Тому дослідження концепту 

складності в сучасному науковому дискурсі неможливе без усвідомлення 

значного впливу на нього принципу простоти, котрий у подальшому  поступово 

переходить у принцип редукції, а сам методологічний контекст визначає смисл 

у якому використовується концепт складності або простоти. 

Важливість взаємозв’язку складності та простоти в історико-

методологічному контексті можливо помітити через застосування принципу 

редукції, котрий у цілому являє собою зведення складного до простого, вищого 

до нижчого, цілого до властивостей частин тощо. Будь-яка задача, що 

потрапляє під цей принцип спрощується, фактично тут відбувається розгляд 

чогось як простого, більш того складне ототожнювалося зі складністю. Це і 

відбулося із розумінням світу в класичній раціональності, а в некласичній 

набуває нового сенсу коли принцип редукції виступає разом з принципом 

системності.  

У сучасному науковому дискурсі проблема розуміння взаємозв’язку 

складності та простоти через принцип редукції має місце і є досить поширеною 
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при розгляді об’єктів лінійної науки та має вплив на сприйняття людей і набула 

розповсюдження у буденній свідомості. 

Саме сучасний науковий дискурс і дає можливість досліджувати 

складність не як термін чи поняття, а як концепт. Оскільки “складність” не має 

чіткого визначення та вичерпних характеристик, все це буде змінюватися у 

залежності від сфери, науки, середовища в якій ми її застосували, розглянули 

або в якій знайшли. Крім того, оскільки складність є багатовимірною, 

багатоманітною, багатогранною, ми спостерігатимемо різне її смислове 

наповнення, тому сучасний науковий дискурс і говорить про складність як 

концепт. Але тут важливим є те, що в межах такого дискурсу ми можемо звести 

всю різноманітність визначень концепту “складність” до двох основ на ґрунті 

яких і розглядається уся ця багатоманітність. По-перше, розуміння складності 

через її здатність бути властивістю (котра по-різному трактується і описується 

від вченого до вченого), що засвідчує лінійна наука; по-друге, складність, як 

певний процес (котрий розумітиметься у кожного науковця по-іншому в 

залежності, говорять вони про еволюцію, розвиток, систему, структуру тощо та 

до якої сфери науки він (процес) застосовується), що розкрито нелінійною 

наукою. Але характерним є те, що між ними немає чіткої межі оскільки 

складність одночасно може бути двоякою, тобто містити обидва визначення як 

процесу так і властивості. Наприклад людина є складною і за своїм розвитком 

(еволюцією), і складною сама по собі, більш того вона як складність 

складається із елемента більшої складності (мозок).  

Історико-методологічний погляд першого розділу на концепт 

“складність” не може розглядатися як вичерпний та завершений у сучасній 

науці, бо принцип редукції, що міг працювати у зв’язці з принципом простоти 

та системності не є достатнім для нелінійної науки, де дослідження 

здійснюється через призму цілісності. І тому виникла потреба в новому 

методологічному принципі - принципі підлеглості. Саме цьому і буде 

присвячений другий розділ мого дослідження. 
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Завданням наступного розділу дисертації буде експлікація смислового 

інваріанту концепту складності в синергетичному дискурсі та в межах сучасної 

загальнонаукової картини світу. Дане дослідження буде розроблятися на основі 

сформульованих у першому розділі узагальнень про те, що складність є: 

- концептом методології і філософії науки. Сама сутність концепту, котра 

втілюється у науковому дискурсу вказує на те, що смислове ядро “складності” 

міститься у різноманітних наукових дискурсах, які самі опосередковано чи 

безпосередньо звертаються до цієї проблематики через те, що смисловий 

інваріант цього концепту потребує експлікації. 

- 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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РОЗДІЛ 2 

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ДИСКУРС ЩОДО СКЛАДНИХ СИСТЕМ, ЯКІ 

ЗДАТНІ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ 

 

2.1. Категоріальні засади розуміння складності світу в сучасній 

науковій картині світу 

 

У цьому підрозділі розглядатиметься важливість розуміння складності 

світу для сучасної наукової картини світу на відміну від попередніх де до уваги 

бралася ідея простоти світу. За основу я братиму філософсько-категоріальний 

рівень постнекласичного підходу до взаємозв’язку простого і складного: 

“…категорії простого і складного не можна протиставляти одна одній, позаяк у 

них відбиваються різні рівні осягнення світу людиною” [122, c.114]. 

Основною ознакою Нового часу є розуміння світу як картини. Слово 

“картина”, за визначенням німецького філософа М.Гайдегера, означає тепер 

конструкт уявлення, що опредметнює. “Людина бореться тут за позицію такого 

сущого, яке усьому сущому задає міру й приписує норму” [146, с.105],  а наука 

як дослідження є незмінною формою самоустрою світу. Загалом, мислитель 

виходить з того, що при слові “картина” кожен в першу чергу думає про 

зображення. Як зображення вона передбачає не буквальну копію з оригіналу, а 

фіксацію рис, які вважаються найбільш суттєвими та значущими. Це означає 

що мова йтиме про певну конструкцію, створення якої передбачає певну точку 

відліку (автора, глядача) та дистанцію від зображених на картині об’єктів. 

Такий підхід передбачає одночасно і втрату певної близькості (або інтимності) 

зв'язку з речами навколишнього середовища, і можливість об’єктивного 

ставлення до них. Ось чому картина світу завжди прагне до того, щоб, в першу 

чергу, бути сферою знання (наукового). Тут осмислення сприйняття світу як 

картини означає, що людина знаходиться на такій стадії розуміння себе та 

світу, коли стає очевидним, що саме вона конструює світи й вже не може 

повернутися до віри в те, що має справу з речами самими по собі. 
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Більш того Гайдегер визначає межі та своєрідність епохи, яку називає 

“час картини світу”: світ тут виступає як позначення сущого в цілому; 

зображені (“намальовані”) речі виступають у всій своїй повноті; метафора 

світу-як-картини передбачає дистанцію між людиною та світом: людина 

перестає бути учасником, а перетворюється у спостерігача та репрезентанта. 

Світ стає картиною (репрезентацією), проти якої стоїть людина, залишаючись 

за межами, без місця в світі. Такий світ як продукт людської активності, 

позбавляє її від свого впливу. Тому всі зобов'язання, відносини, інтереси, які 

вносили людину в світ, вже не можуть знайти свого місця на цьому “полотні”. 

Як вказує Гайдегер, там, де світ не може увійти в картину, не може бути й 

картини світу. Ось чому не можна говорити про античну або середньовічну 

картини світу: культура античності та середньовіччя ніколи не сприймала і не 

могли сприйняти світ як щось їй протилежне або виставлене перед нею, адже 

там де індивід або суспільство сприймають себе як частину деякого цілого, 

немає протиставлення себе світу, а значить не може бути й картини світу. Ось 

чому для В.Стьопіна картина світу – це деяка теоретична модель досліджуваної 

реальності. Але це особлива модель відмінна від моделей, що лежать в основі 

конкретних теорій [134]: 

По-перше вони розрізняються за ступенем загальності. На одну і ту ж 

картину світу може спиратися безліч теорій, у тому числі і фундаментальних. 

Наприклад із механічною картиною світу були пов'язані механіка Ньютона - 

Ейлера, термодинаміка й електродинаміка Ампера - Вебера. З 

електродинамічної картиною світу - не тільки засади макссвелівської 

електродинаміки, але й механіки Герца. 

По-друге спеціальну картину світу можна відрізнити від теоретичної 

схеми аналізуючи абстракції (ідеальні об'єкти), що вони її утворюють. 

Наприклад, в механічній картині світу процеси природи характеризувалися за 

допомогою таких абстракцій, як: “неподільна корпускула”, “тіло”, взаємодія 

тіл, що передається миттєво по прямій і міняє стан руху тіл, “абсолютний 

простір” і “абсолютний час”.  
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З появою дисциплінарно-організованої науки (кінець XVIII - перша 

половина XIX ст.) виникають спеціально-наукові картини світу (дають 

уявлення про предмет кожної окремої науки). Вони стають особливими 

автономними формами знання, що організують в систему факти та теорії 

кожної конкретної наукової дисципліни. При цьому виникають проблеми 

побудови загальнонаукової картини світу. 

В.Данилов виділяє такі компоненти спеціальних картин світу як: 

онтологічний, епістемологічний, методологічний, культурний та освітній [23]. 

В онтологічному компоненті всі категоріальні смисли можуть бути зведені до 

кількох постулатів, що описують наявну дійсність, котра змінюється при зміні 

типу наукової раціональності. В постнекласичній науці такий компонент 

описує відкриті системи, що здатні до самоорганізації та описує її за 

допомогою таких постулатів: новий універсалізм, синтез з філософією; розгляд 

складності як одного з основних концептів; поява нових форм самоорганізації.  

Епістемологічний компонент спирається на еволюцію розповсюджуючи 

наукову картину світу на весь всесвіт. Ідея нових динамічних рівноваг 

відкриває випадковість, яку не розглядали попередні етапи розвитку науки. 

Така (постнекласична) картина світу є нелінійною. 

Так онтологія класичної науки представляла реальність у вигляді трьох 

самостійних субстанцій: речовини, простору і часу при повній відсутності 

випадковості. У некласичній науці простір, час і матерія розглядаються як 

внутрішні взаємопов'язані аспекти єдиної реальності. Ймовірнісні закони тут 

вважаються не менше фундаментальними ніж динамічні, а зміна об'єктів 

розглядається як еволюція. Постнекласична наука додала в онтологію 

випадковість як основоположний чинник існування світу і підкреслила 

фундаментальну роль непричинних резонансних зв'язків і відносин [150]. 

Еволюція тут поширюється на весь Всесвіт, з'являються високоорганізовані 

системи – людиновимірні. Крім того у постнекласичній науці суб'єктом 

наукового пізнання є диверсифіковане наукове співтовариство, що складається 

з окремих вчених-особистостей, кожен з яких є частковим виразником істини. 



 
 

71 

Наукова істина є результатом не тільки взаємодії суб'єкта з об'єктом, а й 

когнітивної взаємодії пізнання суб'єктів між собою [77].  

Відповідно до поглядів Стьопіна поняття “наукова картина світу” 

вживається як у сенсі світогляду, так і в більш вузькому сенсі, коли мова 

заходить про наукові онтології, тобто ті уявлення про світ, які є особливим 

типом наукового теоретичного знання. У цьому значенні наукова картина світу 

виступає як специфічна форма систематизації наукового знання, що задає 

бачення предметного світу науки відповідно до певного етапу її 

функціонування та розвитку. Також науковець використовує і допускає такі 

вирази, як, наприклад, механічна картина фізичної реальності, 

електродинамічна картина фізичної реальності, квантово-релятивістська 

картина фізичної реальності, картина реальності, конкретно-історична форма 

картини досліджуваної реальності, картина соціальної реальності [138]. Звідси 

випливає, що наукова картина світу та наукова реальність взаємопов’язані, але 

не співпадають. У другій половині XX ст. така картина світу починає 

розвиватися на основі ідей універсального (глобального) еволюціонізму, що 

з'єднує принципи еволюції і системного підходу. Виявляються генетичні зв'язки 

між неорганічним світом, живою природою та суспільством у результаті 

усувається різке протиставлення природничо-наукової і соціальної картини 

світу. Відповідно до цього явища посилюються інтеграційні зв'язки 

дисциплінарних онтологій, які виступають фрагментами єдиної 

загальнонаукової картини світу. 

Наукова картина світу в розумінні Стьопіна представлена як онтологія 

певної області реальності (котру вивчає певна наука). І навпаки наукова 

реальність є основою картини світу та наукового погляду на якусь реальність 

або її фрагмент. Філософ зазначає, що зміна картин світу (механічна / 

електродинамічна / квантово-релятивістська) пов'язана з модифікацією системи 

онтологічних принципів фізики (це ряд уявлень: про основні компоненти, що 

складають об'єкти, які вивчає певна наука; про їх типології; про закони, які 

відображають взаємодію об'єктів; про характеристики простору і часу). За 
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допомогою таких принципів і відбувається експлікація картини досліджуваної 

реальності. 

“Сучасна наукова картина світу, заснована на принципах глобального 

еволюціонізму, органічно включається у процеси формування планетарного 

мислення, діалогу культур, стаючи основою крос-культурної взаємодії Заходу і 

Сходу” [133, с. 255]. 

Отже поняття “наукова картина світу” застосовується не до всіх наук, 

мова в основному йде про фізичну, хімічну, біологічну та технічну картини 

світу. Це дозволяє виявити рамки використання поняття “наукова реальність” і 

визначити зміст понять “фізична реальність”, “хімічна реальність”, “біологічна 

реальність” і “технічна реальність”. Саме тому у ході наукових революцій 

змінюється не тільки наукова картина світу, а й наукова реальність. Саме через 

це Стьопін говорить, що сучасна постнекласична (на відміну від класичної) 

картина світу включає у себе складні системи що саморегулюються, 

саморозвиваються і самоорганізуються. 

“Кожен з цих типів системних об'єктів представлений у науковому знанні 

відповідним кластером спеціальних наукових картин світу (дисциплінарних 

онтологій) і загальнонаукової картиною світу. Ці картини задають системно-

структурне бачення предмета наукового дослідження і тим самим 

репрезентують уявлення про той чи інший тип системної організації 

досліджуваних об'єктів” [132, с.250]. 

Для того щоб пояснити значення складності світу для сучасної наукової 

картини світу, варто спочатку проаналізувати сам термін “світ”, який у сучасній 

філософії науки сприймається - як наповнений явищами і процесами в яких 

нерівноважність і нелінійність є основними властивостями. 

Український філософ С.Кримський разом з В.Кузнєцовим тлумачать 

поняття “світу” (об'єктивний зміст якого виступає предметом світогляду, що 

завжди органічно пов'язувалося з усім комплексом фундаментальних проблем 

філософії і насамперед з її основними питаннями) як ставлення свідомості до 
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буття. На основі цього дослідники виділяють атрибутивні характеристики світу 

[74, с. 59-83]: 

1) він виступає як матеріальна єдність найрізноманітнішого у сфері явищ, 

як форма цілісності певної системи природи, як сфера буття рухомої матерії. 

Світ - це не просто сфера буття у його необхідності і можливості, не просто 

тотальна антитеза “ніщо”. Це насамперед певна системність буття, предмети і 

явища якого утворюють природну цілісність; світ тримається взаємною 

відповідністю частин, бо будь-який його компонент відноситься до одного і 

того ж цілого; 

2) світ не має просторових меж у метричному сенсі (просторова-часова 

характеристика): його межі скрізь. Ця внутрішня специфіка всім явищам, що 

належить до даного світу, у цьому сенсі вона проходить через кожну точку 

світової сукупності та виражається в кожному її об'єкті; 

3) світ реалізується як гранична сфера функціонування певних 

закономірностей, точніше як тип закономірностей, що розкриває якийсь 

порядок світу. Наприклад, у фізиці цей тип закономірностей характеризується 

групами перетворень симетрії визначеними фундаментальними константами 

або їх специфічним поєднанням; 

4) світ характеризується самодостатністю закономірностей, що 

детермінують все різноманіття його явищ. Ця самодостатність проявляється як 

повнота причин, необхідних для породження явищ світу та їх пояснення. У 

цьому аспекті світ виступає як самодіяльність тих речей і подій, що йому 

належать; 

5) світ є таким, що спостерігається суб’єктом (людиною) та центрується 

відносно нього, тобто не світ входить в людину, а людина є лише однією (а не 

єдиною та основною) з атрибутивних характеристик світу; 

6) світ пов'язаний з певним типом фізичної реальності. Наприклад, світ 

речей як собі тотожних просторово-локалізованих об'єктів, які окреслюють 

предметну область класичної фізичної картини світу. Це переважно 
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просторово-протяжний світ представлений у вигляді системи матеріальних 

точок, що характеризуються у предикаті евклідової метрики і маси. 

7) світ виступає певним видом існування (можливий, дійсний тощо). Але 

під типом існування тут розуміється не вичерпна за змістом характеристика 

матеріального буття, а його певні модифікації і специфічні прояви. 

Такі атрибутивні характеристики розкривають специфічний 

категоріальний лад уявлень про світ. Так якщо та чи інша частина природи 

може просто характеризуватися притаманними їй закономірностями, то в 

системі світу закономірності виступають у більш високому та складному 

розумінні – світопорядок, котрий реалізується як якийсь природний стан явищ, 

що стійко зберігається у вигляді певної організації речей і подій. 

Спираючись на ідеї цих дослідників, а також ідеї І.Пригожина, котрий 

називає складність, темпоральність і цілісність визначальними 

характеристиками світу [117], І.Добронравова говорить про причинність та 

цілісність у синергетичних образах світу, де самоорганізація може бути 

визначена як становлення нового цілого утвореного узгодженою поведінкою 

складових елементів вихідної середовища. Дослідниця вважає що, потрібно 

мислити світ в цілому, тобто як єдність багатоманітності і тут треба 

враховувати такі способи: 

1) законовідповідність – єдність подій світу як прояву законів (“світ як 

математичний універсам” – Галілей); 

2) системність – структурна єдність (атомізм, “квантові сходи” - 

В.Вайскопф); 

3) цілісність – генетична єдність багатоманітності світу як цілого в   

результаті його самоорганізації та становлення і відтворення складних 

самоорганізованих цілісностей у ньому. 

Ба більше, вона наголошує що границі застосовності системного 

розуміння єдності багатоманітного як структурної єдності встановила сучасна 

фізика високих енергій, а незастосовність принципу редукції до пояснення 

систем, що самоорганізуються - синергетика. Це дві основні галузі нелінійної 
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науки, яка розгортається у процесі сучасної глобальної наукової революції, що 

розпочалась у 60-х роках минулого століття. У нелінійній науковій картині 

світу в якості способу мислити єдність багатоманітного розглядається 

цілісність систем, що самоорганізуються, адже самоорганізація власне і є 

становленням та відтворенням нового цілого. Прояснення категоріальних  засад 

адекватних границям застосовності нелінійних теорій самоорганізації і 

 забезпечує можливість онтологізації нових знань на базі створення нової 

картини світу. Саме тому І.Добронравова пояснює, що цілісність (в 

синергетичному розумінні) розглядає ціле як єдність різноманітності 

процесуально: це і процес самоорганізації як становлення нового цілого, що 

створює собі частини з наявних елементів середовища (поява параметрів 

порядку); це і динамічно-стійкий періодичний процес відтворення станів цілого 

(формування граничного циклу в фазовому просторі, утвореному двома 

періодично змінними параметрами порядку);  і процес переходу параметрів 

порядку до хаотичної поведінки [34]. 

У зв’язку з цим світ можна розглядати як складну систему, що постійно 

еволюціонує та є цілісною. Це відбулося через те, що спираючись на 

синергетику філософія долає фрагментаризм філософського дискурсу, який 

склався у першій половині ХХст., і повертається до цілісної картини світу і 

розкриття місця і ролі людини в ньому. Все це вимагає і одночасно сприяє 

уточненню і конкретизації таких філософських категорій як структура і 

система, порядок і хаос, стійкість і нестійкість, простота і складність, процесів 

розвитку, що використовуються при характеристиці. Виникла необхідність 

перегляду змісту категорій “час”, “простір”, “необхідність” і “випадковість”, 

“детермінізм”, розширилося і змінилося розуміння казуальності виробленої 

класичною наукою, саме поняття “розвиток” у світлі досягнень сучасної науки 

трактується зовсім інакше. Виникла потреба осмислити і ввести в систему 

філософських категорій видозміненою синергетикою, і зрозуміти: нелінійність і 

багатоваріантність (альтернативність), непередбачуваність процесу розвитку, 

хаос і випадковість у виникненні нового.  
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Складноорганізовані системи, що складаються з великої кількості 

елементів, котрі знаходяться у складних взаємодіях один із одним і володіючих 

величезним числом мір свободи, можуть бути описані невеликим числом 

істотних типів руху (параметрів порядку), а всі інші типи руху виявляються 

“підлеглими” (принцип підлеглості) і можуть бути досить точно виражені через 

параметри порядку. Говорячи про принцип підлеглості (Г.Хакен) мається на 

увазі, що в процесі самоорганізації колективний узгоджений рух елементів 

середовища/системи/структури завжди підкорюється параметрам порядку при 

становленні якогось нового цілого, яке в свою чергу формує, з наявних 

елементів що знаходяться в оточенні свої власні частини (І.Добронравова).  

Згідно класичній термодинаміці еволюційність світу полягає у процесах 

спрощення організації, деградації структур й утворень, зростання ентропійних, 

хаотичних елементів. В постнекласиці синергетика вивчає головним чином 

протилежні процеси: шлях до складного, породження складного; процеси 

хаотичності та спрощення організації досліджуються нею лише як необхідні 

еволюційні стадії функціонування складного і сходження до складнішого. 

І тому на цьому етапі розвитку науки категорії ціле та частини 

виявляються значно більш адекватними відносно до процесів самоорганізації 

ніж поняття “елемент” і “структура”, особливо в тому  їх розумінні, яке 

характерне для методології фізики при описі стійких рівноважних систем, коли 

властивості системи повністю визначаються взаємодією її елементів, і поняття 

зв'язку зводиться до актуального здійснення їх взаємодії. Таке розуміння було 

характерне для того рівня фізичного пізнання, коли фізичні системи 

розглядалися поза їх становленням і розвитком, тобто лише в їх 

функціонуванні. Вважалося, що готові форми представляються початковими 

умовами існування змісту, а саме форма визначається структурою, тобто 

стійкими зв'язками між елементами (наприклад, підстави методологічних 

установок редукціонізму: від елемента до системи, від частини до цілого). 

Розглядаючи атрибутивні властивості світу, які дали Кузнєцов та 

Кримський, спираючись при цьому на історико-філософський досвід розгляду 
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поняття “світ”. І.Добронравова вважає, що тут “і цілісність світу як єдність 

багатоманітного, і монадність світу, рамки особливості якого проходять через 

кожний його об'єкт, що є носієм того специфічного способу існування матерії, 

який визначається системою діючих у ньому закономірностей (світопорядком). 

Всі ці та інші атрибутивні характеристики категорії “світ” мають відповідні 

уточнення в сучасній картині світу. Так гармонія світопорядку реалізується 

через принципи симетрії, які визначають можливі типи фізичних законів; 

спосіб порушення локальних симетрій під час становлення певного світу 

визначає значення фізичних констант і специфіку елементного складу всіх 

об'єктів даного світу…” [28, с.1]. 

Для того щоб зрозуміти світ, треба враховувати, що людина знаходиться 

в ньому, а це призводить до ідеї складності як синергетичного процесу, що 

постійно перебуває у стані становлення. І як наслідок, тут виникає проблема 

розуміння складності – вже як проблема розуміння складнісного суб’єкта. Тому 

можна вважати, що для наукової картини світу складність є досить важливим 

концептом, оскільки йдеться не тільки про складність самого світу та її 

компонентів, але й про складність самого суб’єкта дослідження. Тобто 

відношення “суб’єкт-об’єкт” пізнання буде складним, бо містить і складний 

об’єкт, і складний суб’єкт. Саме тому науковою картиною світу можна вважати 

обґрунтоване конкретно-історичне уявлення про світ, що взаємно обумовлено 

зі стилем наукового мислення. А говорити про появу нового стилю наукового 

мислення можна лише тоді, коли розширення наукової картини світу на основі 

нових наукових результатів і категоріальне осмислення понятійних структур 

нових теорій стануть адекватними новому рівню наукового пізнання дійсності.  

Бачення світу в сучасному природознавстві – це бачення розвитку. Всі 

об'єкти цього світу, включаючи сам світ, розглядаються у науковій картині 

світу як об’єкти, що становляться та розвиваються. Відповідно трактуються 

загальні форми буття цього світу і в цьому світі, що виступають як онтологічні 

відповідності найважливіших категоріальних співвідношень, втілених у 

понятійних структурах теорій самоорганізації. Такі є риси світу відкриті 
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новими природничими теоріями й узагальнені у відповідній науковій картині 

світу. Але цю картину світу вже не називають власне фізичною, хоча вона 

розвиває те, що свого часу нею було. І хоча розвиток фізики призвів до появи 

фізики живого, нинішня наукова картина не є результат фізичної експансії. 

Єдині принципи опису живого взятого як у фізичному, так і в хімічному та в 

біологічному аспектах, дають підставу для більш серйозного дослідження 

синтезу сучасного природознавства в єдину наукову картину світу. Оскільки, як 

вже зазначалось, описуючи наукову картину світу [33] спираються на певне 

коло категоріальних співвідношень та акценті уваги на їх онтологізацію, то 

саме такий погляд є поглядом з точки зору стилю наукового мислення, котрий 

розглядається як усвідомлення наукової істини формою фіксації якої виступає 

наукова картина світу, а визначальним моментом у стилі мислення є 

евристичність тих чи інших груп категорії. 

Отже  наукові картини світу виконують евристичну роль у процесі 

побудови фундаментальних наукових теорій. Вони не лише тісно пов’язані зі 

світоглядом, але й виступають одним із важливих джерел його формування. 

Еволюція сучасної наукової картини світу припускає рух від класичної до 

некласичної і постнекласичної картини світу. Остання акцентує свою увагу на 

розумінні складності світу та його компонентів за допомогою нелінійного 

наукового мислення. 

Варто розрізняти категорію світ у філософському значенні, коли мова йде 

про світ у цілому і ті поняття світу, які складаються і використовуються у 

конкретних науках, коли мова йде, наприклад про світ фізики, світ біології, світ 

астрономії тощо, тобто про ту реальність, що становить предмет дослідження 

відповідної конкретно-наукової дисципліни. 

Світ як складна дійсність, що розвивається завжди значно складніши ніж 

уявлення про нього, що сформувалися на певному етапі суспільно-історичної 

практики (тут мається на увазі те, що досить часто світогляд і картину світу 

ототожнюють, але це не стосується наукової картини світу). Разом з тим за 

рахунок спрощень і схем картина світу виділяє із нескінченного різноманіття 
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реального світу саме ті його сутнісні зв’язки, пізнання яких і становить основу 

науки на тому чи іншому етапі її розвитку. Важливо мати на увазі, що 

світоглядний образ світу це не тільки осмислення світу, знання про світ, але 

одночасно система цінностей, що визначає характер світовідчування, 

переживання світу людиною, певну оцінку тих або інших подій і явищ та 

відповідно активне відношення людини до цих подій. Поняття “світ у цілому” є 

досить широким: воно включає і світ сущого і належного, і нашу планету, весь 

Всесвіт і відомі з фізики мікро-, макро- і мегасвіти. Світ у цілому не мислиться 

як щось завершене в якому вже все склалося і відомо. 

Нагадую, що в класичній науці світ розглядався як сукупність простих 

(елементарних) об’єктів, що взаємодіють між собою і підкоряються при цьому 

певним закономірностям, приблизно те ж саме говорилось про людину. Саме 

тому класична картина світу, котра базується на досягненнях Галілея та 

Ньютона, створює графічний образ прогресивно скерованого лінійного 

розвитку з жорсткою детермінацією. Минуле визначає сучасне, дійсність - 

майбутнє. Усі стани світу можуть бути прорахованими та передбаченими. 

Але світ влаштований так, що допускає складне. Саме тому російський 

вчений С.Курдюмов бачить нові тенденції у науковому світогляді [75], а саме: 

- Ідея множинності, котра здійснюється через багатоваріантність 

розвитку, множинність форм пристосування до мінливого середовища; 

- Неможливість екстраполяції за часом складних систем: в умовах 

нестійкості системи малий вплив може призводити до катастрофічних 

результатів, подальших ланцюгових реакцій, які розвиваються за своїми 

законами і приводять у дію потужні енергії; 

- Зрив і зміна напрямку розвитку системи в точках біфуркації; 

- Коеволюція систем, що розвиваються з різною швидкістю; 

- Самоорганізація складних систем; 

- Здійснення режимів з загостренням, в яких за кінцевий час енергія 

системи йде в нескінченність; 
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- Ідея еволюції, як окремих видів живих організмів, так і всієї природи і 

людства зі створенням нового світобачення, нової культури, нових соціальних 

структур.  

Це стосується і діалектичного процесу наукового знання (пізнання), 

котрий містить у собі фіксацію зміни образів (гештальтів) досліджуваних 

об’єктів, які упорядковані по степені складності: від простих об’єктів класичної 

механіки до складноорганізованих людиновимірних систем, що 

саморегулюються та саморозвиваються. Це призводить на думку В.Аршинова 

до висновку про “зростаючу міждисциплінарну конвергенцію природничо-

наукового і соціогуманітарного знання; конвергенцію занурену в онтологію 

виникаючого світу складності” [5, с.9]. Тому можна вважати, що ядром 

постнекласичної раціональності є міждисциплінарні системно-кібернетичні та 

синергетичні поняття, а також нелінійні людиновимірні моделі систем. Тут 

виникає новий комплекс трансдисциплінарних питань, котрі так чи інакше 

формуються навколо проблеми складності й системи цінностей у новому світі 

складності. Мається на увазі нелінійний світ - це світ із іншими відмінними від 

звичних для класичної науки закономірностями. Це закономірності виростання 

складних структур з малими флуктуаціями, становлення складного 

еволюційного цілого, спрямованості перебігу процесів, інші принципи симетрії 

і управління процесами розвитку складних систем. Причому важливо 

зрозуміти, що всі реальні системи, як правило, відкриті та нелінійні. І навпаки 

закритість і лінійність є виняток з правила, надмірне і часто неправомірне 

спрощення дійсного стану справ, як це було з розумінням світу в класичній 

науці [16]. 

Ба більше в цьому аспекті Аршинов говорить про виникнення 

синергетичного дискурсу, який на його думку, зараз не досить потужно 

досліджується: врахування особистості дослідника для отримання знання; 

наявність спостерігача, котрий виникає у складноорганізованих потоках 

комунікації та комунікативних подіях і знає як адекватно себе поводити в 

ситуаціях пов’язаних із індивідуальними актами чи кооперативними 
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взаємодіями; спостереження постнекласичного міждисциплінарного суб’єкта, 

котрий знаходиться у середині науки та, відповідно, занурений у ній, говорить і 

пише її мовою, але при цьому і через це сам видозмінюється (наприклад, 

ускладнюється); різноманітність та неоднозначність шляхів перевідкриття 

простору та часу; нелінійність та багатоманітність мислення; складність світу; 

ідея, що майже все самоорганізується та саморозвивається тощо, - і є 

основними ознаками синергетичного дискурсу [10]. 

Отже тлумачення та пізнання світу відбувається як у філософії науки, так 

і в методології. Розуміння його змінюється історично з переходом від одного 

етапу науки до іншого, від однієї раціональності до іншої, і як наслідок від 

однієї наукової картини світу до іншої. Для сучасної наукової картини світу 

важливим є усвідомлення світу як складного разом із його цілісністю, 

темпоральністю, нелінійністю, саморозвитком, самоорганізацією. І ці 

властивості стосуються як світу в цілому, так і окремо кожного з його 

компонентів та систем/структур, явищ/феноменів, об’єктів/предметі. Крім того 

вони розглядаються та сприймаються через принцип підлеглості (є одним із 

гарантів порядку): коли ми спостерігаємо як елементи, котрі наділені певною 

мірою свободи і таким чином здатні до самоорганізації та саморозвитку, так і 

елементи котрі підкоряються іншим, а отже цілому при цьому створюючи 

інновацію (нову складність, видозмінену складність) із елементів, що присутні 

в навколишньому середовищі де відбувався даний рух.  

Реалізацію синергетично-методологічних особливостей складних систем, 

що здатні до самоорганізації, саморозвитку та саморегуляції розглянемо 

детальніше з точки зору синергетичного дискурсу в наступному підрозділі 

дисертації. 

 

2.2. Синергетика про саморегуляцію, самоорганізацію і саморозвиток 

складних систем 

 

В даному підрозділі я детальніше проаналізую що ж таке здатність 

складні системи до самоорганізації, саморозвитку та саморегуляції. Це 
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дослідження я проведу на ґрунті розуміння складних та складноорганізованих 

систем, котрі не є тотожні розумінню “складності” як такої (про що 

наголошувалося у попередніх підрозділах) за допомогою синергетики. 

Класичне і некласичне природознавство мають спільний предмет 

пізнання - це прості (замкнуті, ізольовані, зворотні в часі) системи. Однак 

переважна більшість реальних систем відкриті. Це означає, що вони 

обмінюються енергією, речовиною та інформацією із навколишнім 

середовищем (наприклад, біологічні та соціальні системи). 

У 70-і рр. XX ст. почала активно розвиватися теорія складних систем, що 

самоорганізуються [148]. Результати досліджень в області нелінійного 

математичного моделювання складних відкритих систем призвели до 

виникнення нового потужного наукового напряму в сучасному природознавстві 

- синергетики. На відміну від кібернетики, де акцент робиться на процесах 

управління та обміну інформацією, синергетика орієнтована на дослідження 

принципів побудови організації, її виникнення, розвитку та самоускладнення.  

У широкому плані поняття самоорганізації відображає фундаментальний 

принцип Природи, що лежить в основі спостережуваного розвитку від менш 

складних до більш складних і впорядкованих форм організації речовини. Але у 

цього поняття є і більш вузьке значення, що характеризує спосіб реалізації 

переходу від простого до складнішого. Перш ніж навести приклади 

самоорганізації, необхідно уточнити, що ж вважати ускладненням систем, їх 

переходом від більш простих до більш складних форм [126]. Так протон 

складний щодо кварків, але простий щодо атома водню; атом складний щодо 

протона і електрона, але простий щодо молекули. При цьому помітно, що 

складні об'єкти мають нові якості, яких позбавлені вихідні прості елементи. 

Умовно кажучи, Природу можна представити як ланцюжок зростаючих по 

складності об’єктів.  

Процеси об'єднання “простих” елементів із утворенням “складних” 

систем протікають лише при виконанні певних умов. Наприклад якщо 

температура (енергія) навколишнього середовища перевищує енергію зв'язку 
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двох частинок, то вони не зможуть утримуватися разом. При зниженні 

температури до значень при яких енергія середовища та енергія зв'язку 

частинок виявляться рівними настає критичний момент і подальше зниження 

температури робить можливим процес фіксації частинок (наприклад, протона і 

електрона) в атомі водню. Набагато складніше буде справа при з'єднанні атомів 

у молекули. Тут також існують порогові значення параметрів (температури, 

щільності), критичні значення, які відокремлюють область можливого 

утворення від області, де цей процес неможливий. Потім йдуть нові рівні 

складності і впорядкованості речовини. Найбільш високий рівень 

впорядкованості, що відомий науці, демонструє феномен життя і породжуваний 

ним розум. Довгий час вважалося, що феномен життя суперечить фізичним 

уявленням про прагнення матерії до хаосу. Життя представлялося 

впорядкованою і закономірною поведінкою матерії, заснованою не тільки на 

тенденції переходу від впорядкованості до невпорядкованості, але частково і на 

існуванні впорядкованості, яка підтримується весь час. Ця проблема вперше 

була чітко сформульована в книзі відомого фізика-теоретика Е.Шредінгера 

“Що таке життя…?”. Аналіз, виконаний дослідником, показував, що феномен 

життя руйнує постулат (запропонований класичною термодинамікою) про 

єдину тенденцію розвитку речовини - від випадково виниклої впорядкованості 

до невпорядкованості. Живі системи виявилися здатні підтримувати 

впорядкованість всупереч “природній” тенденції [155]. 

Після виходу цієї книги відбулися певні зміни в уявленнях науковців, а 

саме: за живою речовиною визнавалася здатність проявляти як тенденцію до 

руйнування впорядкованості, так і тенденцію до її збереження. А за неживою 

природою і раніше визнавалася тільки одна тенденція - неминуче руйнувати 

будь-яку впорядкованість, що виникла в результаті випадкових відхилень від 

рівноваги. І лише порівняно недавно стало відомо, що тенденція до творення, 

до переходу від менш упорядкованого стану до більш впорядкованого, тобто 

самоорганізація, притаманна неживій природі в тій же мірі, що і живий - 

потрібні лише відповідні умови для її прояву. 
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Один з основоположників синергетики Г.Хакен визначає поняття 

самоорганізації наступним чином: “Ми називаємо систему такою, що 

самоорганізується, якщо вона без специфічного впливу ззовні знаходить якусь 

просторову, часову або функціональну структуру. Під специфічним зовнішнім 

впливом ми розуміємо такий, який нав'язує системі структуру або 

функціонування. У разі ж самоорганізованих систем утворюється ззовні 

неспецифічний вплив. Наприклад, рідина, що підігрівається знизу, абсолютно 

рівномірно, знаходить у результаті самоорганізації макроструктуру, утворюючи 

шестикутні комірки” [147, с.28-29]. Описуючи процес самоорганізації  Хакен 

зазначає, що виникаюча з хаосу упорядкована структура є результатом 

конкуренції множини віртуальних станів закладених у системі. В результаті 

конкуренції відбувається випадковий вибір тієї структури, яка найбільш 

адаптована до сформованих на даний момент як зовнішніх, так і внутрішніх 

умов. Тож однією з основних властивостей систем, що самоорганізуються, є 

відкритість.  

Відкриті системи - це такі системи, які підтримуються у певному стані за 

рахунок безперервного надходження ззовні речовини, енергії або інформації. 

Це надходження є необхідною умовою існування нерівноважних станів на 

противагу замкнутим системам, котрі неминуче прагнуть до однорідного 

рівноважного стану. Відкриті системи - це системи незворотні; в них важливим 

виявляється чинник часу [102]. У відкритих системах ключову роль можуть 

грати випадкові чинники, флуктації. Іноді флуктуація може стати настільки 

сильною, що існуюча організація руйнується. 

Друга важлива риса систем, що самоорганізуються – це нелінійність. 

Нелінійність є фундаментальною характеристикою відкритої системи і 

передбачає наявність вибору альтернатив її розвитку. Нелінійна система 

обов'язково багатовимірна, багатоваріантна і не піддається класичним методам 

опису, що породжує потребу у виробленні таких методів, які відповідали б 

умовам завдання. 
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Саме синергетика, як вважає І.Добронравова, дозволяє перейти від 

лінійності, яка домінувала в контексті механічної картини світу, до 

нелінійності, що відображає новий етап функціонування науки. “Більшість 

об’єктів, які входять в ареал її дослідження (природні, екологічні, соціальні, 

комплекси, економічні структури тощо) є відкритими, нерівноважними 

системами, які керуються нелінійними законами. Всі вони проявляють 

здатність до самоорганізації… Нелінійність середовища може розглядатись як 

основа самоорганізації” [38, с. 98-99]. 

Ба більше в одній із своїх статей дослідниця пише про те, що загалом 

“предметом нелінійної науки є перехідне існування складних систем, що 

самоорганізуються. І філософські основи відповідного наукового опису, 

пояснення і передбачення повинні бути переосмислені” [163, c.33]. 

Стосовно цього О.Князева та С.Курдюмов пишуть про те, що з теорії 

самоорганізації випливає - всякі відкриті системи з сильною нелінійністю, 

швидше за все пульсують. Вони піддаються природним коливанням розвитку: 

тенденції диференціації змінюються інтеграцією, розбігання - зближенням, 

ослаблення зв'язків - їх посиленням. Тому автори вважають, що світ, мабуть, 

йде до єдності не монотонно, а через пульсації за допомогою чергування 

розпадів (хоча б часткових) і більш потужних об'єднань. Це уявлення резонує зі 

східними образами “ритмів життя” світу, з китайським символом інь-ян. Цикли 

зростання інтенсивності процесів і падіння їх інтенсивності, розпаду та 

об'єднання частин складають внутрішню закономірність нелінійних процесів, 

вони закладені в самій нелінійності процесів. Будь-які складні організації 

поблизу моменту максимального, кульмінаційного розвитку (моменту 

загострення процесів) демонструють внутрішню нестійкість до малих збурень, 

піддаються загрозі розпаду [64]. Автори наголошують, саме  історія свідчить 

про те, що світові імперії, максимально розростаючись і зміцнюючись, зрештою 

розпадалися, іноді повністю, безслідно зникали. І якщо спостерігається початок 

розпаду якої-небудь геополітичної цілісності, на підставі синергетики доцільно 

поставити питання про те, чи достатня частка хаосу в системі, чи достатньо 
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сильні її загальні дифузійні властивості, щоб виникла флуктуація, що повертає 

процеси у зворотний бік, що перемикає їх на HS-режим відновлення зв'язків, 

загасання процесів у центральній частині та їх активізації на периферії 

структури. Якщо константи дифузійних властивостей системи невеликі, то 

колишні інтенсивні процеси розвитку можуть просто згаснути, зійти нанівець. 

Таким чином, фундаментальний принцип поведінки нелінійних систем - 

це періодичне чергування стадій еволюції та інволюції, розгортання і 

згортання, вибуху активності, збільшення інтенсивності процесів та їх 

загасання, ослаблення, сходження до центру, інтеграції та розбіжності, 

дезінтеграції, хоча б часткового розпаду. 

Наступною рисою систем, що самоорганізуються є дисипативність.  

Терміном “дисипативні” (у пер. з англ. - розсіюючі) позначаються 

системи в яких мають місце процеси розсіювання. Відбувається перехід 

надлишків надходжень речовини та енергії на рівні, що знаходяться нижче (в 

більш прості форми) або виведення їх за межі системи. Дисипативність означає 

переструктурування чужого в своє і розсіювання зайвого. 

“Дисипативні процеси, - пише І.Пригожин, - ведуть не до рівноваги, але 

до формування дисипативних структур тотожних процесам, які через взаємну 

компенсацію призводять до рівноваги” [116, с.11]. Більшість об'єктів природи 

(сонце, місяць, зірки, галактики та багато інших) є дисипативними системами. 

Ними є всі живі істоти, які можуть існувати тільки на основі такого роду 

включеності в навколишнє середовище. Великі соціальні об'єкти (наприклад, 

міста, держави) також можна віднести до дисипативних структур.  

Значну роль у становленні та розвитку концепцій самоорганізації та 

саморозвитку зіграли дослідження: І.Пригожина та І.Стенгерс, Г.Ніколіса, 

К.Майнцера, С.Курдюмова і О.Князевої, Л.Баженова,  В.Буданова, 

В.Войцеховича, М.Вількенштейна, П.Гленсдорфа, Ю.Данилова, О.Мамчур 

І.Добронравової, P.Карпінської, В.Каширіна, Л.Киященко, Г.Рузавіна, Д.Рюеля, 

Ю.Сачкова та багатьох інших. 
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За В.Стьопіним складні системи, що саморозвиваються досить схожі за 

своїми властивостями на системи, що самоорганізуються оскільки 

характеризуються відкритістю, обміном речовиною, енергією та інформацією з 

зовнішнім середовищем. У таких системах формуються особливі інформаційні 

структури, що фіксують важливі для цілісності системи особливості її взаємодії 

з середовищем (“досвід” попередніх взаємодій). Ці структури виступають у 

функції програм поведінки системи [136]. 

Тому будь-який організм чи особистість являє собою відкриту, 

високоорганізовану, нерівноважну систему, що дозволяє обмінюватися 

енергією з усіма джерелами і проявляти різні рівні самоорганізації. Рівень 

самоорганізації наприклад особистості, залежить від рівня розвиненості 

особистісних структур свідомості.  

Також сюди можна віднести ідею Універсуму як єдиної системи. Саме 

через таку ідею і не можна складне явище мікросвіту описати за допомогою 

однієї мови (це відомий принцип доповнюваності Бора), оскільки  Всесвіт 

зазнає безперервних змін, безперервної еволюції, яка відбувається за рахунок 

внутрішніх її станів і не вимагає втручання. Інакше можна говорити про 

самоорганізацію системи. Універсальна еволюція Всесвіту відбувається за 

рахунок сил, що належать їй самій, за рахунок внутрішніх взаємодій елементів 

системи. Тому процес еволюції можна назвати процесом самоорганізації. Таким 

чином, діалектичні закони були доповнені законом зростання ентропії і законом 

зростання ускладненості систем у ході їх еволюційного розвитку та 

саморозвитку. 

Людська діяльність стала проявляти незворотній вплив на природу 

значно раніше, ніж людина сама почала про це здогадуватись. Зараз коли 

глобальними стали масштаби цієї діяльності потрібно процес освоєння природи 

привести в гармонійну відповідність із законами її функціонування та умовами 

існування людини. Саме тому розвиток сучасної науки опирається на ідею 

саморегуляції живих систем. 



 
 

88 

“Природу науковець розглядає як зміну, невпинне створення нового, 

цілісність, створювану у відкритому за самою своєю суттю процесі розвитку 

без попередньо встановленої моделі. Єдина частина цього розвитку, яку можна 

осягнути розумом, – це те, що вдається зафіксувати у вигляді маніпульованих і 

вирахуваних елементів у співвідношенні з часом. Вони розглядаються просто 

як послідовність окремих моментів” [56, с.16]. 

Тільки в 80-ті роки ХХ ст. наука наблизилась до відкриття законів дія 

яких забезпечить цілісність  природних систем, що розвиваються. Про це 

свідчить створення синергетичних теорій самоорганізації складних систем. 

Синергетика з’являється як науковий напрямок, що вивчає єдину сутність 

різних явищ, котра розглядається як процес переходу від невпорядкованості до 

порядку. Наприклад, биття людського серця, розповсюдження інформації у 

суспільстві або наукових товариствах, поведінка плазми в певних 

температурних режимах та багато інших процесів. 

У наші дні все більш чітко вимальовується тенденція визнання 

багатоплановості, багатоаспектності основних категорій, що описують 

організації (ціле, структури, функції тощо). Елементи й структури стають 

нетотожними поняттям “зміст” і “форма”, вони придбали свої особливості, 

діалектику. Структури по-перше, розглядаються як будова, архітектура 

матеріальної основи, по-друге - як спосіб, характер, закон зв'язків і відносин 

між утвореною організацією елементів, і по-третє - як результат взаємодії цих 

елементів [95]. Наприклад суспільство з одного боку, є певною системою (а 

саме складною), котра внутрішньо організована та містить в собі свої правила, 

норми поведінки, а також умови, при яких не член суспільства може стати його 

елементом. Така система в свою чергу містить інші системи (робочі колективи, 

певні організації, групи, підгрупи, угрупування). З другого боку, суспільство є 

певним проявом соціальної самоорганізації та саморозвитку відповідно до умов 

(території, історичної доби, політичної та економічної складової тощо)у яких 

воно існує. 



 
 

89 

Саме через це до такої ідеї суспільства Н.Луман додає теорію влади, 

котра має безпосередній вплив на будь-яку організацію в системі суспільства. 

Але тут варто зауважити і те, що влада сама по собі залежить від тих на кого 

вона розповсюджується. Тобто сильний начальник можливий лише при 

сильному підлеглому, а слабкий – відповідно при такому ж робітникові. Тому в 

такій організації роботи та впливу влади одна структура завжди залежатиме від 

іншої та впливатиме на неї. Тут влада може наносити примусово певні зміни, 

заборони та кореляції у діяльності системи підопічних, але все це наноситиме 

відбиток і на саму владу. Через це Луман і говорить про два види влади: влада, 

того хто керує та влада, того хто підкорюється. 

“Влада керівника організована і така, що сама собою розуміється, а влада 

підлеглих прихована і самоорганізована. ... Тут ми можемо говорити про 

створення системи в системі...” [87, с.81-82]. Мені здається що на основі цього 

можна вважати - самоорганізація та організація тісно переплетені між собою, а 

за деяких умов не можуть існувати та розвиватися одна без одної. Це саме 

стосується і розвитку та саморозвитку. 

І – як наслідок саморозвиток та самоорганізація подібні між собою. 

Оскільки будь-що світ, система не тільки в цілому саморозвиваються (або 

самоорганізовуються), але це стосується і їх частин, рівнів, окремих областей та 

одиничних проявів. До того ж самоорганізація та саморозвиток означає, що 

відбувається удосконалення системи не тільки за допомогою нових дій, але й 

враховуються та використовуються попередні досвіди. І нарешті, те, що здатне 

самоорганізовуватись та саморозвиватись може зберігати попередню 

організацію і розвиток, створюючи нову. 

Звідси випливає: 

- важлива роль самоорганізації в категоріальній “сітці” дослідження 

людиною навколишнього середовища; 

- визначення принципів самоорганізації систем, спираючись на 

закони діалектики; розгляд через призму самоорганізації виникнення, 

наростання і розширення діалектичних суперечностей;  
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- розгляд взаємозв’язку самоорганізації з проблемою розвитку та 

саморозвитку; 

- аналіз специфіки самоорганізації соціальних систем, виявлення 

нерозривного зв’язку поняття самоорганізації з поняттями цілі та 

цілепокладання з поняттям соціогенезу; пов’язані зі складною  політичною 

самоорганізацією суспільства [27]. 

Такі процеси самоорганізації теоретично розглядаються у різних явищах 

природи: теорія дисипативних структур І.Пригожина, відкриття динамічного 

хаосу в завданнях прогнозу погоди (Е.Лоренц), відкриття інших дивних 

атракторів (Рюель, Такенс), теорія генерації лазера (Г.Басов, А.Прохоров, 

Г.Хакен), коливальні хімічні реакції Б.Бєлоусова – А.Жаботинського (основа 

біоритмів живого), теорія турбулентності (А.Колмогоров, Ю.Климонтович), 

теорія катастроф (стрибкоподібних змін станів систем) Р.Тома й В.Арнольда і її 

застосування у психології й соціології, теорія автопоезису У.Матурани й 

Ф.Варели та інші.  

Варто зазначити, що системи, які саморозвиваються, представляють 

собою більш складний тип системної цілісності ніж, наприклад, системи, що 

саморегулюються, котрі були об’єктами дослідження в некласичній науці. Такі 

системи можна розглядати як стійкість стану більш складної цілісності – 

систем, що саморозвиваються. Цей тип системних об'єктів характеризується 

розвитком в ході якого здійснюється перехід від одного виду саморегуляції до 

іншого. 

Дослідження складних саморегулюючихся систем особливо звернуло на 

себе увагу з виникненням кібернетики, теорії інформації та теорії систем. Але 

багато особливостей їх категоріального опису були виявлені попереднім 

розвитком біології і, певною мірою, квантової фізики. Однією із характеристик 

таких систем є те, що причинність в них вже не може бути зведена тільки до 

лапласівського детермінізму: Лаплас визнавав, що причинні зв’язки пізнаванні, 

і наголошував, що наше знання цих зв’язків усе більше розширюється і 

поглиблюється, наближаючись до повного і вичерпного знання. “Розум, — 
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писав він, — який для якогось певного моменту часу знав би всі сили, що діють 

у природі, та відносне розташування її складових частин, якби він до того ж був 

досить великий, щоб піддати ці дані аналізу, охопив би в одній формулі рух 

найбільших тіл Всесвіту і найменшого атома, для нього не було б нічого 

незрозумілого і майбутнє, так само як і минуле, стало б перед його поглядом” 

[76, с.364]; інакше кажучи, якби демон Лапласа (образ всеосяжного розуму) був 

у змозі фіксувати в будь-який момент положення і швидкості всіх атомів 

Всесвіту, всі сили, що діють на них, якби для нього не існувало ніяких 

математичних труднощів і щоб він міг миттєво робити найскладніші 

розрахунки, то він міг би дати відомості про всю минулу та майбутню долю 

світу, передбачити всі події.  

Як вище зазначалось в системах, що саморегулюються лапласівський 

детермінізм має обмежене застосування і доповнюється ідеями ймовірності та 

цільової причинності. Ймовірність характеризує поведінку системи з 

урахуванням стохастичного характеру взаємодій у підсистемах, цільова 

причинність – дію програми саморегуляції як цілі, що забезпечує відтворення 

системи. Виникають нові смисли в просторово-часових описах складних, 

саморегулюючихся систем. У ряді ситуацій потрібно разом з уявленнями про 

“зовнішній” час вводити поняття “внутрішнього” часу (біологічний годинник і 

біологічний час, соціальний час). Таким чином системи представляються як 

такі, що містять поєднання ймовірнісних, випадкових процесів з уявленнями 

про цілісність системи.  

Другою характеристикою складних систем, що саморегулюються є 

категорії частини і цілого, котрі набувають нових властивостей чи нового виду. 

А саме “ціле вже не вичерпується властивостями частин, виникає системна 

якість цілого. Частина всередині цілого і поза ним володіє різними 

властивостями. Так органи та окремі клітини в багатоклітинних організмах 

спеціалізуються і в цій якості існують тільки в рамках цілого” [137, с.66]. 

Само собою, що життєздатна система зобов'язана мати властивість 

саморегуляції. Якщо у життєздатної системи буде заблокована ця функція, то 
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вона стане “хворою” - регуляцію доведеться робити ззовні, щоб забезпечити 

продовження життєздатності. Так захворювання людини порушує функцію 

саморегуляції в її організмі, тому і необхідно приймати ліки, які в даному 

випадку є регуляторами різноманітності. Якщо різноманітність, яка надходить 

у хворий організм ззовні не регулювати і не зменшувати, то організм не 

впорається із нею через причину “заблокованості” вхідних фільтрів, і в 

результаті чого настає смерть - для життєздатних систем ентропія досягає свого 

максимуму. Але саморегуляція можлива не лише в життєздатній системі, але й 

також  у нежиттєздатній наприклад, на дорогах рух водіїв на машинах під час 

ремонту, затори, аварії тощо. Саме вибір маршруту руху буде проявом 

саморегуляції головне - не заважати водіям, і серед них встановиться 

гомеостатична рівновага, яка оптимальним чином дозволить проїжджати 

складні місця. Але втручання у цей процес відповідних служб також є проявом 

регуляції, так, само як і стояння в заторі.  

Слід пам’ятати, що системи котрі саморегулюються, саморозвиваються та 

самоорганізуються не завжди буду трьома різними системами, адже одна й та ж 

сама системи може містити в собі всі ці три або якісь дві характеристики. 

На основі викладеного матеріалу, можна зробити ряд висновків. Теорія 

самоорганізації уперше з’являється науково обґрунтована можливість подолати 

тривалий час наявний розрив між вченнями про живу і неживу природу. Відтак, 

цілком слушним видається висновок О.Тофлера, який зазначає, що І.Пригожин 

перевідкриваючи час відкриває новий діалог людини і природи [141]. У зв’язку 

з цим розвиток теорії самоорганізації показав, що основні особливості геометрії 

та динаміки складних природних об’єктів часто вдається описати за допомогою 

достатньо простих детермінованих моделей. Виявлення детермінованої основи 

в абсолютно випадкових, на перший погляд, явищах – є важливим досягненням 

синергетики, що дозволяє сподіватися на широке використання її результатів 

при контролі та управлінні процесами складних систем. 

В цьому аспекті Дж.Форестер запропонував власну розробку 

властивостей та опису складних систем котрі: 1) контрінтуїтивні; 2) дивно 
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нечутливі до змін багатьох параметрів системи; 3) резистентні до 

адміністративних нововведень; 4) містять точки впливу часто в несподіваних 

місцях, які є джерелом сил, що можуть змінити баланс в системі; 5) протидіють 

і компенсують зовнішні зусилля шляхом зниження темпу відповідної дії, що 

генерується усередині системи (коригувальна програма сильно амортизується, 

оскільки значні зусилля її витрачаються на компенсацію втрати внутрішньої 

дії); 6) їх віддалена (довгострокова) реакція на яке-небудь адміністративне 

нововведення часто виявляється прямо протилежною негайній 

(короткостроковій) реакції на це нововведення; 7) мають тенденцію до 

погіршення стану [145]. Форестер використовує термін “складна система” для 

позначення багаторівневої  структури великого порядку з нелінійним 

зворотним зв'язком. Наприклад усі соціальні системи відносяться до цього 

класу; структура управління корпорацією має всі характеристики складних 

систем; урбанізована територія; національний уряд; економічні процеси і 

міжнародна торгівля суть складні системи. Саме тому складні системи 

відрізняються багатьма, на перший погляд, несподіваними і малозрозумілими 

властивостями. 

Ю.Данилов розглядаючи проблему тлумачення складності в її 

багатоманітності та неможливості відповідати одному визначенню, дійшов до 

оптимальних, на його думку, чотирьох різновидах пояснення цього концепту 

[24, с.196-224]: 

1. На математичному рівні складність нерозривно пов'язана з 

нелінійністю опису; 

2. Двоякість сенсу складності за Г.Малінецьким і О.Потаповим. З одного 

боку, її можна розуміти як складність будови, тобто наявність в деякій системі 

великого числа елементів і/або нетривіальних зв'язків між ними. А з іншого 

боку, мова може йти про складність зовнішніх проявів системи безвідносно її 

внутрішнього устрою, тобто про нетривіальну поведінку. Хоча ці дві 

“складності” багато в чому взаємопов'язані, вони не еквівалентні тому 
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дослідники більш схиляються до вживання поняття “складність” тільки в 

другому із згаданих значень, якщо не обумовлено протилежне [93]; 

3. На фізичному рівні опис, як правило, можливий лише в статистичних 

термінах, наприклад: щільність ймовірності, корекція, математичне очікування, 

дисперсія. Це відбувається в силу характерної для багатьох нелінійних систем 

хаотичної поведінки, що обмежує можливості детермінованого опису або в 

силу дуже великого числа складових системи елементів, що робить такий опис 

практично марним. 

4. На філософському рівні найбільш істотним є усвідомлення тієї 

обставини, що чим більш витончений і специфічний механізм деякого явища, 

тим рідше воно повинно реалізовуватися. 

Таким чином є очевидним взаємозв’язок складності та самоорганізації, 

тому можна погодитись І.Добронравовою, котра підкреслює думку, що в 

синергетиці самоорганізація складної системи розглядається як утворення (за 

рахунок впорядкування руху елементів середовища) нового цілого, значно 

більшого за масштабами, ніж ці елементи. “В фізиці чи хімії йдеться про 

становлення макроскопічних структур з мікроскопічних елементів, які, 

рухаючись впорядковано (когерентно), утворюють з себе частини нового 

цілого. Такими є турбулентності в швидкоплинному потоці рідини, 

автоколивання у хімічних реакціях. У біологічних процесах мова може йти не 

тільки про мікроскопічне та макроскопічне, а й про різні масштаби 

макроскопічного. Так у коливанні кількості хижаків та жертв (у певному ареалі 

їхнього співіснування) елементи середовища — члени популяцій, наприклад 

зайці та рисі,— макроскопічні тварини. Проте екологічне ціле, яке вони 

утворюють, значно більше за них за своїми просторово-часовими масштабами” 

[39, c.1]. 

Загалом всі складні системи (що саморозвиваються, саморегулюються, 

самоутворюються та самоорганізуються) є цілісними (розглядається поруч з 

темпоральністю як незворотністю зміни). Сприймання цілісності ми 

здійснюємо саме за допомогою принципу підлеглості (Г.Хакен назвав 
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становлення нового цілого самоорганізацією) [36]. Такий принцип дає 

можливість уявлення, що становлення самоорганізаційної цілісності задає 

спосіб поведінки її частин (наприклад, при утворенні цунамі рельєф морського 

дна на протязі багатьох кілометрів визначає форму хвилі, тобто рух 

усіх крапель води, що входять в усю гігантську хвилю – солітон, заставляє 

рухатись як одне ціле) і як наслідок самоорганізація дисипативних структур у 

макроскопічному масштабі (наприклад, утворення комірок Бенара в шарі масла 

на сковорідці) служить як приклад, коли нерівноважність є впорядкованістю. 

Тобто крім цілісності принцип підлеглості дає нам представлення про 

впорядкованість. Саме тому синергетика як нова загальнонаукова дослідницька 

програма теоретичного опису процесів самоорганізації у живій та неживій 

природі потребує перегляду деяких застарілих методологічних установок в 

області фізики. Відомо, що її методами було здійснено моделювання багатьох 

складних систем, що самоорганізуються та саморозвиваються: від морфогенезу 

в біології та деяких аспектів функціонування мозку до флатера крила літака, від 

молекулярної фізики і автоколивальних процесів у хімії до еволюції зірок і 

космологічних процесів, від електронних приладів до формування громадської 

думки і демографічних процесів та багато інших. 

Варто звернути увагу й на те, що специфіка предмета синергетики 

полягає в тому, що вона вивчає процеси самоорганізації у відкритих системах 

[90] з точки зору нелінійного мислення. Об'єктом дослідження є 

складноорганізовані нерівноважні системи, що знаходяться на різних стадіях 

переходу від хаосу до порядку і навпаки. Евристичні можливості синергетики 

знаходять використання практично в усіх галузях знання. Але синергетика не є 

уже сформованою наукою. Сьогодні на Заході склалися і активно 

функціонують дві головні школи досліджень у галузі синергетики. По-перше, 

це брюссельська школа лауреата Нобелівської премії з хімії за 1977 рік 

І.Пригожина. По-друге, школа німецького вченого-фізика Г.Хакена, який 

очолює Інститут синергетики і теоретичної фізики (Німеччина). Саме він 

першим почав використовувати термін “синергетика”. В результаті розробки 

http://asyan.org/potra/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8.+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96.+%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8a/main.html
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ідей синергетики та відповідних методів системних  міждисциплінарних 

досліджень відкривається перспектива виходу на розуміння інтегральних 

сценаріїв розгортання подій у Всесвіті на мікро-, макро- і мегарівнях, що 

дозволить переосмислити і роль людини у глобальних процесах, структуру її 

пізнавальної та практичної діяльності. У цьому аспекті іноді говорять про 

синергетичний дискурс, котрий розуміється як сукупність різних тлумачень 

певного явища, які обмежені рамками синергетичної парадигми та відповідають 

основним принципам теорії і методології самоорганізації складних систем. 

Синергетичний дискурс таким чином передбачає не лише врахування 

плюралізму поглядів на таке явище, але й визначення усіх аспектів цього 

явища, створення певного теоретико-методологічного комплексу принципів і 

закономірностей, які пояснюють його функціонування і розвиток. Формування 

такого дискурсу можна вважати результатом впливу синергетики на науковий 

дискурс. А синергетична методологія зорієнтована на теоретичну 

реконструкцію процесів самоорганізації як становлення нового цілого. Тут 

фіксуються наступні риси процесів самоорганізації: визначальна роль цілого 

щодо частин, які воно собі створює з елементів, що наявні в середовищі; 

незворотність змін; багатоманітність майбутнього вибору; здатність переходу 

до більш складної організації у процесі еволюції чи розвитку. Саме тому, 

“синергетична методологія відмовляється від принципу редукції на користь 

принципу підлеглості (частин цілому), враховує зворотні зв’язки, розглядає 

стійкість динамічним способом як самовідтворення та наполягає на готовності 

до появи нового” [45, с.10]. 

Підсумовуючи вище зазначене можна говорити, що cинергетика – це 

міждисциплінарний напрямок наукових досліджень, завданням якого є 

вивчення природних процесів на основі принципів самоорганізації систем. 

Синергетика пояснює процес самоорганізації у складних системах наступним 

чином: 1) система повинна бути відкритою,  2) відкрита система повинна бути 

далека від точки термодинамічної рівноваги, 3) самоорганізація може відбутися 

лише в системах достатнього рівня складності, що володіє певною кількістю 
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взаємодіючих між собою елементів, 4) самоорганізація у складних системах 

переходить від одних структур до інших, виникнення нових рівнів матерії 

супроводжуються порушенням симетрії, 6) фундаментальним принципом 

служить виникнення нового порядку й ускладнення систем через флуктуації 

(випадкові відхилення) станів їх елементів і підсистем. 

“Розвиток науки, як і будь-якої складноорганізованої системи носить 

нелінійний характер. Нелінійність наукового прогресу виражається, зокрема, у 

багатоваріантності та альтернативності розвитку наукового знання” [61, с.179]. 

У нелінійному знанні присутні складні і навіть “надскладні об'єкти”. У 

фокусі сучасного природничо-наукового знання виявляються такі 

характеристики світобудови, які позначаються термінами “нестійкість”, 

“самоорганізація”, “становлення”. Ці способи опису таких систем 

спрацьовують далеко не завжди, саме тому подібна ситуація вимагає перегляду 

та корекції традиційних класичних і некласичних принципів раціонального 

підходу до природи, заснованого на ідеї стабільності світу. Такі системи 

В.Стьопін назвав розвиваючимися,  оскільки вони “з плином часу формують 

все нові рівні своєї організації, причому виникнення кожного нового рівня 

впливає на раніше сформовані, змінюючи зв'язку та композицію їх елементів” 

[135, с.16]. 

Щодо самого дослідження розуміння нелінійності, то цим займається 

велика кількість сучасних філософів науки. Так наприклад Р.Баранцев 

запропонував вести мову про різні прояви нелінійності. Він говорить про 

смислові сторони цього поняття, орієнтуючись на аспекти системної тріади: 

аналітичний (раціо), якісний (емоціо), субстанціальний (інтуіціо). Аналітичні 

характеристики з точки зору основних структур математики можна виразити як 

порядкові, алгебраїчні, топологічні. “Під порядковою нелінійністю мається на 

увазі порушення одновимірної впорядкованості. Алгебраїчна характеризується 

рівняннями, що містять невідомі величини не тільки першого ступеня. 

Топологічна нелінійність асоціюється з особливостями багатовимірних 

відображень, тобто фактично з виходом за межі самої топології, що вивчає 
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властивості, які не змінюються при взаємно однозначних і безперервних 

відображеннях” [11, с.141-142]. Прояв якісного аспекту нелінійності Баранцев 

бачить у таких феноменах самоорганізації як неоднозначність, нестійкість, 

необоротність. Закономірною стає емерджентність - поява несподіваних 

якостей. Входять у життя патерни (зразки) нелінійної динаміки: дивні 

атрактори, біфуркації, пороговий ефект. Еволюційний процес отримує множину 

сценаріїв, траєкторій внаслідок звільнення від класичного детермінізму. 

Субстанційну нелінійність науковець виявляє у просторі смислів. Він говорить 

про те, що тут виникає потреба в таких словах, як осяяння, перетворення, 

одкровення, які скоріше символи ніж наукові поняття. Мова йде про 

онтологічний статус нелінійності, а усвідомлення сенсу повинно утримувати 

від входження в неправильну нескінченність утворення багатовимірних 

структур. 

Також важливий крок у розробці концептуальних засад нелінійності 

сформованої на основі експериментальних досліджень здійснено школою 

І.Пригожина. Її представники спираючись на основи термодинаміки довели, що 

відкриті динамічні системи віддаляючись від рівноваги здобувають принципово 

нові властивості і підпорядковуються особливим законам. При суттєвому 

відхиленні від врівноваженої термодинамічної ситуації виникає принципово 

новий тип динамічного стану матерії, який Пригожин назвав дисипативною 

структурою, що значною мірою залежить від умов її утворення. Суттєвий вплив 

у такому процесі самоорганізації можуть на думку науковця відігравати 

зовнішні фактори. Ця ідея стосується усіх відкритих систем, що мають 

незворотний характер. “Незворотність – це те, що характеризує всі 

неврівноважені стани. Вони несуть у собі стрілу часу і є джерелом порядку, 

породжуючи високі рівні організації” [118, с.54-55]. “Стріла часу” проявляється 

у комбінації із випадковістю, тобто тоді коли випадкові процеси здатні 

породити перехід від одного рівня самоорганізації до іншого якісно змінюючи 

систему. Варто наголосити, що описуючи цей механізм дослідник надає 

визначальне значення внутрішнім станам системи в процесі саморозвитку, 
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оскільки на його думку, для дисипативних структур властиве формування 

порядку через флуктуації, які є випадковими відхиленнями величин від їх 

середнього значення. Іноді ці флуктуації можуть підсилюватися і тоді наявна 

організація не витримує і руйнується. У такі переломні моменти (точки 

біфуркації) принципово неможливо передбачити, у якому напрямку 

відбуватиметься подальший розвиток при переході на більш високий рівень 

упорядкованості чи стане система хаотичною. Випадковість у цей момент 

немов би підштовхує те, що залишилося від системи на новий шлях розвитку, а 

після вибору шляху знову активізується детермінізм і так до наступної 

біфуркації. При цьому чим складнішою є система, тим більшу чутливість вона 

має стосовно флуктуацій, а значить навіть незначні флуктуації підсилюючись 

можуть змінити структуру і в цьому сенсі  наш світ постає позбавленим 

стабільності. 

“Світ нелінійних систем, що самоорганізуються значно багатший, ніж 

закритих, лінійних систем. Разом з тим “нелінійний світ” складніше 

моделювати. Як правило, для (наближеного) розв'язання більшості виникаючих 

нелінійних рівнянь потрібне поєднання сучасних аналітичних методів із 

обчислювальними експериментами. Синергетика відкриває для точного, 

кількісного, математичного дослідження такі сторони світу, як його 

нестабільність, різноманіття шляхів зміни і розвитку, розкриває умови 

існування та сталого розвитку складних структур, дозволяє моделювати 

катастрофічні ситуації” [118, с.420]. Тут синергетичний дискурс можна вважати 

сформованим за допомогою принципів теорії самоорганізації складних систем, 

теоретико-методологічним комплексом для пояснення закономірностей світу, 

його нелінійності, цілісності, складності тощо. І саме таким комплексом 

(уявленнями, теоріями, ідеями, гіпотезами про світ) користується сучасна наука 

та наукове товариство. 

Таким чином у зв'язку з освоєнням складних систем, що 

саморегулюються, самоорганізуються та саморозвиваються виникають точки 

зростання нових цінностей і світоглядних орієнтацій, які відкривають нові 
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перспективи для діалогу культур. А цей діалог, на мою думку, необхідний для 

вироблення нових стратегій життєдіяльності глобалізованого суспільства для 

виходу з глобальних криз породжених сучасною техногенною цивілізацією. 

Тому за допомогою синергетики, можна говорити та досліджувати не тільки 

нелінійність того чи іншого явища або систем, але й розглядати їх як складні 

прояви з певною самоорганізацією, саморозвитком та цілісністю. Саме такий 

погляд і дозволяє всебічно осягнути предмет дослідження науковця, дати йому 

не один метод та засіб, котрий привів би до ймовірно передбачуваного 

результату. Через це завданням синергетики стає вивчення загальних принципів 

та механізмів самоорганізації та саморозвитку в складних системах різного 

походження: штучних і природніх, фізичних і біологічних, екологічних, 

економічних і соціальних. 

Але не слід ігнорувати те, що складність має своє “розміщення”, умовно 

кажучи місце перебування і утворення, - кромка хаосу. Крім того хаос грає 

конструктивну роль у виникненні та умові існування “складності”, і навпаки, 

“складність” має свій специфічний вплив на хаос - на його впорядкування. Саме 

взаємозв’язкам складності та хаосу; особливостям хаосу; впорядкованості 

хаосу; особливостям двоякості хаосу як безладу (античності) та хаосу як 

порядку (сучасна наука) і буде присвячений наступний підрозділ. 

 

2.3. Конструктивна роль хаосу у становленні багатоманітності 

складних систем 

 

Поняття “хаос” відіграло досить важливу на протязі розвитку історії 

людства, зокрема філософії та науки. Саме тому в цьому підрозділі я не тільки 

розкрию суть поняття “хаос”, але й простежу, яку роль він відіграє для 

становлення складних систем (забігаючи наперед відзначу, що саме своєю 

багатоманітністю і “завдячує” “складність” хаосу). А також проведу порівняння 

між хаосом-безладом та хаосом-порядком. 
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Із хаосом пов’язувались уявлення про руйнівний безлад, - це буденне 

його тлумачення. Також була сформована ідея первинного хаосу з якого все 

почалось, що притаманна міфам та вченням древніх греків. 

Для античних уявлень хаос вважався таким станом матерії, що 

залишається у міру усунення можливостей прояву її властивостей. Але з іншого 

боку, з хаосу виникає все, що становить зміст світобудови, тобто з нього може 

породжуватися порядок (як наприклад, у фізиці хаотичний рух підкоряється 

статистичним законам). 

Російський філософ О.Лосєв дослідив, що в античності хаос 

представлявся як величний трагічний образ космічної першоєдності в якій 

розчинене все буття із якої воно з'являється і в якій гине, і є універсальним 

принципом суцільного і безперервного, нескінченного і безмежного 

становлення. Античний хаос є: граничним розрідженням і розпорошенням 

матерії, і тому він - вічна смерть для всього живого; граничним згущенням 

якоїсь матерії; континуумом, позбавленим всяких розривів, всяких порожніх 

проміжків і навіть взагалі всяких відмінностей; принципом і джерелом всякого 

становлення вічно творить живе лоно всіх життєвих оформлень; всемогутнім і 

безликим, що все оформляє, але сам безформний; сутність його є порожнеча і 

ніщо, але це таке ніщо, що стало світовим чудовиськом; нескінченністю і нулем 

одночасно. Всі ці елементи злиті в одне нероздільне ціле і в цій синтетичності 

якраз і полягає розгадка цього одного з найоригінальніших образів античного 

міфологічного мислення [83].  

Лосєв виділяє три основні уявлення про хаос, що характерні для античної 

філософії: 

1. Хаос отримав яскраве представлення в якості міфологічного 

персонажа починаючи ще з Гесіода. У орфіків Хаос разом з Ефіром був 

породженням Хроноса, але сам Хронос малювався як крилатий дракон з 

головою бика і лева та з обличчям бога, який до того ж іменувався ще й 

Гераклом. З іншого боку Хаос і Ефір породжували з себе якогось Андрогіна, 

чоловічо-жіноче начало, яке було початком всіх речей. Сам же Хаос 
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трактувався як “страшна безодня”: хаос є та безодня у якій руйнується все 

оформлене і перетворюється на деякого роду суцільне і нерозрізнене 

становлення, де знаходяться тільки первісні джерела життя, але не саме життя. 

2. Вчення про збіг початків і кінців у Хаосі. З цього випливає, що 

Хаос дійсно є принципом безперервного, нерозрізненого і нескінченного 

становлення, тобто те, що піфагорійці називали діадою і без чого неможливе 

існування ні бога, ні світу, ні людей, ні божественно-світового життя взагалі. 

Так Платон розумів під хаосом позбавлений будь-яких фізичних якостей 

початок, який отримується після виключення з фізичного тіла всіх його 

властивостей. Це за Платоном - принцип становлення тіла. Платонівське 

божество ставить за свою мету перехід, при організації космосу, від безладу до 

порядку. Космос у свою чергу був гранично оформлений, однак йому 

передував стихійний хаос із якого він походив. Саме це оформлення не 

мислилося вічним. Космос переходив у хаос, а хаос - у космос [82]. 

3. Останнім етапом у розвитку античного уявлення про Хаос є його 

неоплатонівське розуміння. Оскільки неоплатонізм є пізнішою реставрацією 

всієї давньої міфології, він з необхідністю перетворював живу і конкретну 

міфологію у філософську систему абстрактних понять і з необхідністю ставав 

абсолютним ідеалізмом у якому головну роль грала теорія чистого мислення. 

Але і в області чистого мислення теж є свої форми і своя безформність, своя 

межа й своя безмежність, свої закінчені образи і своє безперервне нескінченне 

становлення. Саме в цьому плані давній образ Хаосу знову починав грати свою 

основну роль, але вже як один з організуючих принципів чистого мислення. 

Стародавній образ Небуття (первородного Хаосу), як безформної 

першооснови всіх світових структур порядку можна розглядати як 

метафоричний аналог сучасного розуміння нелінійного середовища в якому в 

потенції у непроявленому вигляді міститься весь спектр можливих форм 

(структур-атракторів еволюції).   

В останні десятиліття активно вивчаються системи в яких хаотична 

поведінка є нормою, а не короткочасною аномалією пов'язаною з кризою 
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системи. Це насамперед турбулентність, кліматичні моделі, плазма. Це означає 

перекриття різних ієрархічних рівнів на одному масштабі спостереження, 

присутність нестійкості, хаотичності на рівні буття - дивні атрактори. В зв’язку 

з цим В.Буданов пропонує розрізняти хаос буття і хаос становлення. Прикладом 

хаосу буття є різноманітність форм життя біосфери, що гарантує її стійкість; 

наявність легкої хаотичності ритмів серця, що є ознакою доброї адаптованості 

серцево-судинної системи. Для таких систем цілком застосованим є образ - 

буття у становленні [17]. 

Розуміння хаосу, яке домінує у сучасній науці не відповідає грецькому, 

але представляється як продукт розпаду логоцентричної філософії і заснованої 

на ній логоцентричної культури. Саме тому вчені, які вивчають хаос знаходять 

у ньому залишкові або екстравагантні, ексцентричні структури Логосу, котрі 

піддаються вивченню і підрахунку тільки в більш складних процедурах за 

допомогою особливого апарату пристосованого для підрахунку і опису 

біфуркаційних процесів, неінтегровних рівнянь (І.Пригожин) та фракталів 

(Б.Мандельброт). 

Сьогодні в науці хаос прийнято визначати як динамічну систему, що має 

такі властивості: чутливість до початкових умов, властивість топологічного 

змішування, щільність періодичних орбіт. Математики уточнюють: “хаотична 

система повинна мати нелінійні характеристики, бути глобально стійкою, але 

мати хоча б одну нестійку точку рівноваги коливального типу, при цьому 

розмірність системи повинна бути не менше 1,5 (тобто порядок 

диференціального рівняння не менше 3-го)” [167]. Тому, тут теорія хаосу 

сприймається як математичний апарат, що описує поведінку деяких нелінійних 

динамічних систем схильних при певних умовах до хаосу. 

Незважаючи на спроби зрозуміти хаос притаманний багатьом природним 

явищам і системам у першій половині двадцятого століття теорія хаосу як така 

почала формуватися тільки з середини століття. Тоді для вчених стало 

очевидно, що пануюча в той час лінійна теорія не може пояснити деякі 

спостережувані експерименти та досліди. Щоб заздалегідь виключити 



 
 

104 

неточності при вивченні, наприклад, простих “перешкод”, хаос вважали 

повноцінною складовою системи, що досліджується. 

Тут треба зазначити, що хаос яким оперує сучасна наука, фізика та теорія 

хаосу насправді являє собою структури порядку, але більш складного. Це є не 

що інше, як комплексні системи, котрі аж ніяк не представляють собою 

альтернативи порядку як такого, але є певною версією ускладненого порядку. 

Так математичні системи з хаотичною поведінкою бувають детермінованими, 

тобто підкорюються певному законові і в такому сенсі є впорядкованими. 

Першим дослідником хаосу та хаотичних систем вважається видатний 

французький математик та фізик А.Пуанкаре. У 1880-х роках при вивчення 

поведінки системи з трьома тілами [119] взаємодіючими гравітаційно він 

зауважив, що можуть бути неперіодичні орбіти, які постійно і не віддаляються і 

не наближаються до конкретної точки. Його справу продовжив у 1898 році 

французький математик та механік Ж.Адамар, котрий видав роботу про 

хаотичний рух вільної частинки, що ковзається без тертя по поверхні постійної 

негативної кривизни. У своїй роботі «Більярд Адамара» він довів, що всі 

траєкторії непостійні й частки в них відхиляються одна від одної. 

Основним каталізатором для розвитку теорії хаосу став винахід 

електронно-обчислювальних машин. Значна частина математики в теорії хаосу 

виконує повну інтерацію за простими математичними формулами. Такі машини 

робили повторні обчислення досить швидко, тоді як малюнки та зображення 

дозволяли візуалізувати ці системи. В зв’язку з цим можна згадати Е.Лоренца 

цікавість якого стосовно хаосу з’явилася випадково, коли він у 1961 році  

проводив дослідження  по прогнозу погоди. 

Нагадую, що погодне моделювання Лоренц виконував на простому 

цифровому комп’ютері McBee LGP-30. Коли дослідник захотів побачити всю 

послідовність даних, тоді, щоб заощадити час, запустив моделювання 

зсередини (хоча це можна було зробити ввівши дані з роздруківки, що були 

розраховані минулого разу). На його подив погода, яку машина почала 

прогнозувати повністю відрізнялася від погоди, розрахованої раніше. 
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Комп’ютер працював з точністю до 6 цифр, а записи в роздруківці були 

округлені до 3 цифр (наприклад, значення 1,567127 було розраховано як 1,567). 

Здавалося б ця несуттєва відмінність не повинна була мати ніякого суттєвого 

ефекту. Однак Лоренц виявив, що найменші зміни в первинних умовах 

викликають великі зміни в результаті і тому метеорологія не може точно 

передбачити погоду на період більше тижня [81]. 

Лоренц приводив наочний приклад: якщо погода дійсно відноситься до 

класу настільки чутливих систем (зрозуміло, не всі системи такі), то помах крил 

чайки може викликати помітні зміни погоди. Згодом чайка була замінена 

метеликом, а в 1972 році з'явилася робота «Передбачуваність: чи може помах 

крил метелика в Бразилії викликати торнадо в Техасі?». 

На основі досліджень цих трьох вчених (Пуанкаре, Адамара, Лоренца) 

бельгійський фізик Д.Рюель приходить до ідеї взаємозв’язку складних систем 

та хаосу: стандартна теорія хаосу розглядає часові еволюції, які знову і знову 

повертаються назад близько до того місця, де вони перебували раніше. 

“Системи, що допускають це “вічне повернення” є помірно складними. 

Історична еволюція дуже складних систем, навпаки, звичайно буває спрямована 

в один бік: історія не повторюється. У цих дуже складних системах з 

односпрямованою еволюцією зазвичай ясно видно присутність чутливої 

залежності від початкових умов. Тоді виникає питання, чи обмежена ця 

залежність механізмами регуляції або вона призводить до важливих 

довгострокових наслідків?” [125, с.80-81]. Рюель має на увазі те, що саме 

складні системи містять у собі хаос. Більш того за допомогою хаосу та 

випадковості, яку він (хаос) спричиняє і можна спостерігати складні системи: 

живі організми, машинна техніка, алгоритми. Ба більше, теорія хаосу 

стверджує, що складні системи надзвичайно залежні від початкових умов і 

невеликі випадкові зміни в навколишньому середовищі можуть призвести до 

непередбачуваних наслідків. 

На сьогоднішній день теорія хаосу має неймовірну корисність у 

застосуванні, зокрема в медицині (при вивченні епілепсії); екології (щоб 
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показати залежність приросту населення від його щільності) та багатьох інших 

наукових дисциплінах. Наприклад у сучасній фізиці використовуються більше 

десяти характеристик хаосу: молекулярний хаос, термодинамічний хаос, 

дифузний хаос, дисипативний хаос, детермінований хаос хаос тощо). 

За допомогою синергетичного підходу сучасна філософія науки 

розглядаючи проблематику порядку та хаосу доповнює традиційні погляди 

щодо їх співвідношення: 

1. Уявлення про хаос як джерело загибелі й деструкції (руйнування) 

замінюється більш ємним розумінням хаосу як підстави для встановлення 

впорядкованості, засновку спонтанного структурування; 

2. Визначення хаосу як стану похідного від первинної нестійкості 

матеріальних взаємодій. Мається на увазі універсальна характеристика, яка 

охоплює живу, неживу та соціально-організовану матерію; 

3. Хаос - це не тільки безформна маса, а надскладна організована 

послідовність. 

В останні роки широко використовується розрізнення хаосу на: 

динамічний та фізичний. Фізичним хаосом можна називати більш реальний 

хаотичний рух з урахуванням більш випадкових джерел руху. Наприклад, 

хаотичний рух атомів і молекул у стані рівноваги. Динамічний хаос 

використовується для характеристики складних рухів у порівняно простих 

динамічних системах (відсутність джерела флуктації – джерела безладдя; це 

хаотична поведінка параметрів порядку). 

І.Добронравова наголошує, що саме стійкі структури утворюються у 

динамічному хаосі внаслідок конкуренції різних атракторів, а знищення одного 

з них неминуче призводить до режиму з загостренням [34].  

В зв’язку з цим авторка запропонувала “зразок децентралізованої 

розгалуженості, котрий у природі представлений грибницями, на відміну від 

гілок, які розходяться від центрального ствола, що активно використовується у 

сучасній культурі, а саме в зв’язках мережі Інтернет. В нелінійній науці він 
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асоціюється з таким етапом самоорганізації, як динамічний хаос, зокрема у 

фрактальній фізиці” [32, с.93]. 

В динамічному хаосі кожна точка – це точка біфуркації і результат не є 

передбачуваний. Для багатьох систем є характерною саме хаотична поведінка. 

Хаос – це не безлад, отримати щось зовсім випадкове досить складно. Тому 

конструктивною роллю хаосу є те, що в ньому можуть виникати нові складні та 

надскладні структури. 

Можливо ще більш драматичний погляд на хаос і порядок виражений 

відомим художником М.Ешером у картині, яка так і називається – «Хаос і 

порядок». У центр картини поміщений кристал абсолютно правильної форми, а 

простір навколо цього кристала заповнений сміттям (порожні консервні банки, 

черепки, шматки скла тощо). Кристал з усією очевидністю втілює собою 

порядок, а сміття навколо символізує хаос [85]. Цією картиною художник 

намагався показати, що оцінити порядок можна лише за допомогою хаосу. Ще 

одним прикладом детермінованого хаосу є рух молекул при нагрівання рідини 

знизу - в залежності від температури горизонтального шару виникають зовсім 

різні конфігурації. По закінченні декількох етапів на яких утворюються 

впорядковані структури  рідина стає турбулентною. Вихорі, що виникають при 

цьому в рідині підкоряються законам хаотичної динаміки. Аналогічну картину 

можна спостерігати, стежачи за кільцями тютюнового диму. У повітрі вони 

деформуються і врешті-решт настає момент, коли дим рухається вже зовсім 

хаотично - рух стає турбулентним. При певних хімічних реакціях виникають 

просторові або часові макроскопічні структури – наприклад, періодичні 

переходи від синього кольору до червоного. Хіміки й раніше мали можливість 

спостерігати подібні переходи від червоного до синього, що відбуваються через 

вельми нерівні проміжки часу; спостережувану нерегулярність переходів було 

прийнято відносити на рахунок недостатньо ретельно підготовлених реагентів і 

це пояснення приховало за собою цілком очевидну істину. Тепер хіміки 

отримують нові висновки з результатів дослідження часових і просторових 

структур, що виникають у ході такого роду реакцій. Крім того з'являються нові 
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прогнозування щодо можливої турбулентності лазерного світла. Хвильові цуги, 

що випускаються лазером абсолютно хаотичні, але характер цієї хаотичності 

виявляється зовсім іншим ніж у світлі звичайної лампи. 

Ідея хаосу не обійшла стороною і біологію та зробила зрозумілими не 

прояснені явища [152]. Наприклад, існують популяції комах, чисельність яких з 

року в рік абсолютно нерівномірно коливається. Тепер створені моделі за 

допомогою яких ці коливання стало можливим обробити математично. 

В зв’язку з цим в синергетичному розумінні не існує єдиного, раз і 

назавжди даного способу порядку. Порядок постає як живий процес, що 

розвивається - що стає, але не став. Тому слід говорити про різні закономірності 

та характеристики (атрибути) порядку і хаосу на різних етапах 

порядкоутворення - в період зародження порядку і в період збереження цього 

порядку. 

Синергетична інтерпретація порядку як процесу дозволяє примирити 

протиріччя у розумінні порядку і хаосу, що склалися у науці до середини 

минулого століття. Стає ясно, що перед дослідником не стільки різні образи 

(моделі) порядку, скільки взаємодоповнюючі характеристики різних фаз 

єдиного процесу утворення порядку. Синтезуюча роль синергетичної моделі 

порядку як процесу виявилася також і в тому, що в її контексті по-новому 

сприймаються космогонічні уявлення про порядок і хаос, оскільки очевидні 

атрибутивні кореляції між ними і сучасними природничими характеристиками 

взаємовідношення хаосу і порядку. Синергетична модель утворення порядку як 

інтегративна і універсальна в сучасному світосприйнятті дозволяє надати нове 

трактування багатьом соціальним процесам і феноменам - вирішити дилему про 

характер соціального порядку [15]. Ті соціальні процеси, які в повсякденній 

свідомості ототожнюються з безладом, деструкцією (посилення соціальної 

неоднорідності, економічної та політичної диференціації, боротьба 

протилежних суспільних сил, стрімка соціальна динаміка, мітинги тощо) є не 

зникнення порядку, а показником можливості зародження нового порядку. Ті ж 

соціальні процеси, які зазвичай пов'язують із проявами соціального порядку 
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(зростання соціальної однорідності, стійка соціальна ієрархія, централізм і 

авторитаризм, відсутність кардинальних змін та інші) це не стільки “вічний 

образ порядку”, скільки тимчасовий етап збереження порядку в соціальній 

системі, який неминуче поступиться місцем наступному етапу історичного 

процесу соціального порядкоутворення. 

У межах синергетичного дискурсу висвітлюється розуміння хаосу як 

важливого чинника самоорганізації і наголошенні на тому, що “перехід від 

хаосу до порядку та формування нових типів структур здійснюються 

спонтанно, в результаті випадкового поєднання зовнішніх і внутрішніх 

імпульсів розвитку системи” [62, с.129]. Ця теза набуває принципового 

значення, коли перед дослідником чи науковцем постає нетривіальне завдання 

оцінити продуктивність і перспективність вельми популярних сьогодні спроб 

поширити принципи нелінійності та синергетичної методології на сферу 

соціокультурних явищ та економічного розвитку: наскільки продуктивна нова 

раціональність у вирішенні актуальних проблем соціально-економічного 

розвитку і чи можливо на основі принципів цієї раціональності управляти 

хаосом? В описі механізмів самоорганізації системи й процесу управління її 

хаотичним станом вельми важливо виокремити так звані резонансні впливи на 

стійкі режими функціонування системи. Особливість цього типу впливів 

полягає у тому, що вони виявляються надзвичайно ефективними незважаючи на 

свої незначні параметри як в матеріально-енергетичному, так і інформаційному 

вимірі. Синхронізуючись із цими впливами система еволюціонує у напрямку до 

більш високого рівня організації. У таких ситуаціях спостерігаються 

породжувані енергією випадкові мутації здатні радикально змінити не тільки 

режим функціонування системи, але й її структурно-морфологічні 

характеристики. Саме тут закладені передумови нових технологій нелінійного 

управління складними системами, що розвиваються і перебувають у стані 

хаотичної нестійкості. Ефективність таких технологій управління у величезній 

мірі буде залежати від того, наскільки адекватним виявиться резонансний 
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вплив на систему чи зможе він каналізувати її подальшу еволюцію у напрямку 

прогресивного атрактора.  

Виникає ситуація оцінити яку можна тільки як парадоксальну з погляду 

критеріїв класичної раціональності. Специфіка її в тому, щоб максимально 

продовжувати хаотичний стан системи оскільки саме вона породжує креативні 

резонансні впливи на режими функціонування. Еталоном буття системи стає не 

повна симетрія її станів, а спонтанне порушення цієї симетрії. Вплив на 

систему втрачає риси звичної доцільності та орієнтації на очікуваний результат, 

навпаки, він набуває характеру якоїсь креативної гри, що породжує феномен 

ситуативного управління хаосом. Прикладом такого синергетичного управління 

хаосом на думку білоруського дослідника А.Зєлєнкова може бути проголошена 

Президентом Франції Н.Саркозі на форумі в Давосі програма кардинальної 

трансформації сучасного капіталізму, що базується на домінуванні принципів 

вільного ринку та панування банків. Сформульована Саркозі ідея про 

необхідність морально-етичної корекції глобалізаційної стратегії розвитку 

сучасного суспільства виявляє риси своєрідного збігу з синергетичним стилем 

мислення і прагненням запропонувати перспективну програму нелінійного 

управління хаосом та кризовими процесами у світовій капіталістичній системі 

[50]. 

Синергетика розглядає поряд з хаосом таке поняття як “фрактал” (що 

означає “дроблення”) – це принципово складні системи, які не можна скласти. 

Складність фракталів принципово відрізняється від розуміння складності 

притаманного Евклідовій геометрії. Там складне розглядалось як складене з 

простого (елементів, частин). Будь-яку складну лінію або фігуру можна було 

звести до суми простих відрізків, дуг, трикутників тощо, просто зменшуючи 

масштаби розгляду. Складність фракталів зовсім інша: змінюючи масштаб ми 

знаходимо таку ж складність. Для геометричних фракталів ця властивість 

носить назву масштабної інваріантності оскільки відповідність є повною 

(власне ця відповідність визначається способом їх побудови). Щодо 

алгебраїчних фракталів, які утворюються в зоні конкуренції атракторів 
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динамічного хаосу мова йде скоріш за все про самоподібність (власне ця 

властивість є однією з визначальних ознак фрактала). Тож фракталом 

називають структури, що складаються із частин і які в певному розумінні 

подібні цілому. “Всі фігури, які я досліджував і називав фракталами, - 

пояснював Мандельброт, - в моєму розумінні володіли властивістю бути 

“нерегулярними, але самоподібними”. Формулювання “нерегулярний, але 

самоподібний” було спробою втиснутися між двома можливостями до яких ці 

теорії зводились раніше. Першу з них ілюструє теорія Евкліда, яка досліджує 

виключно впорядковані та гладкі фігури (елементи кривих у Евкліда завжди 

самоподібні, але тривіальним чином: всі криві являються локально прямими, а 

прямі завжди самоподібні). Друга стара можливість була пов’язана з фігурами 

довільної складності та невпорядкованості” [96, с.137]. Як раз ця можливість 

була пов’язана з вивченням хаосу.  

Влучно характеризують таку наукову проблему слова Б.Мандельброта з 

яких починається його книга: “Чому геометрію часто називають “холодною” і 

“сухою”? Одна з причин полягає у її непристосованості описувати форму 

хмари, гори, берегової лінії або дерева. Хмари - не сфера, гори - не конуси, 

берегові лінії - не кола, кора дерева не гладка, а блискавка поширюється не по 

прямій. У більш загальному плані я стверджую, що багато об'єктів в природі 

настільки іррегулярні (від латинського неправильний, не підпорядкований 

певному положенню, порядку) і фрагментовні, що в порівнянні з Евклідом - 

термін, в цій роботі означає всю стандартну геометрію, - природа володіє не 

просто більшою складністю, а складністю зовсім іншого рівня. Число різних 

масштабів довжин природних об'єктів для всіх практичних цілей нескінченне” 

[97, с.25].  

Вважається, що майже всі природні об'єкти мають фрактальну структуру, 

але перш за все теорія фракталів - область дивного математичного мистецтва, 

коли за допомогою простих формул і алгоритмів утворюються картини 

надзвичайної краси та складності. Цікавим є те, що краса фракталів розуміється 
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через їх “нескінченну” складність, котра сформована відносно простими 

лініями, а їх повторення створює красиві та унікальні візерунки.  

Після досліджень Мандельброта стало остаточно ясно, що поведінка 

простого відображення може бути дуже складною (нескінченно складною), 

вона здатна породжувати ні з чим незрівнянне різноманіття форм. Здатність 

фракталів породжувати величезну різноманітність дуже складних форм вже 

знайшла найширше застосування, наприклад, при створенні анімацій, художніх 

та фантастичних фільмів. Фрактальна геометрія – це геометрія динамічного 

хаосу. Тож складність тісно пов'язана з хаосом, адже хаос - найбільш яскрава 

метафора складності. 

Через це І.Пригожин та його співавторка І.Стенгерс в праці «Порядок з 

хаосу» створили теорію, котра полягає в тому що у відкритих, нестійких, 

хаотичних системах постійно відбуваються флуктуації, які приводять до 

руйнації існуючої системи та створення упорядкованості, але уже на вищому 

рівні системних відношень. Ці більш організовані структури автори називають 

дисипативними. Тому хаос на одному рівні може породити новий порядок, нові 

системні відношення іншого рівня [118].  

Якщо скористатися термінологією Пригожина, то можна сказати, що всі 

системи містять підсистеми, які невпинно флуктуюють. Іноді окрема 

флуктуація або комбінація флуктуацій може стати (в результаті позитивного 

зворотного зв'язку) настільки сильною, що існуюча організація не витримує і 

руйнується. У цей переламний момент (який автори книги називають 

особливою точкою або точкою біфуркації) принципово неможливо наперед 

сказати в якому напрямку буде відбуватися подальший розвиток: чи стане стан 

системи хаотичним або вона перейде на новий більш диференційований і більш 

високий рівень впорядкованості або організації, який автори називають 

дисипативною структурою (фізичні або хімічні структури такого роду 

отримали назву дисипативних тому, що для їх підтримки потрібно більше 

енергії, яку вони розсіюють ніж для підтримки більш простих структур, на 

зміну яким вони приходять). Таким чином у Пригожина та Стенгерс утворення 
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порядку розуміється через флуктації. І як наслідок вважається, що динамічний 

хаос - це теж порядок, просто дуже складний. Порядок є настільки складним, 

що людині він здається хаосом. 

Ось що з цього приводу пише Ілля Пригожин:  “…складні системи мають 

високу чутливість по відношенню до флуктації. Це вселяє і надію, і тривогу: 

надію на те, що навіть малі флуктації можуть посилювати і змінювати свою 

структуру (це означає, що індивідуальна активність не приречена на 

безглуздість); тривогу - тому, що наш світ назавжди полишено гарантією 

стабільних, неперехідних законів. Ми живемо в небезпечному та 

невизначеному світі, що дає відчуття не сліпої впевненості, а лише ... відчуття 

помірної надії” [118, с.386]. 

Загалом можна вважати, що умовою появи хаосу є чутливість системи. 

Взяти відомий приклад з м’ячиком:  якщо кинути його раз, а потім ще раз, десь 

так само як першого разу, то поскаче він майже так як першого разу. Маленька 

різниця у початкових умовах призвела до малої різниці у розвитку системи. Ця 

система не є дуже чутливою до початкових умов. А тепер більярд: після двох 

майже однакових ударів кульки на столі будуть лежати зовсім по-різному, бо 

двічі однаково вдарити неможливо. Кут, сила удару, точка, куди припадає удар, 

будуть іншими, тому перша кулька покотиться майже, але не зовсім так само, 

як минулого разу; після кожного зіткнення похибка зростає, тому результати 

виходять зовсім різними. Ця система є дуже чутливою до початкових умов, 

тому можна передбачити її розвиток лише до певного моменту, а далі 

починається хаос. Таким чином, динамічний хаос подібний до дволикого 

Януса: з одного боку він проявляє себе як модель безладу, а з іншого – як 

стабільність та впорядкованість на різних масштабах.  

І.Добронравова схиляється до думки про те, що не завжди 

усвідомлюється та обставина, що певне середовище є хаотичним і що новий 

порядок виникає саме з хаосу. Такий вихідний хаотичний стан передує 

критичному стану в якому нерівноважність викликає дію нелінійних законів. 

Чітке розгалуження подальших можливостей еволюції систем (двох в ситуації 
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біфуркації) складає вражаючий контраст впорядкованого когерентного руху 

елементів середовища з попереднім станом термодинамічного хаосу. Цей хаос 

називають термодинамічним оскільки в ньому діють лінійні закони 

термодинаміки. Забезпечується дія цих законів тим, що тепловий хаотичний 

рух частинок, що складають середовище руйнує завдяки випадковим 

зіткненням невеликі флуктації не даючи їм зростати, і середні значення величин 

виявляються найімовірнісними, саме тому хаос такого типу називають ще 

статистичним. Така назва більше відповідає тенденції  застосувати відповідні 

уявлення за межами фізики: при розгляді популяцій у біології або в 

соціологічних чи то економічних дослідженнях суспільного життя [29]. 

І.Добронравова у спільній роботі з Л.Фінкелем акцентує увагу на тому, 

що для хаосу крім фракталів та флуктацій, важливими є такі чинники як 

самоорганізація та цілісність. “Цілісність, яка характеризується наявністю 

параметра порядку зберігає своє значення на всіх фазах здійснення процесу 

самоорганізації, хоча конкретні цілісності, виступаючі на поверхні буття, 

можуть дробитися при переході до наступних біфуркацій і взагалі зникати при 

входженні в хаос. Однак навіть після переходу до стадії динамічного хаосу, 

коли параметр порядку поводиться хаотично (дивний атрактор), він продовжує 

бути параметром порядку, тобто характеризує узгоджений, хоча і хаотичний 

при цьому, рух багатьох елементів середовища” [43, с.172]. Недарма фрактали 

утворюються саме в динамічному хаосі. 

Автори наголошують що розуміння на якій стадії самоорганізації 

перебуває суспільство є надзвичайно важливим для вироблення стратегії 

поведінки в ньому і особливо для визначення напрямку певних впливів. Так 

сприятливим сценарієм самоорганізації прийнято вважати відносно стійке 

існування самоорганізованих структур. Але існують й інші значно менш стійкі 

та менш сприятливі її варіанти, такі як самоорганізація у натовпі в моменти 

соціального вибуху, виборів або самосуду. Теорія хаосу та фракталів пов’язана 

з теорією складності. Сутність цього зв’язку полягає в тому, що хаос і фрактали 
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є підмножиною предметної області теорії складності, що описує процеси та 

явища, які тісно пов’язані між собою. 

Таким чином безумовно феномен хаосу був відомий людству задовго до 

відкриттів вчених ХХ ст.. Пануюча ідеологія, популярні в ту чи іншу епоху 

картини світу могли забороняти називати хаосом явища, які не вписувалися в 

існуюче уявлення про гармонію, але це не означає, що не велась рефлексія 

щодо таких явищ і не висувалися пропозиції стосовно людини до них. Людство 

в усі часи мало уявлення про феномени хаотичності та непередбачуваності.  

У теорії складності як розумінні причини існування “складності” хаос 

відіграє конструктивну роль. Поряд із нелінійністю, темпоральністю, 

дисипативністю, цілісністю, простотою та принципами редукції і підлеглості 

хаос дає змогу по-новому трактувати “складність” та складні системи в 

постнекласичній науці. Через це концепт “складність” і здійснюється у такому 

вигляді у постнекласичних практиках сучасного постнекласичного наукового 

дискурсу. 
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Висновки до Розділу 2 

 

Використовуючи філософські узагальнення першого розділу дисертації, у 

другому розділі показано як за допомогою синергетичного підходу 

здійснюється розуміння складності та складних систем через ідею складності 

світу та ролі хаосу в сучасній науковій картині світу. 

Синергетика на відміну від класичних теорій за вихідне приймає 

нестабільність, нестійкість, нерівноважність, нелінійність і займається 

дослідженням складними системами, що самоорганізуються, саморозвиваються 

та саморегулюються. Звідси базовими, вихідними категоріями синергетики є 

такі системоутворюючі поняття як нелінійність, самоорганізація, відкритість, 

складність, хаос, випадковість та інші. Крім того тут (щодо категоріальних 

засад складності) ми говоримо не про набір категорій, а про систему категорій. 

Синергетичний дискурс можна розглядати як оптимальний спосіб 

опанування нелінійною ситуацією. Проблема полягає в усвідомленні хаосу не 

лише як безладу, але і хаосу як впорядкованості, що породжує інновації, 

новизну тощо. Методологічним відкриттям синергетики є можливість побачити 

красу і конструктивність хаосу. Саме для синергетики динамічний хаос є 

фундаментальною властивістю реальності та відіграє конструктивну роль в 

існуванні складних систем. Крім того наше сприйняття світу в науковій картині 

світу змінюється, тепер науковці розглядають його не як щось просте або 

складне, а навпаки, краса світу і є в його складності та пізнання його можливе 

саме через визначення та опис властивостей та основних характеристик 

складності. Світ сам по собі як ціле є складним, але його також наповнюють і 

складні феномени, явища, системи, об’єкти, які здатні до самоорганізації, 

саморозвитку та саморегуляції. 

Говорячи про складність світу, систем/структур, явищ, об’єктів 

незаперечно, що все це має зводитись до розуміння їхньої цілісності і тільки 

цілісності. І це відбувається не тільки тому, що цілісність є однією із основних 

властивостей складності (поряд з не лінійністю та дисипативністю), але й тому, 
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що розглядаючи будь-що як складне, але не цілісне, ми входимо в ситуацію 

складеності. Так виникає необхідність винекнення принципу підлеглості 

(основою дослідження має бути ідея, що те, що досліджується є цілісним і 

таким має і залишатися) на основі якого виникає ситуація його протиставлення 

принципу редукції, адже тут недопустиме спрощення. Цей принцип дає 

уявлення про впорядкований рух де частина елементів наділена особливою 

свободою, а решта підпорядковується їм і таким чином утворюється цілісний 

рух тієї чи іншої складності або складної системи. Так синергетичний дискурс 

дає нам можливість застосовувати один з двох принципів (в залежності від цілі 

дослідження), але не одночасно, а зрізних конкретних ракурсів на один і той 

об’єкт, - це є привілегією нелінійного мислення. 

В синергетичному дискурсі висвітлюється не тільки дослідження, опис, 

спостереження та вивчення складності, нелінійності, самоорганізації, 

саморозвитку, хаосу, цілісності тощо, але і відбувається переосмислення та 

перегляд уже досліджених ідей та основ, розуміння зміни наукового об’єкта від 

простого до складного, перехід лінійної науки в нелінійну тощо. 

Враховуючи методологічний контекст дослідження концепту складності 

ми підходимо до необхідності виділити такі основні методологічні ідеї: 

1) складноорганізованим системам  неможливо нав’язати напрями і 

шляхи розвитку, можливо лише сприяти (через слабкі впливи) процесу 

самоорганізації; 

2) нестійкість є однією із умов стабільного і динамічного розвитку, а 

хаос є конструктивною умовою існування складних структур; 

3) неможливо досягти одночасного поліпшення відразу всіх важливих 

показників системи; 

4) при кількох станах рівноваги еволюційний розвиток системи 

відбувається при зростанні ентропії (невизначеності ситуації); 

5) для складних систем існує декілька альтернативних способів 

розвитку системи; 

6) кожний елемент системи несе інформацію про результат 
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майбутньої взаємодії з іншими елементами (як системи так і середовища); 

7) складна нелінійна система в процесі розвитку проходить через 

точки біфуркації, у яких відбувається розгалуження системи через вибір одного 

з напрямів її подальшої самоорганізації; 

8) керувати розвитком складних систем можна лише в точках їх 

біфуркації за допомогою легких поштовхів; 

9) динамічний хаос як важливий чинних розвитку та функціонування 

складних систем є єдністю порядку та безладу нероздільно; 

10) сама по собі складність є способом існування складних систем, що 

самоорганізуються та саморозвиваються. 

У наступному розділі дисертаційного дослідження ми встановимо зв’язок 

методології постнекласичної науки із стилем мислення, що розширює дану 

методологію до рівня методологічної свідомості та здійснює спроби 

моделювання складних систем (комп’ютерне, математичне та інші види 

моделювання). В зв’язку з цим буде зрозуміло, що можливість дослідження, 

розуміння, застосування складних систем та складності в усій її 

багатоманітності можливо здійснити за допомогою нелінійного та складного 

мислення. А також висвітляться перспективи прогнозування виникнення 

складного нелінійного мислення. 
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РОЗДІЛ 3 

СТИЛІ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ ПРО СКЛАДНІСТЬ 

 

3.1. Складність у постнекласичній раціональності 

 

У першому розділі дисертаційного дослідження були розглянуті 

різноманітні контексти розуміння “складності” та введення її у наукове 

пізнання як концепт, передумови появи якого були задані конкретними 

зрушеннями у природознавстві та інших науках. За допомогою синергетичного 

дискурсу було уточнено як концепт складності тлумачиться поруч із 

системами/структурами, об’єктами/предметами та якими основними 

властивостями та характеристиками його наділяє синергетика - об’єктом 

дослідження якої він безпосередньо і являється, - саме цьому був присвячений 

другий розділ дослідження. У третьому ж розділі, на основі матеріалу з 

першого та другого розділів, буде здійснено узагальнення їх висновків у 

методологічний ракурс з точки зору сучасної постнекласичної науки на тих її 

теоретико-методологічних засадах, які відповідають широко досліджуваним 

сьогодні стилям складного та нелінійного мислення, визначиться місце 

концепту “складності” в структурі постнекласичної методології (які іноді 

задають основними принципами складного мислення сформульованими 

Е.Мореном) та буде здійснена спроба виявити потенціал виникнення складного 

нелінійного мислення у межах сучасного постнекласичного наукового 

дискурсу. На основі аналізу основних розумінь складності буде здійснена 

спроба звести всю різноманітність визначень “складності” до двох/двоякості 

основних підґрунть, -  виходячи із контексту когнітивного ракурсу та основних 

методологічних принципів.  

До розуміння проблеми складності в науково-дослідницькій діяльності 

останнім часом приділяється значна увага. Проводяться відповідні конференції, 

організовуються спеціалізовані наукові підрозділи. Все це, звичайно не означає, 

що проблема складності є абсолютно новою для сучасної науки, але є 
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особливості в її розумінні та можливостях аналізу. Тому важливу роль для 

розуміння складності відіграє сучасний постнекласичний дискурс, котрий 

вважається дискурсом цілісності, міждисциплінарності, інтегративності. 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 пропонувати нелінійні моделі певної 

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

альтернативу лінійним установкам. Таким чином, я опираюся в межах свого 

дисертаційного дослідження на розгляд складності в межах методологічного 

ракурсу, себто як цілісних так і специфічних проблем/розумінь цього концепту. 

П’ять основних способів розуміння “складності” в постнекласичній 

науці. “Під складною системою, - як зазначає видатний американський вчений 

Г.Саймон, - ми розуміємо систему, що складається з великої кількості частин, 

що взаємодіють між собою особливим чином” [127, с.104]. Досліджуючи 

“складність” він приходить до ідеї, що розглядати її можна лише безпосередньо 

поряд із системою, розробкою базових моделей побудови світу та його 

пізнання. З такої точки зору, на мою думку, можна зрозуміти чому складність 

не має одного визначення і викликає плутанину в розумінні серед вчених, а 

саме пояснюючи складність ми прив’язуємо її до певної системи чи об’єкта, а 

не розглядаємо її як саму по собі (що Саймон вважає просто неможливим).  

Саймон висуває гіпотезу, що в розвитку нових уявлень про складність 

значну роль відіграли теоретико-ймовірнісні методи дослідження - ідея 

ймовірності світу. Адже саме ймовірнісні методи ввели в науку випадкові 

взаємовідносини та взаємодії у світі. Скрізь де наука стикається зі складністю, 

із дослідженням складних і складноорганізованих систем ймовірність набуває 

ключового значення. Єдино можливим описом складних систем стає 

ймовірнісний опис. Так існують різні типи “непередбачуваної” поведінки 

систем і різні ймовірнісні підходи до їх опису. У класичному природознавстві 

відомі два розуміння ймовірності (і відповідно, випадковості) [46]: 
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  1) гносеологічне: ймовірність є міра нашого незнання (ми не можемо 

врахувати всіх параметрів (ступенів свободи) системи та змушені вдаватися до 

приблизного опису); 

2) технологічне або операційне: ймовірність є наслідком технічної 

неможливості абсолютно точного завдання початкових умов (ми не маємо 

можливості забезпечити абсолютну повторюваність вихідних умов, наприклад, 

при киданні монетки (орел чи решка) тому й отримуємо різні (і 

непередбачувані) результати). 

У разі складних систем з'являється зовсім інше розуміння ймовірності: ми 

принципово не можемо описувати поведінку системи в причинно-наслідкових 

категоріях не в силу нашого незнання чи нездатності забезпечити прийнятну 

ідентичність початкових станів, а в силу внутрішньої організації системи, що 

підсилює слабкі збурення, завдяки чому будь-які малі флуктуації 

перетворюються у сильні зміни. Це фундаментальна властивість нелінійних 

нестійких систем не залежить ні від рівня нашого знання, ні від тонкості наших 

вимірювань. Складність таким чином є не “кількісним”, а “якісним” терміном, 

що характеризує стан системи: її внутрішню організацію та обставини, за яких 

така організація складається. Таким чином, можна говорити, що ймовірність є 

одним із способів розуміння складності. 

Саймон, як і деякі інші вчені, звертає увагу на ідею ієрархії в аналізі 

складних систем (це другий спосіб розуміння складності). Представником 

таких ідей є і Дж.Ніколіс, котрий стверджує “складність підриває стійкість, 

якщо не стримується ієрархічною структурою” [105, с.98]. Оскільки ієрархія 

можлива в межах систем жорсткої детермінації, ймовірнісних системах, 

нелінійних системах, то і в складних вона присутня. Тут ієрархія виражає 

собою характер взаємовідношень між різними рівнями побудови і детермінації 

системи. В свою чергу ці взаємовідношення можуть бути різними, наприклад, 

підсилювати або зменшувати ефективність функціонування складних систем як 

в цілому, так і окремо її елементів. Але варто пам’ятати, що говорячи про 

ієрархію або елементи/частини саме постнекласичний дискурс дає змогу не 
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виокремлювати їх з цілісності, бо говорячи про предметне бачення цілісності не 

розмивається сфокусованість дослідження на частини, і навпаки. Таким чином, 

складні системи, що є ієрархічними та носять ймовірнісний характер, є 

системами відкритими, цілісними, і їхня поведінка невизначена та 

непередбачувана. 

В зв’язку з цим Дж.Ніколіс розглядає складність системи на двох рівнях 

структурному та функціональному [105]: 

1. Структурна складність збільшується разом із збільшенням кількості 

взаємодіючих елементів, відсотку взаємозв’язків між ними (попарних чи більш 

складних) і зі зміною ймовірнісної інтенсивності взаємодії між окремими 

елементами; 

2. На функціональному рівні складність збільшується поряд зі 

збільшенням мінімальної довжини алгоритму користуючись яким можна 

відновити поведінку системи. В цьому сенсі функціональна складність системи 

включає в себе довжину її (конкретної системи чи об’єкта, в залежності що 

досліджується) еволюційної історії, що відмічена дискретною послідовністю 

епізодів біфуркації. І тому в цьому сенсі вірус або апельсин з функціональної 

точки зору являють собою складнішу систему ніж велика зірка.  

Третій спосіб розуміння складності - це непередбачуваність поведінки 

систем. Складним явищам та системам неможливо нав’язати шляхи їх 

подальшого розвитку. Малопрогнозованість складної системи чи явища, 

унікальність та неповторність її сутності засвідчують її нестійкий та нелінійний 

характер. В.Буданов передбачає порушення принципу суперпозиції, перехід від 

одного стану гомеостазу до іншого, тобто коли результат суми не дорівнює 

сумі результатів [18]. 

Проте на думку Н.Кочубей оскільки характеристики складних 

об’єктів/систем істотно залежать від процесів, що в них відбуваються, то ці 

процеси в свою чергу впливають на їх характеристики. Така закономірність 

лежить в основі багатоваріантності шляхів розвитку, наявності вибору і 

незворотності [70]. Таким чином складне явище, система та їх структурні 
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елементи не лише не підпорядковуються загальному, але й проявляють 

здатність розвиватися самим та розвивати систему. В зв’язку з цим для 

характеристики нестійких, непередбачуваних систем недоцільно 

використовувати детерміністські поняття причинності. Бо причину поведінки 

та розвитку таких систем передбачити неможливо, оскільки величини, які 

характеризують систему, завдання початкового стану системи через певний 

часовий проміжок змінюються. Власне такі системи не підлягають опису у 

причинно-наслідкових категоріях, які є недостатніми для характеристики.   

Непередбачуваність ще можна пояснити методологічним принципом 

“випадковість як доповнення необхідності”. Оскільки шляхи розвитку 

складних систем/об’єктів не можуть бути наперед визначеними, то 

життєдіяльність, функціонування і розвиток конкретного складного об’єкта 

необхідно розглядати як ланцюг біфуркацій з випадковим вибором потенційних 

характеристик чи властивостей. “Умови, які здатна асимілювати дана основа, в 

тому числі й зовнішні умови, сприяють тому, що випадковість доповнює 

необхідність. Якщо зовнішній вплив резонансний властивостям середовища, то, 

навіть будучи вельми малим, він здатний відігравати велику роль у долі 

системи. На цьому ґрунтується і розуміння доцільності появи нового, себто 

природного розвитку, і обґрунтування можливості людини втручатися в хід 

розвитку”, - зауважує  І.Добронравова [31, с.59]. 

Ось другий запропонований дослідницею методологічний принцип -

порушення симетрії (я називатиму його четвертим способом розуміння 

складності). 

Якщо складається певна симетрія (тобто узгодженість, злагодженість) 

між певними елементами складного об’єкта/системи, то це передбачає 

спрощене ясне розуміння досліджуваного об’єкту. Така складність 

сприймається як очевидність. Через це “порушення симетрії означає появу 

відмінностей, перехід від хаосу до порядку, народження нових структур. 

Йдеться про порушення симетрії хаотичних флуктацій вакууму під час 

зародження всесвіту з якими пов’язані типи фізичних взаємодій і народження 
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елементарних частинок, себто структурування елементної основи світу – 

фундаменту подальшого впорядкування у ньому” [31, с.58].  

Особливістю складних систем є поява нових гілок рішень у результаті 

біфуркації, яка відбувається внаслідок втрати стійкості стандартного стану.. 

Вибір однієї з гілок рішення здійснюється за допомогою флуктуацій, що мають 

місце в дисипативних системах. Можливість реалізації тільки однієї гілки 

рішення і нездійсненність станів, пов'язаних із іншою гілкою, призводить до 

просторової або часової асиметрії [158]. 

Наприклад приймемо, що світ у цілому володіє свободою волі, тобто 

здатністю приймати рішення і вільно діяти в рамках тих обмежень, які 

накладаються на нього законами фізики. Ця свобода дій реалізується у вигляді 

величезного набору малих вільних актів і кожен з них повинен укладатися у 

рамки фізичних законів. Це означає що свобода дій може реалізовуватися 

тільки в точках біфуркації, коли закони механіки і фізики допускають 

неоднозначний розвиток процесу. В межах цього розглянемо приклад з 

класичної фізики: матеріальна точка, що знаходиться на вершині “пагорба” має 

нестійке положення між двома потенційними ямами. Через нестійкості 

початкового стану матеріальна точка “скотиться” в одну з ям, - відбудеться 

спонтанне порушення симетрії. 

П’ятий спосіб розуміння складності – це її активність: складна система 

здатна сприймати незначні зовнішні або внутрішні варіації на які не реагує 

“проста” система, складна система істотно підсилює і змінює сприйняті 

флуктуації, змінюючи тим самим власний стан і стан оточуючих систем. Тому 

активність можна розглядати як міру складності. Але якщо система не несе в 

собі завжди притаманну їй складність, то і активність системи не може бути 

постійною. Один і той самий об'єкт у залежності від ситуації проявляє 

передбачувану або хаотичну поведінку, більшу або меншу складність, проявляє 

більшу або меншу активність. Тому умови можливості новоутворення слід 

шукати в складності. Система перебуваючи в безперервно змінному потоці 

подій при деякій (заздалегідь невідомій) конфігурації обставин стає складною. 
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При цьому дуже важливо, що складність не завжди притаманна системі, не має 

сталого, постійного, самостійного існування. Унікальність складності полягає в 

тому, що новоутворення в ній реалізуються як деяка з певних “можливостей” 

зміна; а саме існування такої “можливості” не є очевидним і не є 

передбачуваним до тих пір поки не реалізується. 

“Взаємна активність системи та середовища і узгоджена, і 

взаємообумовлена виникненням нових властивостей і в системі, і в середовищі” 

[65, с.78]. Система окреслюється середовищем і створює своє середовище, яке в 

свою чергу зворотно впливає на систему та конструює її. Система не може бути 

інноваційною, якщо не змінювати середовище, не вносити в нього інновації, і 

навпаки.  

Так я розглянула п’ять способів розуміння складності серед яких: 

непередбачуваність та порушення симетрії можна пов’язати з такою 

характеристикою складності, як нелінійність; ймовірність та активність – з  

темпоральністю; ієрархічність – з цілісністю, які я розглядала в попередніх 

розділах. Такі способи дають уявлення про складність при прив’язці їх до 

системи, явища, об’єкта тощо, але якщо розглядати проблему складності 

взагалі, складність як властивість системи будь-якої природи, то треба 

звернутися до досліджень когнітивної складності (це поняття було введено 

психологами в 1950-х роках для розуміння складності структур і процесів 

організованої діяльності людини та складності взаємодій людини та 

комп’ютерних технологій). 

Роль когнітивної складності в розумінні “складності”. О.Князева, 

спираючись на численні дослідження когнітивної складності трактує її так: “під 

когнітивною складністю розуміється складність самого процесу пізнання, 

вплив ментальних структур на формування образів сприйняття (уявлення про 

об'єкт-гіпотези в організації чуттєвого досвіду Р.Грегорі, концепція 

перцептивних гіпотез Дж.Брунер) і включення чуттєвих компонентів у 

ментальні конструкти (перцептивне мислення, думки-образи), складність 

когнітивних функцій і станів свідомості, складність зв'язки свідомості та тіла в 
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процесі пізнання, сполучення когнітивного агента та середовища його життя, 

дії і пізнання” [68, с.104]. Відзначається позитивна роль високої когнітивної 

складності в спілкуванні, міжетнічній взаємодії, у науковій діяльності тощо.  

У всіх сферах активності людини когнітивна складність визначає не лише 

точність, а й суб’єктивні особистісно-ціннісні параметри постановки життєвих 

цілей  і зворотного зв’язку в ході їх досягнення. У цьому контексті показники 

когнітивної складності, які стосуються життєвих цінностей людини,  можуть 

мати значимі відмінності в плані їх структурної організації, змістового 

наповнення, здатності до змін і розвитку. Наприклад для обдарованої 

особистості, яка являє собою певний соціокультурний тип з притаманними 

лише йому особливостями ціннісної сфери і саморегуляції, властиві певні 

сутнісні відмінності як ціннісної свідомості, яка утримує її в межах цього типу 

так і когнітивної сфери, яка є механізмом підкріплення життєво-ціннісних 

пріоритетів високими результатами творчої діяльності. 

Тому для Князевої когнітивна активність людини може розглядатися як 

система, складність якої є троякою [60]: 

- Тіло та свідомість людини знаходяться у відношенні циклічної 

детермінації та взаємовизначають одна одну (те саме можна стверджувати про 

тіло та психіку живої істоти). Наприклад, якщо лікар-психіатр бачить у 

пацієнта соматичне порушення, то він звертає увагу і на психічний стан 

людини як причину чи фактор, котрий сприяє такому стану пацієнта. 

- Суб’єкт і об’єкт пізнання (у живої істоти це когнітивний агент і 

середовище його активності) за допомогою яких відбувається засвоєння і 

перетворення природи для своїх потреб і в цьому аспекті пізнання її 

знаходяться і відношенні складної взаємної детермінації. Суб’єкт і об’єкт 

пізнання пов’язані складними петлями зворотного зв’язку. Тому: по-перше, 

важко провести чіткі межі між ними. В зв’язку з цим В.Матурана пише: “не 

людські істоти існують у природі, а природа виникає із нами і ми самі 

виникаємо в ній, коли пояснює той спосіб,  яким ми існуємо як діючі в ній і як 

спостерігачі. А закони природи не посилаються на дещо незалежне від того, що 
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ми робимо – вони представляють собою наш спосіб пояснення нашого досвіду” 

[171, с.468]. По-друге, життя людини є її пізнання, котре синкретично пов’язане 

з діяльністю (перетворенням) в оточуючому середовищі. По-третє, активність 

іде як від суб’єкта так і об’єкта пізнання. 

Когнітивна складність визначається кількістю підстав класифікації, якими 

свідомо чи не усвідомлено користується суб'єкт при диференціації об'єктів 

будь-якої змістовної області. Свідомість людини неоднорідна і в різних 

змістовних сферах може характеризуватися різними рівнями когнітивної 

складності (наприклад, високою когнітивною складністю в галузі спорту, але 

низькою - у сфері міжособистісного сприйняття). Рівень когнітивної складності 

відображає зміст особистісних конструктів індивіда - смислових систем, які 

людина створює і потім взаємодіє з їхньою допомогою із об'єктивною 

дійсністю. Так когнітивна складність моделі об'єкта буде обумовлена 

складністю ментальної організації дослідника, тобто “складність світу - в голові 

дослідника”. Коли рівень пізнання не відповідає способу організації 

пізнаваного об'єкта, постає не фактична помилка (хоча і таке буває), а 

неадекватне та спрощене уявлення про реальність. 

- Когнітивна складність визначається цілісністю всіх частин живого 

організму: активність здійснюється не тільки мозком, але і всіма іншими 

частинами тіла. Наприклад руку можна охарактеризувати як “думаючу”, 

недарма становлення свідомості та розвитку мозку у маленьких дітей 

супроводжується малими моторними рухами рук і відповідними іграми. Тут 

варто відмітити, що загалом будь-яка складна структура чи система, яка 

взаємодіє із навколишнім середовищем (полем) трансформуючись у процесі 

цієї взаємодії зберігає ті деякі основні параметри (інваріанти), котрі дозволяють 

вважати її саме даною системою.  

Тому когнітивна складність - найяскравіший приклад пояснення 

складності як такої та властивості системи. Але це є лише одним із підходів 

представлення складності в постнекласичному дискурсі. 
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“Складність” як об’єкт дослідження наук про складне та теорії 

складності. Наука складних систем - потужний і дуже активний 

міждисциплінарний напрямок, що розвивається сьогодні. Це не якась певна 

теорія, а скоріше новий стиль наукового дослідження, який з успіхом 

застосовується у нових областях традиційної науки. Наука складних систем або 

наука про складність утворена декількома тісно пов'язаними науковими течіями 

і дисциплінами, серед яких я виділю лише декілька: 

1. Загальна теорія систем, яка почала розвиватися з початку ХХст., її 

засновником вважається Л.Берталанфі. До середини ХХст. загальна теорія була 

застосована до вивчення великих і диверсифікованих систем, таких як 

екосистеми та соціальні системи. Приблизно в цей же час були виявлені 

феномени, що виникають у природних складних системах (тобто в системах, 

що складаються з великої кількості елементів з насиченими зв’язками) - 

адаптація, емерджентність і самоорганізація. Був введений новий термін 

“складні адаптивні системи”, коли І.Пригожин виявив здатність деяких 

хімічних речовин мимовільно групуватися в організовані структури. 

Складність адаптивної системи визначається не просто безліччю 

елементів системи, а й тим, що її елементи (і підсистеми) є автономними 

агентами, які здатні до взаємодії, адаптації і навчання. Найважливіші 

властивості складної адаптивної системи - це адаптація, комунікація (на всіх 

рівнях: від елементів до системи як цілого), спеціалізація, просторово-часова 

організація. Адаптація є активною: має місце і адаптація елементів один до 

одного, їх спільна адаптація та адаптація системи до середовища. Наприклад, 

колонії комах, біосфера й екосистеми, мозок і імунна система, клітини, ембріон, 

економічні ринки, політичні партії та соціальні спільноти тощо.  

Варто зазначити важливість того, що теорія систем включає уявлення про 

цілісність у свою онтологічну концепцію як позначення найважливішої 

властивості систем, які при найвищих рівнях складності та жорсткої 

структурної розчленованості зберігають такий зв'язок своїх підсистем (і 

складових їх елементів), який сильніше ніж її зв'язки з зовнішнім середовищем. 
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Саме це і забезпечує системі можливість самозбереження, самовдосконалення 

та саморозвитку. 

З переходом сучасної науки до вивчення багатофакторних, органічно-

цілісних систем виявився ряд методологічних труднощів, які значною мірою 

пов'язані з перебільшенням уявлень про самостійність частин цілого, про ціле 

як сукупність абсолютно відокремлених один від одного компонентів. Тому до 

дослідження складних систем у рамках сучасних розробок системного підходу 

застосовується холістичний підхід, при якому значення цілого має пріоритет по 

відношенню до елементів, що його складають. Система аналізується не як 

множина, що складається з фіксованих елементарних одиниць, а як цілісний 

об'єкт, що допускає різні способи конструювання [143]. 

2. Кібернетика: кібернетичні поняття інформації та управління, 

ланцюгів зворотного зв'язку, затримок тощо увійшли в термінологію науки 

складних систем. Основним об'єктом дослідження в кібернетиці є кібернетичні 

системи. Система може вважатися кібернетичною, якщо виконано дві ключових 

умови: для того, щоб у системі могли протікати процеси управління вона 

повинна бути досить складною і динамічною (тобто змінюватись з часом). 

Прикладом складних динамічних систем є живі організми, соціально-

економічні комплекси та технічні пристрої. 

Складність кібернетичних систем визначається двома чинниками: 

розмірність системи (загальне число параметрів, що характеризують стан усіх її 

елементів) та складність структури системи, що визначається загальним числом 

зв'язків між її елементами та їх різноманітністю. Складні кібернетичні системи 

можна охарактеризувати як системи з описами, що не зводяться до опису 

одного елемента і вказівкою загального числа таких (однотипних) елементів. 

Складність визначається рівнем організованості системи. Найчастіше складні 

кібернетичні системи ієрархічні. Так наприклад, можна ввести універсальну 

міру складності (алгоритм/система) - як мінімальну можливу довжину 

програми для машини Тьюрінга, яка реалізує даний алгоритм. 
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“Розглядаючи складні динамічні системи кібернетика не ставить перед 

собою завдання всебічного вивчення їх функціонування, - конкретні фізичні 

особливості даних систем знаходяться поза полем її зору” [123, с.5] . Системи 

розглядаються абстрактно, безвідносно до їх реальної фізичної природи, що 

дозволяє знаходити загальні закономірності їх розвитку та протікання в них 

різних процесів, пов'язаних з рухом інформації та управлінням. 

3. Теорія динамічних систем (цей напрямок в математиці виник в 

середині 60-х років). Вона вивчає властивості систем нелінійних рівнянь, які 

демонструють незвичайні властивості: за певних умов вони будучи рекурсивно 

застосованими до самих себе призводять до нестійкості результатів. При деяких 

наборах початкових параметрів результати коливаються між двома 

величинами, між чотирма, а при деяких стартових параметрах і зовсім 

призводять до хаотичної, непередбачуваної поведінки. Рух у системі може 

здійснюватися як до стану повної рівноваги (глобальний атрактор), так і до 

стійкого нерівноважного стану, що підвищує динамічну складність. Мінімальна 

динамічна складність відповідає нерухомим точкам в фазовому просторі, а 

збільшується складність, якщо у фазовому зображенні системи спостерігаються 

замкнуті криві, що характеризують коливальні процеси [140]. На якісному рівні 

динамічна система буде все складнішою чим більше в ній різноманітних 

локальних атракторів, особливо неперіодичних (фракталів). Особливо 

складними видаються дискретні динамічні системи (до дискретних динамічних 

систем відносяться такі динамічні системи в яких процеси формуються в окремі 

моменти часу хоча б в одному із елементів їх структури) і будь-яка лінійна 

автоматична система з комп’ютером у замкнутому контурі, який у принципі 

працює лише виключно з дискретними величинами. 

4. Комп'ютерне моделювання. Цей спосіб вивчення складних систем 

зробив дуже великий внесок у розвиток науки складних систем: тільки за 

допомогою комп'ютерного моделювання виявилося можливим вивчати у формі 

обчислювальних експериментів процеси, які відбуваються у великих системах 

утворених безліччю елементів. Наприклад, комп'ютерне моделювання довело, 
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що система, утворена великою кількістю елементів (“агентів” або “автоматів-

клітин”) навіть якщо вони взаємодіють один із одним, використовуючи дуже 

прості алгоритми, може демонструвати дуже складну поведінку. У таких 

системах може відбуватися адаптація, самоорганізація, вони можуть приходить 

у хаотичні стани тощо. Одним із важливих напрямків комп'ютерного 

моделювання є нейронні мережі, на основі яких намагаються будувати моделі 

свідомості, навчання, розпізнавання образів тощ. Процеси в нейронних 

мережах також мають характерні властивості складних систем. 

Комп'ютерним моделюванням називають метод вирішення задачі аналізу 

та синтезу складної системи на основі використання її комп'ютерної моделі 

[110]. Суть комп'ютерного моделювання полягає в отриманні кількісних і 

якісних результатів за наявною моделлю. Якісні висновки одержувані за 

результатами аналізу дозволяють виявити невідомі раніше властивості складної 

системи: її структуру, динаміку розвитку, стійкість, цілісність та інші. Кількісні 

висновки в основному носять характер прогнозу деяких майбутніх чи 

пояснення минулих значень змінних, що характеризують систему. Комп'ютерна 

модель складної системи по можливості повинна відображати всі основні 

фактори і взаємозв'язки, що характеризують реальні ситуації, критерії та 

обмеження. Модель повинна бути досить універсальною, щоб описувати 

близькі за призначенням об'єкти і в той же час досить простою, щоб дозволити 

виконати необхідні дослідження із розумними витратами. 

Наука складних систем продовжує розвиватися. Виникають все нові 

прикладні галузі (аналіз соціальних мереж та інші), але це не певна теорія, це 

стиль дослідження при якому ми не спрощуємо природу перш ніж почати її 

вивчати, а шукаємо розуміння властивостей світу в самій її складності. 

Поняття “людиновимірності” та “спостерігача складності” для 

розуміння та застосування “складності”. Розумінням та тлумаченням 

складності та складних систем, що самоорганізуються, саморегулюються, 

саморозвиваються займається саме постнекласична раціональність. Тут 

відбувається не тільки усвідомлення того, що на перший погляд здавалося 
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простим, а насправді містить ознаки складного, але й переосмислення 

трактування самого концепту “складність” та визнання його важливості для 

наукової діяльності й науки загалом. Сама по собі постнекласична 

раціональність бере за свою основу складність як об’єкт дослідження, а також 

визнає складність суб’єкта (суб’єктів) дослідження та те, що методи та засоби 

дослідження не обов’язково є простими, а скоріше носять складний характер 

(хоча це не означає, що постнекласика відмовляється від простих методів 

дослідження. Бо для вивчення складної системи не обов’язково мають 

застосовуватися такі ж складні методи). Саме такі поняття (що притаманні 

тільки постнекласичній раціональності) як “атрактор”, “біфуркація”, 

“динамічний хаос”, “нелінійність”, “нестійкість”, “цілісність”, “фрактал” та 

інші дозволяють вивчати складні системи. 

В.Аршинов відзначає, що в філософсько-методологічній  реконструкції 

розвитку науки В.Стьопін фокусує увагу на специфіці історичного становлення 

об'єктного полюса “ ... кожен новий тип наукової раціональності 

характеризується особливими, властивими йому засадами науки, які 

дозволяють виділяти та досліджувати відповідні типи системних об'єктів 

(прості, складні, самоорганізовані)” [4, с.115]. 

На становлення другого суб'єктного полюсу науки вказує Т.Рокмор: 

сучасна наука на першому плані свого пошуку поставила в центр досліджень 

унікальні системи, що історично розвиваються у котрі в якості особливого 

компонента включена сама людина [124]. До них відносяться 

складноорганізовані еволюціонуючі об’єкти та людиновимірні системи. 

Зразками таких систем виступають біосфера як глобальна екосистема, об’єкти 

сучасних біотехнологій, філософія співвідношення людини та соціуму як 

своєрідна іманентна суперечність самої людини, соціальні об’єкти, освіта, 

наука та багато інших. 

Для розуміння складних людиновимірних систем частіше за все 

застосовується синергетичний підхід, котрий розглядає їх як складні нелінійні 

явища, що знаходяться у постійному процесі становлення, самореферентності й 
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інтерактивності. Різноманітність інтерпретації феномену людиновимірності 

дозволяє усвідомити межі та можливості діяльнісної присутності людини в 

найрізноманітніших формах реальності. Ю.Мєлков пише, що людиновимірна 

система, яка представлена сама собі є системою у якій цілі та цінності всіх 

рівнів віддані владі самоорганізації і саме тому втрачає вищий сенс свого 

існування або суператрактор [100]. 

Складні людиновимірні системи не тільки входять у суспільство, але й 

саме суспільство носить людиновимірний характер. Такі складні утворення як 

суспільство та людина не лише засвідчують свою багатовимірність, 

багатоаспектність, багатогранність та множинність проявів, але й потребують 

визнання себе як складних у системі складності світу. При цьому 

спостерігається певний парадокс: існування суспільства не зводиться до 

існування людини, але на рівні сутності між людиною та суспільством немає 

ніякого проміжку, який дозволив би сумніватися у тому, що без одного 

можливе існування іншого. 

Людиновимірність у постнекласичному дискурсі проявляється у двох 

іпостасях. По-перше, людина здатна до багатовекторної самореалізації у 

суспільстві та світі; по-друге, передбачає реалізацію творчої (діяльнісної) 

активності людини, що несе відповідальність за світ у якому вона 

самоорганізується.  

Дійсно “структура нашого соціального середовища в певному розумінні є 

продуктом людської діяльності, наші інститути та традиції не є справа Бога чи 

Природи, а являють собою результати людських дій і рішень й змінюються під 

їх впливом. Однак це не означає, що всі вони свідомо спроектовані і їх можна 

пояснити на основі людських потреб, очікувань або мотивів. Навпаки, навіть ті 

інститути, які виникають як результат свідомих і навмисних людських дій, 

виявляються … непрямими, ненавмисними та часто небажаними побічними 

наслідками таких дій” [113, с.111]. 

Завдяки людиновимірності ми можемо говорити про концепт, що зараз 

широко розповсюджений у постнекласичній раціональності, а саме 
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“спостерігач складності”. В.Аршинов розглядаючи його приходить до ідеї, що 

завдяки йому можливе існування не тільки штучного інтелекту, але й 

припускається можливість виникнення нової постнекласичної парадигми – 

інноваційної складності. Так включення спостерігача складності в контекст 

проблеми штучного інтелекту дає можливість розглядати їх у перспективі 

конструктивного коеволюційного процесу в результаті якого виникнення 

штучного інтелекту виявиться його (спостерігача складності) відтворенням. 

“Можливим підсумком цього процесу стане і нове (трансдисциплінарне) 

прочитання філософської проблеми інтерсуб'єктивності як виникнення процесу 

герменевтичного взаєморозуміння природного та штучного інтелектів, їх 

симбіозу в контексті автопоетичного структурного сполучення їх життєвих 

світів” [8, с.105]. 

Аршинов говорить про спостерігача як ключову фігуру всіх уявних 

експериментів, дискурсів некласичної і постнекласичної науки. І саме 

усвідомлення необхідності включення спостерігача в опис реальності, 

усвідомлення конструктивно-діяльнісного характеру його участі в цьому 

процесі і є головною відмінною рисою постнекласичної раціональності і, 

відповідно, парадигми складності. Сам постнекласичний спостерігач складності 

є продуктом історичного конструювання, історичного розвитку комунікативної 

інтеграційної людської свідомості у зв'язці “Я – Інший”. Іншими словами, ми 

приходимо до когнітивної конфігурації двох рекурсивно пов'язаних 

(комунікуючих) спостерігачів: спостерігач, що спостерігає іншого спостерігача 

і спостерігач, який спостерігає себе як іншого. Тут варто відмітити, що суб’єкт-

спостерігач складності не тільки сприймає чи вивчає складність та її варіанти 

(явища, системи, феномени, об’єкти тощо), але і сам є складним. Саме через це 

він здатний усвідомлювати та досліджувати себе як складного, котрий 

відноситься теж до складності (суспільство, наукова община, наукові 

товариства та інші). Але спостерігач складності не є пасивним, він проявляє 

себе активно оскільки не тільки спостерігає за складністю, але й може її 

конструювати (комп’ютерне моделювання тощо).  
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“Саме постнекласичні знання стають складними знаннями, 

складноорганізованою автопоетичною системою концепцій, описів, практик 

експериментування, комп'ютерного моделювання, спостереження, 

вимірювання, практик конструювання і комунікації. І, що тут, мабуть, 

найважливіше - це те, що складне знання невіддільне від знання особистісного. 

Можна сказати, що включення спостерігача складності хоча б частково, 

пов'язано з цим моментом” [9, с.19]. В зв’язку з цим постнекласичний дискурс  

характерний різноманіттям способів генерації нового знання саме тому, що їй 

відповідає складне знаюче середовище. А однією з ключових характеристик 

складності є її потенційна здатність навіть при незначному, слабкому впливові 

породжувати ефекти самоорганізації, емерджентності. Це особливо характерно 

для взаємодії різних типів знання в контексті постнекласики. Тут мається на 

увазі передусім фундаментальна взаємодія двох типів знання: знання, що 

описує і знання, що приписує.  

Так у нас є когнітивна складність, ідея складності світу, спостерігач 

складності та складна система/об’єкт з непередбачуваною і нелінійною 

поведінкою, що за допомогою самоорганізації може створювати щось нове. 

Тому тут доцільно говорити про інноваційну складність, що є теж характерною 

для постнекласичного дискурсу. 

Слідом за В.Аршиновим із ідеєю спостерігача складності та створення 

нових технологій за допомогою його здатності конструювати  О.Князева 

розкриває зміст поняття “інноваційної складності” опираючись на те, що 

складна система володіє такими характерними властивостями, як множина 

елементів і складність зв'язків між ними, внутрішня різноманітність елементів 

системи як основа стійкості її розвитку, багаторівневість (певна архітектура 

складності), відкритість і нелінійність, самоорганізація і емерджентність. 

    З поняттям інноваційної складності безпосередньо пов'язано уявлення 

про емерджентні властивості систем, що виникають в ході їх еволюції. 

Емерджентність можна розуміти спрощено: це просто непередбачуваність 

появи нових властивостей. Коли ми говоримо про непередбачуваність і 
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незбагненність появи нового ми підкреслюємо тільки гносеологічний аспект 

новизни. Емерждентність як і креативна випадковість вкорінена в бутті та має 

онтологічну підставу. Коли говорять що нове виникає спонтанно і нічим не 

детерміновано, то підкреслюють онтологічний аспект. Крім того 

емерджентність є незвідність,  нередукованість властивостей цілого (системи) 

до властивостей частин (елементів або підсистем), а також незвідність більш 

організованого до менш організованого, складного до простого, більш високого 

рівня ієрархії до більш низького. Так еволюція відбувається стрибками, на 

кожному витку еволюції з'являються нові лідери. Інакше кажучи в ході 

еволюції мають місце фазові переходи, емерджентні трансформації у яких 

творяться раніше невідомі властивості. Емерджентність - це спосіб народження 

новизни в процесі еволюції природи і суспільства [51]. Таким чином саме 

завдяки їй ми можемо говорити про виникнення нових технологій, цінностей, 

суспільств, зв’язків тощо. 

Складність відображає рефлексію самого пізнавального процесу, який 

постійно трансформується, породжує неочікувані смисли та відкриває нові 

грані сучасного світу. Вона, на думку Н.Кочубей, фіксує “момент корегентності 

змін пізнавального світу, внутрішнього світу суб’єкта, який пізнає, способів, 

методик, методів пізнання, відображає сутність сучасних трансформативних 

практик, що включені у плинну і постійно змінну реальність” [71, c. 215]. 

За допомогою залучення концепту складності до дискурсу 

постнекласичної науки відбувається той самий генеративний момент, який 

дозволяє говорити про ре-актуалізацію смислів, що їх закладено в класичному 

та некласичному дискурсах науки, при застосуванні методологічних принципів 

нелінійного та складного мислення (що розглянеться у підрозділі 3.3.) у межах 

дослідницьких програм.  

Таким чином, постнекласичний науковий дискурс опираючись на 

практику класичної та некласичної раціональності де “складність” не те щоб 

ігнорувалась, а просто не грала ролі першості або рушія для об’єктів науки тих 

часів розглядає “складність” міждисциплінарно: її вивчають не тільки різні 
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науки, але і течії та напрямки, котрі роблять акцент на ті чи інші основні 

властивості та характеристики складності, що є найбільш важливими для 

кожної з них окремо і в певний момент часу (розвитку наукового пізнання). Із 

появою ідеї концепту складності можливо говорити про такі утворення як: 

когнітивна складність, інноваційна складність та людиновимірність. Але увага 

до неї як об’єкта науки не означає, що простота та прості об’єкти не мають 

місця у постнекласичній науці, навпаки досліджуючи складність ми 

безпосередньо чи опосередковано зустрічаємося з розумінням простоти 

(оскільки досить часто складність зустрічається з простотою) та її впливу на 

складність чи складну систему або її елементи, котрі навіть можуть бути 

простими так само як і в простоті ми можемо знаходити складні 

прояви/елементи. Ба, більше іноді дослідники досі тяжіють до принципу 

редукції, спрощення складності тієї чи іншої задачі, властивості, 

характеристики тощо. Важливим розумінням розвитку та руху складних систем 

є два основні методологічні принципи цього часу - це принцип порушення 

симетрії та принцип випадковості як доповнення необхідності 

(І.Добронравова). І варто пам’ятати, що такі принципи сформувалися в межах 

утворення нового стилю мислення (складного) завдяки якому глибше 

вивчаються не тільки складні системи, але і виникає ідея їх моделювання 

(нелінійні моделі складних систем) через методологічний принцип 

моделювання (пам’ятаємо, що самі по собі методологічні принципи є 

складовою стилю наукового мислення - у постнекласичній раціональності це 

нелінійне мислення), - про що йтиметься далі.  

 

3.2. Систематика та нелінійні моделі складних систем 

 

Як вже з’ясувалося у перших двох розділах та попередньому підрозділі в 

межах наукових дискурсів “складність” постає багаторівневою/ 

багатоманітною/багатовимірною, а отже концептом; з’ясувалась її 

структурність, ієрархічність, цілісність, нелінійність та інші властивості. 
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Можна говорити про те, що науковий дискурс тут є відносно стійкою 

когнітивною структурою, що виконує функції інтерпретації культурно-

історичного процесу розуміння структурування та моделювання складності. 

Дискурс лежить в основі певного способу теоретичного конструювання та 

виділення і спостереження соціокультурної, історичної, політичної, 

економічної та екологічної складності, і має (дискурс) певні ключові параметри 

- тип раціональності, ідеологію, світоглядну установку та методологічні 

стратегії. 

В.Стьопін зазначає, що “... класична наука та її методологія абстрагується 

від діяльнісної природи суб'єкта, в некласичній ця природа вже виступає у 

явному вигляді, і в постнекласичній вона доповнюється ідеями соціокультурної 

обумовленості науки та суб'єкта наукової діяльності” [132, с.14-15]. 

Сьогодні говорять про постнекласичний науковий дискурс, який на 

відміну від класичного та некласичного пов'язаний з моделюванням 

(наприклад, складності) за допомогою кібернетичних, математичних, 

синергетичних, комунікаційних підходів (більшою популярністю нині 

користується синергетичний підхід). 

За останні роки була запроваджена велика кількість методів дослідження 

складних нелінійних систем, заснована на використанні диференціальних 

рівнянь, кінцевих автоматів, теорії груп і математичних структур тощо. В 

результаті цих досліджень був запропонований об'єктно-орієнтований підхід до 

опису складних систем. Був створений цілий напрямок наукових досліджень, 

що одержав назву семантичного або концептуального моделювання у базах 

даних. Незадовільний стан теорії систем, яка спирається в основному на методи 

класичної математики призвів до необхідності введення у системологію 

семантики як самого істотного чинника, який має враховуватися при вивченні, 

розумінні й описі реальних систем. Даний підхід до аналізу складних систем 

був чітко сформульований та дав поштовх до створення нового наукового 

напрямку – систематики.  
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Предметом вивчення систематики є складні природні та штучні системи. 

Тут складну систему необхідно відрізняти від великої, бо у великій системі 

інформаційний обмін між підсистемами здійснюється сигналами, які мають 

однозначну інтерпретацію, а сам сигнал позбавлений семантики та спілкування 

між підсистемами і відбувається на чисто синтаксичному, функціональному 

рівні. Навпаки в складних біологічних, громадських, соціально-економічних та 

інтелектуальних системах інформація, що передається між підсистемами, 

володіє певним змістом, який підсистеми-адресати здатні інтерпретувати і 

видавати на неї різноманітні реакції, що залежать як від стану самої підсистеми, 

так і від зовнішнього середовища. Таким чином, складна система 

характеризується семіотичною (мовною) природою інформаційних зв'язків між 

підсистемами, на противагу великим системам, де використовується лише 

чисто функціональна взаємодія [154]. 

У складних системах проявляються не тільки ситуації детермінованої 

цільової поведінки, але і ситуації, коли поведінка системи не визначається 

чіткою метою. Для складних систем характерна можливість існування 

поведінки заснованої не так на заданій структурі цілей, як на системі загальних 

цінностей, що дозволяють здійснити ієрархічну структуру управління. У цьому 

випадку говорять про стратегічно-орієнтоване управління складною системою 

[53]. Перераховані особливості складних систем вимагають для свого опису 

адекватного математичного та понятійного апарату. 

Попереднє розуміння складних систем (наприклад таких, як біологічні) 

було пов'язане з уявленням про те, що їх неможливо описати за допомогою 

математичних моделей. Так наприклад, сьогодні відбувається все більш 

активне проникнення фізичних методів і підходів у біологію. Виявляється 

також, що основні форми кооперативної поведінки, які властиві живим 

організмам мають свої аналоги серед неорганічних систем. Будь-який живий 

організм являє собою ієрархію досить автономних підсистем у якій сигнали 

управління надходять від верхнього рівня і не мають характеру жорстких 

команд, але підкоряють собі активність усіх індивідуальних елементів більш 
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низьких рівнів. З вищих рівнів ієрархії надходять сигнали, які зумовлюють 

переходи підсистем від одного режиму функціонування до іншого. Ієрархічна 

будова складних живих систем, що представляють собою ансамбль пов'язаних 

більш простих підсистем дозволяє уникнути нестійкої та небажаної динаміки, 

яка неминуче виникає у складних системах із жорстким централізованим 

управлінням. 

Найбільша особливість біологічних систем - це здатність до 

самоорганізації (спонтанного утворення і розвитку складних впорядкованих 

структур). Це не суперечить законам термодинаміки, оскільки всі живі 

біологічні системи не є замкнутими й обмінюються енергією із навколишнім 

середовищем. Ентропія, що служить мірою безладу може зменшуватися у 

відкритих системах із плином часу за рахунок передачі виробленої ентропії 

середовищу. Необхідна передумова ефектів самоорганізації полягає у наявності 

потоку енергії, що надходить у систему від зовнішнього джерела. Саме завдяки 

цьому потоку система стає активною, тобто набуває здатності автономного 

утворення структур. Ефекти самоорганізації не є винятковою властивістю 

біологічних об'єктів і спостерігаються у тій чи іншій формі також у системах 

неорганічного походження. 

Великий інтерес представляють розподілені середовища, які побудовані з 

дискретних елементів, що локально взаємодіють один з одним і представляють 

наближення природних просторово-протяжних систем. Хоча різноманітність 

таких середовищ надзвичайно велика, число математичних моделей, які 

використовуються для опису процесів розвитку структур в таких системах, не 

настільки багато. Навіть коли окремі елементи системи (наприклад, живі 

клітини) володіють складною внутрішньою структурою уся їх складність не 

проявляється у взаємодіях між ними і з точки зору макросистеми вони 

функціонують як досить прості об'єкти з малим числом ефективних ступенів 

свободи. В іншому випадку ніяких впорядкованих структур у системі зазвичай 

не виникає [84]. 
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Одне з завдань нелінійної динаміки та синергетики полягає у знаходженні 

та докладному дослідженні тих базових математичних моделей, які виходять із 

найбільш типових припущень про властивості окремих елементів, що 

складають систему і про закони взаємодії між ними оскільки головною 

відмітною властивістю досліджуваних середовищ є протікання у них процесів 

самоорганізації. Загалом математична модель описує утворення деяких 

структур із заданих типів елементів, що володіють запропонованими 

властивостями.  

В основу моделі покладений підхід при якому кінцевою складною 

композицією стає відповідна динамічна система, сформована з “елементарних” 

підсистем. Ця композиція (каскад) може бути однорідною, тобто складатися із 

ідентичних компонентів або мати певні неоднорідності (дефекти). В якості 

множини складових елементів розглядаються одномірні відображення із 

хаотичним поведінкою. При цьому потрібно щоб весь каскад мав приписаний 

тип поведінки. Наприклад, на підставі результатів дослідження проводяться 

паралелі з процесами самоорганізації та формування складних молекул. 

Так значна частина дискусій про “складність” нанотехнологій “стосується 

можливих ризиків, пов'язаних із її майбутнім розвитком. Характерна діяльність 

аналітиків ризику повинна оцінити ймовірність таких подій” [121, с.50]. На 

сьогоднішній день розроблено ряд методик для оцінки ймовірності настання 

ризикованих подій. Причому ці ймовірності залежать також і від складності 

технологічних розробок. 

За допомогою досліджень Б.Флейшмана, Л.Бертланфі, Ю.Шрейдера та 

багатьох інших дослідників теорії систем, в основі систематики були закладені 

три основні уявлення про складні системи та відповідні їх моделі: об’єктно-

орієнтовані уявлення; концептуальне уявлення та фізичне уявлення. 

Об’єктно-орієнтовані уявлення. Реальний світ складається із систем, що 

перебувають у деякому стані який визначається поточними значеннями ознак 

об'єктів. Усі об'єкти реального світу також володіють ідентичністю, - 

постійною властивістю за допомогою якої відрізняємо один об'єкт від іншого. 
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Реальні об'єкти, що володіють певним станом, поведінкою та ідентичністю 

утворюють природні системи, які є найскладнішими з усіх відомих. 

Незважаючи на складність природні системи демонструють різноманітну 

поведінку, можуть пристосовуватися до зовнішніх та внутрішніх змін, можуть 

еволюціонувати в часі тощо. Тому опис складних систем також має 

враховувати їх структурні (статичні) і поведінкові (динамічні) характеристики.  

Сучасним підходом до опису статичних та динамічних аспектів складних 

систем є об'єктно-орієнтоване моделювання, що засноване на об'єктно-

орієнтованій методології. “Така методологія моделювання систем історично 

виникла в системному програмуванні та прийшла на зміну процедурній 

організації програм, коли стало очевидно, що традиційні методи 

алгоритмічного програмування не здатні впоратися зі зростаючою складністю 

розробки програм” [80, с.62]. Зараз ця методологія включає усі необхідні 

поняття для структурного і поведінкового опису складних систем, має потужні 

засоби інструментальної підтримки. Тут досить повна модель складної системи 

являє собою певне число взаємопов'язаних уявлень, кожне з яких адекватно 

відображає аспект поведінки або структури системи. Принцип ієрархічної 

побудови моделей складних систем закликає розглядати процес побудови 

моделей на різних рівнях абстрагування або деталізації в рамках фіксованих 

уявлень. При цьому найбільш загальне вихідне або початкове уявлення 

складної системи відноситься до концептуального рівня. Таке уявлення, що 

отримало назву концептуального будується на початковому етапі опису 

системи, не містить багатьох деталей і аспектів. Концептуальні уявлення дають 

опис, що базується на динамічних та статичних моделях [13]. 

Створення концептуального уявлення поведінки складної системи де 

використовуються динамічні моделі включає у себе моделі прецедентів 

(варіантів використання), сценаріїв функціональних процесів і моделі взаємодії 

об'єктів. 

Модель прецедентів (варіантів використання, use case diagrams) - це 

узагальнена модель функціонування системи в навколишньому середовищі. 
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Прецедент - це реакція системи на зовнішній вплив. Модель прецедентів являє 

собою найбільш загальну концептуальну модель складної системи, яка є 

вихідною для побудови всіх інших моделей. Тут важливими є варіанти 

використання, дійові особи (актори), а також відносини між ними. Вони 

особливо важливі при організації та моделюванні поведінки системи. 

Моделі сценаріїв функціональних процесів (activity diagrams) - це моделі 

поведінки системи в рамках прецеденту. Тут важливими є переходи потоку 

управління від однієї діяльності до іншої усередині системи. Моделі сценаріїв 

процесів найбільш важливі при моделюванні динамічних систем їх 

функціонування і відображають потік управління між об'єктами системи. 

Модель взаємодії об'єктів (interaction diagrams) - модель процесу обміну 

повідомленнями між об'єктами системи, що представляється у вигляді діаграм 

послідовностей або кооперативних діаграм. Тут основну роль займають зв'язки 

між об'єктами, що показуються повідомлення, якими об'єкти можуть 

обмінюватися. При цьому діаграми послідовності відображають часову 

упорядкованість повідомлень, а діаграми кооперації - структурну організацію 

об'єктів, що обмінюються повідомленнями. Ці діаграми є ізоморфними, тобто 

можуть бути перетворені одна в іншу. 

Після того як побудована концептуальна модель, що описує динаміку 

системи, розробляється логічна модель, яка, з одного боку, представляє 

інформацію системи відтворену в об'єктах предметної області, з іншого боку, 

поведінку системи, що відбивається у сценаріях. Логічна модель утворює 

класи, що виконують деяку реальну роботу в системі і утворюють повторно 

використовувану архітектурну основу для її подальших розширень. 

На етапі створення статичного концептуального опису складної системи 

будується логічне представлення, що використовує моделі класів і моделі 

станів об'єктів [153]. 

Модель класів (class diagrams) – це логічна модель базової структури 

системи, відображає статичну структуру системи та зв'язки між її елементами. 

Вона показує класи, інтерфейси, об'єкти та кооперації, а також їх відносини між 
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собою. Але для уточнення моделей класів часто використовуються моделі 

об'єктів, котрі вивчають самі об'єкти та відносини між ними. Такі моделі можна 

уявити собі як “фотографії” оригіналів сутностей показаних на моделях класів. 

Моделі об'єктів як і моделі класів існують лише через справжню або макетну 

реалізацію. 

Модель переходів станів (statechart diagrams) - це модель динамічної 

поведінки системи та її компонентів при переході з одного стану в інший. Вони 

акцентують увагу на поведінку об'єкта, що залежить від послідовності подій, 

що дуже корисно для моделювання інтерактивних систем. 

Після того як отримана вихідна інформація необхідна для побудови 

специфічності системи, можна приступити до створення єдиної узгодженої 

динамічної моделі системи, яка буде задовольняти всі вимоги зафіксовані в 

більш ранніх розрізнених моделях. Ця інтегрована модель може потім 

використовуватися у якості відправного пункту для побудови класів і логічного 

проектування. Побудований таким чином початковий варіант концептуальної 

динамічної моделі системи слід розглядати як деяку основу для її уточнення на 

наступних етапах опису складної системи. Уявлення, що конкретизують 

концептуальний рівень є уявленнями фізичного рівня складної системи, котрі 

використовують моделі реалізації компонентів і моделі розміщення. 

Модель реалізації компонентів (component diagrams) - модель ієрархії 

підсистем, відображає фізичне розміщення даних, додатків та інтерфейсів 

системи. Тут важливою є організація сукупності компонентів системи та 

існуючі між ними залежності. І вони можуть бути співвіднесені з моделями 

класів оскільки компонент зазвичай відображається через один або кілька 

класів, інтерфейсів або взаємодій. 

Моделі розміщення (deployment diagrams) – це модель фізичної 

архітектури системи, що відображає технологічну конфігурацію системи 

(конфігурація обробних вузлів системи та розміщених у них компонентів). 

Вони пов'язані з моделями компонентів оскільки у вузлі системи зазвичай 

розміщуються один або кілька компонентів [144]. 
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Таким чином вище я розглянула ідею складних систем та їх моделювання 

з точки зору систематики. Такі уявлення та моделювання притаманні 

комп’ютерним та математичним наукам чи напрямкам. Загальною ідеєю тут є 

спроба не просто відобразити складну систему у вигляді моделі, але й 

спробувати передбачити її рух та утворення інновацій, а також тут 

простежується спроба управління складними системами. Саме такі ідеї 

притаманні постнекласичній раціональності, адже до цього часу не було спроб 

моделювання складних систем. Ба більше, саме постнекласика усвідомила, що 

управляти та передбачувати складну поведінку систем можна лише в моделях, 

але не в реальності. В реальності ми можемо тільки намагатися та припускати. 

Звісно  ми можемо втручатися у реальну систему, вносити зміни, нав’язувати 

щось своє, але не передбачити та не управляти тим як система зреагує на ці 

зміни і що внаслідок створить (підсистему, елемент тощо) і як почне далі 

розвиватися. 

Існує альтернативна версія моделей складних нелінійних систем, яку 

висунув К.Майнцер на основі теорії складності. 

В своїй роботі “Складність і самоорганізація. Виникнення нової науки і 

культури на межі століть” Майнцер надає основну  роль у теорії складності – 

самоорганізації. “Застосовування самоорганізації мають за свою мету 

створення математичних моделей із нелінійною динамікою і добре 

визначеними соціо-економічними параметрами - моделей, покликаних 

допомогти у вирішенні складних проблем організації, прогнозування та 

прийняття рішень” [90, с.48]. Також у цій роботі дослідник виділяє п’ять 

основних типів моделювання складних нелінійних систем. 

1. Моделювання складних природних систем. 

В межах складних систем виникнення життя тлумачиться не випадково, а 

необхідно і закономірно - в сенсі дисипативної самоорганізації - лише умови 

виникнення життя (наприклад, на планеті Земля) можуть виникати в природі 

випадковим чином. У загальному випадку біологія проводить відмінність між 

онтогенезом (зростанням організмів) і філогенезом (еволюцією видів). У 
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багатьох випадках ми маємо складні дисипативні системи розвиток яких може 

бути пояснений еволюцією (макроскопічних) параметрів порядку, 

обумовленою нелінійними (мікроскопічними) взаємодіями молекул, клітин 

тощо. 

Саме синергетика дозволяє моделювати навіть екологічний розвиток 

біологічних популяцій. На початку XX ст. німецький автор Лотка та 

італійський математик Вольтера описали еволюцію двох популяцій у ході 

екологічної конкуренції. В них моделі нелінійні взаємодії двох складних 

популяцій визначалися системою двох диференціальних рівнянь для хижаків і 

жертв. Еволюція таких систем має стаціонарні точки рівноваги. А атракторами 

еволюції служать періодичні коливання (граничні цикли). 

2. Моделювання складних нейронних мереж. 

Найбільш суперечливим міждисциплінарним застосуванням теорії 

складних систем можна вважати вивчення людського мозку, що розглядається 

як багатоклітинна система. Виникнення ментальних станів (наприклад, 

розпізнавання зображень, відчуття, думки) пояснюється еволюцією 

(макроскопічних) параметрів порядку церебральних ансамблів обумовленою 

нелінійними (мікроскопічними) взаємодіями нейронів у стратегіях навчання 

далеко від теплової рівноваги. 

Якщо мозок розглядати як складну систему нейронів, то його динаміку 

можна описати за допомогою нелінійної математики нейронних мереж. 

Наприклад, розпізнавання зображень інтерпретується як свого роду фазовий 

перехід за аналогією із еволюційними рівняннями використовуваними для 

описів виникнення патернів у фізиці, хімії та біології. 

3. Моделювання складних економічних систем. 

Теорія складних систем може виявитися корисною при побудові 

глобального фазового портрету економічної динаміки. Суспільство 

виробництва і споживання повинне знаходитися у складній рівновазі та бути 

вбудованими в природні цикли (наприклад, за допомогою вторинної 

промислової переробки). Ми всі знаємо, що короткочасні переваги (наприклад, 
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прибутки, принесені виробництвом, або добробут споживачів) можуть 

привести до глобального погіршення наших умов життя. Так наприклад, відомі 

конфлікти викликані ростом населення, промисловості та 

сільськогосподарської діяльності, і все це погіршує кліматичні умови. Бо  

людська діяльність заснована на використанні природних джерел енергії: 

сонця, вітру, води, різних копалин і ядерної енергії. Теорія складних систем 

може допомогти нам вибрати відповідну стратегію використання енергії, 

клімату і досягнення добробуту з урахуванням циклів і станів рівноваги в 

економіко-екологічній системі [90]. І все це можна зробити за допомогою 

комп’ютерного та математичного моделювання, де потрібно зважати на те, що 

економічні системи та людство є за своєю суттю складними. 

4. Моделювання складних соціальних систем. 

У рамках теорії складних систем поведінка людства пояснюється 

еволюцією (макроскопічних) параметрів порядку обумовленою нелінійними 

(мікроскопічними) взаємодіями між людьми або підгрупами людей (державами, 

інститутами тощо). Соціальний або економічний порядок інтерпретується за 

допомогою атракторів фазових переходів. Так прикладом міждисциплінарного 

застосування синергетики може служити модель міграції В.Вайдліха [19]. Він 

наводить відмінність між мікрорівнем індивідуальних рішень і макрорівнем 

динамічних колективних процесів у суспільстві. Ймовірнісні макропроцеси зі 

стохастичними флуктуаціями описуються так званим master equation для 

соціоконфігурацій. Кожна складова соціоконфігурація відповідає деякій 

субпопуляції із характерним вектором поведінки. Макроскопічний розвиток 

міграції у суспільстві можна було б проілюструвати за допомогою 

комп'ютерної графіки з мінливими центрами перемішування, гетто, бідністю та 

хаосом, зумовленими нелінійними взаємодіями соціальних субпопуляцій. 

5. Моделювання сфери наукового розвитку. 

Розвиток нашого суспільства на кінець століття істотно залежить від 

розвитку науки і технології. Процеси в галузі науки управляються складною 
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динамікою наукових ідей і дослідницьких груп, включених у складну мережу 

людської цивілізації. 

 Динамічні моделі дослідження сягають початку XX ст.. Так у 1929р. 

Т.Райнов опублікував статистичне дослідження про “хвилеподібні флуктуації 

творчого начала в розвитку західноєвропейської фізики XVIII і XIX ст.”. А з 

соціологічної точки зору Р.Мертон констатував фокуси, що змінюють інтереси 

в науці та техніці, у свою чергу П.Сорокін проаналізував зростання числа 

наукових відкриттів і технічних винаходів з XV ст. Виявлені Сорокіним цикли 

винаходів нагадають читачеві добре відомі цикли ділової активності в 

економіці. На думку Сорокіна, можливість винаходу або відкриття 

визначається не його “суб'єктивною вагою”, а масивною науковою роботою, що 

виконується услід за основною інновацією [168]. 

Всі ці моделі для К.Майнцер називав динамічними: 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 неї (моделі) передбачити 

можливість виникнення негативних наслідків (наприклад, економічної кризи) 

розвитку системи. 

Таким чином, велика перевага динамічних моделей полягає в тому, що 

вони за допомогою комп’ютерної графіки дозволяють представити різні 

сценарії із змінними параметрами [128]. Такі сценарії можуть підтвердити, 

обмежити або відкинути обрану модель. Наприклад, всі прагнуть надійної 

основи при прийнятті рішень у сфері наукової політики. І тому різні сценарії 

майбутнього розвитку можуть допомогти нам у прийнятті рішень щодо того 

куди саме розумніше інвестувати обмежені ресурси нашого бюджету на наукові 

дослідження і як реалізувати бажаний майбутній стан нашого суспільства. 

Всі перераховані підходи до моделювання складних систем, показують 

нам як принципи моделювання одночасно можуть бути застосованим і 

неефективними до кінця. А саме моделювати можливо не тільки реальні 

системи, що існують і можуть бути спостережуваними в природі, соціумі тощо, 
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але й штучні. Хоча якщо торкнутися ідеї прогнозування таких систем, то 

зробити їхній “макет” можливо на основі здійсненності або становлення, 

оскільки не можливо 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 прогнозування, а - припущення 

декількох або множини можливих варіантів. 

Варто пам’ятати, що осмислювати складні системи таким чином, 

моделювати їх, визнавати їх різноманітність/ багатоаспектність/ 

багатоманітність можливо саме завдяки переходу мислення від лінійного до 

нелінійного стилю і особливостями такої своєї складової, як методологічні 

принципи, котрі тут декілька видозмінені через вплив на них синергетики та 

синергетичного підходу, - про це останній розділ дисертації. 

 

3.3. Складне та нелінійне мислення як способи розуміння складних 

систем   

З попередньо викладеного матеріалу в дисертаційному дослідженні 

з’ясувалося, що поява постнекласичної науки та відповідно постнекласичного 

типу наукової раціональності веде до перегляду відношення “Людина – Світ”, а 

відповідно й до спроб вирішення проблем, що стосуються складних систем 

здатних до самоорганізації та методів їх розв’язання. Оскільки ми з’ясували, що 

світ сьогодні розглядається на всіх рівнях свого існування як складна система 

здатна до самоорганізації, як ціле, то такий ракурс бачення світу призвів у 

процесі глобальної наукової революції до реалізації науково-дослідницької 

програми унітарних калібрувальних теорій (С.Вайнберг, А.Салам та інші) – де 

чинності набуває принцип локальної симетрії і її спонтанного порушення, а 

також загальнонаукової дослідницької синергетичної програми (Г.Хакен, 

І.Пригожин та інших) з принципом підпорядкування. Ці програми 

І.Добронравова пояснює наступним чином - методологічного змісту набувають 

самі теоретичні принципи абстрактних базисних теорій: 
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“Перша з них здійснювалась у галузі фізики високих енергій і космології, 

де завжди очікують появи чогось нового в далеких від буденності мікро- і 

мегамасштабах. Друга стосується нового розуміння звичного макросвіту, не 

має дисциплінарних кордонів, а її предметне поле виходить за межі природних 

процесів у сферу людиновимірних систем, що самоорганізуються: екологічних, 

технологічних, соціальних” [37, с.62]. Обидві вони відносяться до програм із 

вивчення нелінійних процесів самоорганізації складних систем на основі якої 

сьогодні можливо констатувати появу нового стилю наукового мислення 

(нелінійного). На думку авторки сам процес становлення (процесів 

дослідницьких програм) і створює певні труднощі у виокремленні загальних 

методологічних принципів нового стилю мислення через застосування 

нелінійних методів у створенні конкретних теорій самоорганізації. Але для 

початку простежимо цей процес історично: як саме лінійна динаміка перейшла 

в нелінійність осмислення світу. 

Так розвиток науки характеризується трьома типами наукової 

раціональності (класичний, некласичний, постнекласичний), котрі 

відрізняються за наступними ознаками: 1) системна організація об’єктів, що 

досліджуються наукою (прості системи, складні системи, що саморегулюються 

та складні системи, що саморозвиваються); 2) кожному типу раціональності 

притаманна своя система ідеалів та норм дослідження (пояснення, опис, 

обґрунтування, структура й побудова знання); 3) специфіка філософсько-

методологічної рефлексії над пізнавальною діяльністю, що забезпечує 

включення наукових знань в культуру відповідної історичної епохи [130]. 

Класичний тип раціональності брав за об'єкти прості системи (їх ще 

називали малими) вважалося, що для того, щоб їх дослідити достатньо 

покладатися на те, що спільні властивості їх частин дорівнюють властивостям 

цілого. Тобто частина цілого всередині і поза ним має однакові ознаки. У 

відповідності до цього простір і час описувалися як дещо зовнішнє по 

відношенню до системи чи об’єкта.  
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Некласична раціональність характерна тим, що головними об’єктами 

дослідження стають складні системи (великі системи), що саморегулюються. 

Вважалося, що кожна підсистема діє автономно та у взаємозв’язку з іншими 

підсистемами. Наприклад, у живій природі і суспільстві це організми, 

популяції, соціальні об’єкти, котрі тлумачаться як стійко відтворюючі себе 

організованості. Складні системні об’єкти або предмети виглядають як 

процесуальні системи, котрі в результаті впливу навколишнього середовища та 

саморегуляції самовідтворюються. Ціле тут вже не вичерпується властивостями 

частин, а необхідно враховувати системну якість цілого. Частини всередині 

системи та поза нею володіють різними властивостями. Наприклад, органи та 

окремі клітини в багатоклітинних організмах існують тільки в межах цілого, а 

будучи поза межами організму вони руйнуються, помирають. Саме це відрізняє 

складні системи від простих механічних систем (наприклад, механічних 

годинник, який можна розібрати на частини і з частин знову зібрати). Тобто в 

складних системах, що саморегулюються ціле не тільки залежить від 

властивостей елементів, котрі його складають, але й визначає їх властивості.  

Постнекласична наука та її тип раціональності будується на зміні образів 

досліджуваних об’єктів до складноорганізованих людиновимірних, систем, що 

саморегулюються та саморозвиваються. Такі системи представляють собою 

складний тип цілісності її об’єкти розвиваються та в ході свого розвитку 

здійснюють перехід від одного виду саморегуляції іншого. “Адже система 

влаштована так, що варіант одного з можливих сценаріїв розвитку виступає як 

умова та характеристика буття системи, як вираження її природи. І якщо ми 

своєю діяльністю спрямували розвиток системи по певному руслу, то це 

одночасно і штучне, і природнє. Межі між ними стираються. Штучне 

представляється як варіант природнього” [111]. 

Постнекласична наука розглядає мережу парадигм, генеруючим ядром 

котрих є синергетична парадигма складності. При цьому парадигма складності 

не може залишати без уваги її суб’єктивний полюс. Важливим тут є те, що 

синергетиці розглядаються різні варіанти самоорганізації [93], що передують 
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виникненню принципово складних систем (про що йшлося в підрозділі 2.2.), 

нагадую: 

Перший - це самоорганізація як виникнення структур в однорідному 

середовищі. У системах, що знаходяться далеко від стану рівноваги, 

відбуваються процеси самоорганізації, що призводять до виділення із множини 

описуючих систему величин невеликого числа параметрів порядку  до яких 

підлаштовуються усі інші. Системи, що самоорганізуються роблять можливою 

адаптацію до домінуючого типу навколишнього середовища, тобто реагують на 

зміни в навколишньому середовищі, і саме їх реакція робить такі системи 

надзвичайно гнучкими і стійкими до збурень зовнішніх умов. Складність та 

цілість світу пов’язані з процесуальністю.  

Наступний етап самоорганізації – перехід до динамічного хаосу, де 

наявна складна неперіодична поведінка, що спостерігається зокрема навіть в 

детермінованих системах (тобто в таких, де майбутнє однозначно визначається 

минулим і теперішнім та немає випадкових факторів). Основним результатом 

на цьому етапі стало встановлення факту існування меж передбачуваності 

пов'язаних із наявністю часу через який динамічний прогноз поведінки системи 

стає неможливий. Були також введені такі фундаментальні поняття, як дивний 

атрактор і розсіювання траєкторій, описані універсальні сценарії переходу від 

регулярного руху до хаотичного при зміні зовнішнього параметру. Нагадую, що 

системи знаходяться в постійному русі, взаємодії із зовнішнім середовищем, 

переробляючи інформацію і здійснюючи зворотний зв'язок. Стадії динамічної 

стійкості  перемежовуються зі стадіями настільки складними, що справляють 

враження повного і непередбачуваного хаосу. Порядок народжується з безладу 

в процесі самоорганізації, але в певний момент система знову дає народження 

хаосу. У теорії складності існує ряд понять, що характеризують властивості 

складних систем: чутливість до первинних умов; нестійкість дивних атракторів; 

самоподібність; здатність до самоорганізації на границі хаосу.  

Із розгляду ознак трьох типів раціональності можна помітити, що 

спочатку за основу бралася простота (прості системи, малі системи), умовно 
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кажучи простота створення будь-чого, навіть світу, але некласична наука 

приносить зміни в тлумачення світу та всього, що існує в ньому, - розглядаючи 

це через призму складного. А постнекласична (сучасна) наука намагається дати 

пояснення та описати вже саму складність. 

Як раніше зазначалося, складні системи часто є ієрархічними і 

складаються з взаємозалежних підсистем, які в свою чергу також можуть бути 

розділені на підсистеми і так аж до найнижчого рівня, це дозволяє зрозуміти, 

описати і спостерігати такі системи та їх частини (здійснення принципу 

ієрархії). Архітектура складних систем складається як з компонентів, так і з 

ієрархічних відносин цих компонентів. Вибір, які компоненти в такій системі 

вважаються елементарними, відносно довільний і у значній мірі залишається на 

розсуд дослідника. Бо наприклад нижчий рівень для одного спостерігача може 

виявитися досить високим для іншого. Внутрішньо-компонентний зв'язок 

зазвичай сильніший ніж зв'язок між компонентами. Ця відмінність внутрішньо-

компонентних та між компонентних взаємодій обумовлює поділ функцій між 

частинами системи і дає можливість відносно ізольовано вивчати кожну 

частину. 

Ієрархічні системи зазвичай складаються із небагатьох типів підсистем 

по-різному скомбінованих й організованих. Іншими словами різні складні 

системи містять однакові структурні частини. Ці частини можуть 

використовувати загальні більш дрібні компоненти, наприклад, як клітини або 

більші структури типу судинних систем, що наявні і у рослин, і у тварин. І 

найцікавіше тут те, що будь-яка працююча складна система є результатом 

розвитку більш простої системи.  

Досліджуючи проблему складності в межах нелінійного мислення 

О.Князева виокремила наступні властивості складних систем [66]: 

- Складні системи є чимось більшим ніж сума частин будь-якого 

розміру, але частина може бути складнішою за ціле (наприклад, людина 

складніша за суспільство): частина може бути носієм усіх системних 
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властивостей, але в той самий час володіти власними надважкими  режимами 

функціонування та розвитку; 

- Складні системи є відкритими системами, тобто такими, що 

обмінюються інформацією, енергією тощо з навколишнім середовищем; 

- Складні системи – це такі системи в яких виникають емерджентні 

феномени (явища, властивості). Емерджентними називаються нові неочікувані 

властивості, що з’являються на динамічному рівні системи як цілого, які не 

можуть бути “зчитані” з аналізу поведінки окремих елементів. Але й річ 

(об’єкт, система), що стала частиною цілого може трансформуватися і 

демонструвати емерджентні властивості; 

- Складні системи мають пам'ять, тобто для них характерне явище 

гістереоза (при зміні режиму функціонування процеси відновлюються по 

старих шляхах); 

- Старі системи регулюються петлями зворотного зв’язку: 

негативного, що забезпечує становлення рівноваги, повернення до 

попереднього стану, і позитивного, що відповідає за швидкий ріст у ході якого 

виникає складність. 

Отже, на думку Князевої, складна система являє собою таку систему 

функції котрої на порядок складніші ніж її будова. Щоб бути ефективним 

керуючий вплив має бути не менш складним ніж сама керована система. Ще 

одна важлива властивість - крихкість складної системи: чим складніше система, 

тим вона більш нестійка. Управляючий вплив задуманий із метою поліпшення 

або вдосконалення її організації може зруйнувати цю систему, котра по-суті 

балансує на краю хаосу. 

Необхідність пояснити існування спрямованого розвитку складних 

систем створює певні труднощі. Сама по собі самоорганізація при відповідних 

умовах випадковим чином здійснює одиничний акт переходу системи в стан із 

більш високим рівнем організованості ніж у вихідному положенні [161]. Але 

спрямований процес розвитку складається із послідовності взаємопов'язаних 

одиночних актів ускладнення. Сумнівною є можливість пояснити узгоджене 
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існування таких одиничних актів випадковістю. Необхідне узгодження 

послідовних актів самоорганізації можливе за умови існування інформації (така 

інформація повинна міститися у самій системі) про майбутні стани системи, що 

розвивається. Тут можна згадати слова І.Пригожина: поза рівновагою матерія 

прозріває надавши прозрінню смисл наявності необхідної інформації у 

поєднанні з самоорганізацією. І тут вже Г.Хакен: “такі системи становлять 

предмети квантової хімії, квантової теорії твердого тіла та інших наук, що 

мають справу з існуванням (геологія, біологія) і тривалий час сприймалися як 

не фундаментальні” [41, с.7]. 

Складність і характер об’єкта наукового пошуку (складні, відкриті 

системи, та системи, що самоорганізуються і саморозвиваються), різноманіття 

змісту його суб’єктивної складової формують ситуацію конкуренції науково-

дослідних програм, що розгортаються в міждисциплінарній і 

трансдисциплінарній сферах. Це простір мислення, котрий умовно можна 

винести за межі дисциплінарних і попередніх загальнонаукових парадигм.  

Саме мислення у процесі становлення нової парадигми називають 

складним. Таке мислення не вважає своїм завданням замінити передбачуване 

непередбачуваним, окреме не окремим, але є способом розгортання когнітивної 

діалогіки між передбачуваним та непередбачуваним, окремим та не окремим, 

логікою та металогікою.  

О.Князева розглядає та пояснює 7 принципів складного мислення 

Морена, котрі доповнюють один одного, перетинаються та являються 

взаємозалежними, а також складають основу його епістемології складного, або 

складної епістемології. Дослідник звертає увагу на ту обставину, що 

пізнавальні парадигми, які спрощують, редукують світ людини до світу 

природи чи розглядають його лише як елемент соціуму заважають розумінню 

складності людської природи як подвійної єдності людського буття (одночасної 

приналежності людини до природи та відокремлення людини від світу 

природи). Людина за своєю природою є множинною єдністю та унікальною 

багатоманітністю. 



 
 

156 

7 принципів складного мислення [66], за Мореном:  

1. Системний або організаційний принцип прив’язує пізнання частин 

до пізнання цілого. При цьому здійснюється рух від частин до цілого,  і навпаки 

від цілого до частин. Ідея системи означає, що ціле є чимось більшим ніж 

просто сума частин. Наприклад, організація живої істоти веде до появи нових 

властивостей, які не спостерігались на рівні її фізико-хімічних складових. 

2. Голографічний принцип показує, що у будь-якому складному явищі 

не тільки частина входить в ціле, але й ціле вбудоване в кожну окрему частину. 

Наприклад, клітина та живий організм: будь-яка клітина є частиною цілого – 

живого організму, але саме це ціле присутнє в частині; генетична спадковість 

представлена в кожній окремій клітині цього організму. 

3. Принцип зворотного зв’язку дозволяє пізнавати процеси, що 

саморегулюються. Причина і наслідок замикаються у рекурсивну петлю: 

причина впливає на наслідок, а наслідок – на причину, як наприклад в системі 

опалення у якій термостат регулює роботу нагрівального елемента. Цей 

механізм нагрівання робить систему автономною в тепловому аспекті: 

незалежно від посилення чи послаблення холоду в приміщенні підтримується 

певна температура. 

4. Принцип рекурсивної петлі розвиває поняття регуляції у поняття 

самовиробництва та самоорганізації. Це – генеруюча петля у якій продукти самі 

стають виробниками і причинами того, що виробляють. Наприклад, індивіди 

продукують суспільство в ході їх взаємодії один з одним і за допомогою них, а 

суспільство як ціле, що володіє емерджентними властивостями, закладає 

людське в цих індивідах забезпечуючи їх мовою та прищеплюючи культуру. 

5. Принцип авто-еко-організації полягає в тому, що живі істоти є 

такими, що самоорганізуються і через це відбувається затрата енергії, щоб 

підтримувати свою автономію. Оскільки їм необхідно брати енергію та 

інформацію із навколишнього середовища їх автономія невіддільна від їх 

залежності від оточення. 
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6. Діалогічний принцип полягає у розташуванні додаткового 

конкурентного, антагоністичного зв’язку між двома протилежностями. Краще 

за все цей принцип ілюструє формула Геракліта “жити помираючи і помирати  

живучи” .  

7. Принцип повторного введення пізнання у будь-який процес 

пізнання бере суб’єкта і відводить йому певне місце в процесі пізнання. Не 

існує дзеркального пізнання об’єктивного світу. Будь-яке спостереження та 

понятійне уявлення включає у себе знання спостерігача як сприймаючої та 

мислячої істоти. Не існує пізнання без самопізнання, спостереження без 

самоспостереження. 

Тут важливо зазначити, що складне мислення – це не заміна простоти 

складністю, а здійснення неперервного діалогічного руху між простим та 

складним. Складне мислення охоплює у собі багато смислів включаючи його 

цілісність, нелінійність, еволюційність, спонтанність, чутливість до інновацій. 

Думка повинна відповідати складності та творчим можливостям світу, бути їм 

релевантною, саме тоді наше мислення і дія будуть ефективними. Але в той же 

час слід пам’ятати, що головними характеристиками складних систем є 

холістичність, самоорганізація, емерджентні властивості та здатність до 

адаптації. 

Князева на ґрунті принципів складного мислення Морена, досліджень 

Ф.Варели та К.Майнцера, робить висновок, що  мислення - еволюційне (у всіх 

сенсах еволюційності, що включає в себе і попередні уявлення про розвиток, 

але виходить далеко за їх межі), мислення нелінійне, мислення відкрите, 

мислення холістичне (як говорить Морен голографічне та діалогічне), мислення 

автопоетичне (Ф.Варелла), мислення креативне (дивергентне, гнучке, здатне 

творити інновації). Таке мислення нам потрібне для того, щоб упоратися зі 

складністю світу в якому ми живемо. Справжнє мислення є адекватним 

складності світу, бо є атрибутом людського існування, котре в свою чергу є 

еволюційним продуктом світу. Тому формування та розвиток складного 

мислення повертає людину до її власної сутті.  
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Складне мислення включає у себе наслідки та застосування, котрі 

прагнуть урегулювати взаємозв’язки та взаєморозуміння між індивідами, 

соціальними групами тощо. Ціле тут набуває нових властивостей, що здатні 

впливати на частини [156]. За допомогою складного мислення явища та події 

пояснюються із точки зору їх невизначеності.  Це мислення здатне зрозуміти 

природу організацій, здатне пов’язувати, контекстувати, глобалізувати, але в 

той самий час визнавати індивідуальне, конкретне, одиничне як унікальне і 

неповторне в своїх власних властивостях.  

Важливим є те, що складне мислення не можна звести до науки або до 

філософії, але воно дозволяє їм контактувати одна з одною виконуючи при 

цьому роль особливого провідника чи посередника. Загалом через це складне 

мислення розвивалося ніби в проміжках між дисциплінарними галузями 

починаючи з мислителів математиків і кібернетиків (Вінер, фон Нейман, фон 

Ферстер), фізико-хіміків (Пригожин), біофізиків (Атлан), філософів 

(Касторіадіс). Воно наче заповнювало проміжки між дисциплінами відіграючи 

роль сполучного, тобто міждисциплінарного і комунікативного мислення, що 

формує ситуацію дисциплінарної компліментарності на відміну від складності, 

котра здавалося б виникає у сучасній методологічній свідомості, коли простий 

об’єкт вже не задовольняє умови пізнання світу та дійсності.  

І.Добронравова дотримується думки, що говорити про появу нового 

стилю наукового мислення можна лише тоді, коли розширення наукової 

картини світу на основі нових наукових результатів і категоріальне осмислення 

понятійних структур нових теорій стануть адекватними новому  рівню 

наукового пізнання дійсності. Нелінійне мислення як новий стиль наукового 

мислення – явище, що формується у самосвідомості вчених воно представлено 

несистематично, скоріше у вигляді ряду рис виражених у формі заперечення 

стандартів класичної науки: нестійкість і нерівноважність розглянутих систем; 

незворотність процесів самоорганізації; порушення симетрії в унітарних 

калібрувальних теоріях [38]. Однак філософське дослідження нелінійного 

мислення як нового стилю наукового мислення покликане не тільки прояснити 
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його особливості та місце в сучасній методології науки, але і як саме 

методологічні принципи, як його складова, видозмінюються, - це стосується і 

складного мислення.  

Нелінійний підхід котрий розглядає становлення нового складного цілого 

дозволяє ввести параметр порядку систем, що самоорганізуються, описати їх 

процесуальну складність ітераційними формулами (іноді такі формули дуже 

прості, але нелінійні). Комп’ютери дають можливість розв'язувати такі 

нелінійні рівняння та симулювати процеси самоорганізації складних систем (це 

дозволяє стискати дані про складність, оскільки вона розглядається як процес 

становлення складної картини).  

На основі таких досліджень І.Добронравова описує дві позитивні 

характеристики складного мислення. Перша – це потенціал збору та 

систематизації ідей, друга – відкритість (мається на увазі можливість додавати 

в таке мислення ще щось). За допомогою відкритості складного мислення 

передбачається прояснення філософських основ складного мислення як стилю 

мислення сучасної науки та практики. Таким чином, оскільки складність – це 

процес, тобто складна кооперативна поведінка елементів середовища, то вона 

має вивчатися особливим (власним) мисленням, - для цього в час нелінійної 

науки та нелінійного мислення і виникає складне мислення, яке допомагає 

науковцеві вивчати складні процеси світу та розглядати себе як певний прояв 

складності.  

Досить новітнім дослідженням в сфері складних систем, складного 

мислення та складності взагалі є робота «Кромка хаосу» Р.Азуманян, саме в цій 

роботі авторка вперше виділяє та аналізує три основні школи, котрі стосуються 

спроби дати пояснення що ж таке складність, це: школа неоредукціоністів, 

школа метафористів і школа критичних плюралістів [2]. Ось основні їх ідеї: 

Школа неоредукціоністів прагне розкрити загальні принципи складних 

систем, використовує моделювання “знизу-вверх”, котре дозволяє дослідити 

принципи побудови та функціонування складних систем. Результати таких 

нелінійних досліджень стають базисом для побудови пізнання, яке виходить за 
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межі самого моделювання. Але ця школа вважає, що існування принципів 

складності та складних систем є досить абстрактним, і застосування їх в теорії 

буде достатньо сумнівним, оскільки цінність теорії складності обмежена.  

Школа метафористів застосовує складність для пояснення соціальних 

систем, коли їх мова та поняття використовуються у якості метафори. 

Головною їхньою думкою є та, що метафори скрізь: це і наука, і теорія, і 

соціум, і гра тощо. І саме складності тут приділяється чільне місце оскільки 

вона може дійти компромісу та “згладити кути” щодо застосування тих чи 

інших теорій. 

Школа критичного плюралізму об’єднує в собі ідеї двох попередніх і 

головним ставить складне мислення, котре стає мистецтвом підтримки 

напруження: між удаванням та оманою можливості абсолютного знання (свого 

роду гностицизм) та ідеєю про неможливість будь-якого знання взагалі 

(агностицизм). 

Звідси випливає, що основними відмінностями між цими школами в 

прагненні зрозуміти складність та складне мислення, є наступне: перша школа 

прагне “схопити” складність у межах універсальної загальної теорії; друга – 

розглядаючи будь-яку теорію як метафору та узаконюючи релятивізм методів 

пізнання, котрі можуть розглядатися, як можливі точки в яких розвивається 

складне мислення та наука складності; третя школа на відміну від попередніх 

прагне об’єднати ці ідеї в одну та виділяє значну роль складному мисленню у 

пізнанні та виборі методів і засобів пізнання. Оскільки авторка пише про те, що 

тріщини в основі наукового пізнання стали очевидними з появою 

інформаційних технологій, котрі дозволили створювати складні системи, опис 

поведінки яких став складною та неоднозначною задачею. І саме поява 

складного мислення може спробувати бути вирішенням цієї задачі. 

Становлення складного мислення відбувається через критичний аналіз основ 

традиційної науки та розвиток нових наукових дисциплін і спирається на її 

мову.  
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Отже, складне мислення є важливим чинником для розуміння складних 

систем, пояснення та опис нових наукових дисциплін та ідей, котрі формуються 

як у нелінійній науці, так і в традиційній (попередній, або лінійній). Саме 

завдяки такому мисленню ми і можемо пізнавати складність та її прояви, види 

(людна, суспільство, економіка тощо). 

Загалом говорити про складне мислення ми можемо завдяки переходу 

науки від лінійного до нелінійного мислення. Починаючи з 70-х р. ХХст. 

фундаментальна проблема сучасності полягає у зміні парадигми пізнання і 

поширенні цієї парадигми на всі просторові та функціональні підсистеми 

суспільства: на зміну лінійному мисленню прийшло нелінійне природничо-

наукове мислення та екологічна свідомість [63].  

До цього часу наука розвивалася відповідно двом основним установкам 

лінійного мислення: 

- Уявленням про однозначність причинно-наслідкових зв'язків 

(однозначність рішень систем диференціальних рівнянь);  

- Уявленням про те, що наука може і повинна бути заснована на 

експерименті. 

В цьому аспекті лінійне мислення розуміється як процес, при якому 

думки йдуть послідовно (немов би по прямій), коли відповідь на попередній 

крок повинен бути отриманий перед тим, як буде зроблений наступний. Так 

наприклад, пряма лінія між двома точками, - найбільш ефективний спосіб 

дістатися з одного місця в інше. Перебільшуючи можна сказати, що людина 

обмежена лінійним мисленням, має ментальні блоки для досягнення більшого 

числа можливостей при вирішенні проблем або досягненні компромісу, тому 

що вона не має сприйняття поза межами певного параметру. Прикладом 

обмеженого лінійного мислення є нездатність творчо вирішувати проблему у 

випадку, якщо основний порядок ламається, шукати альтернативні шляхи, 

задавати правильне питання, вирішуючи задачу або рівняння, або шукати точку 

рівноваги для вирішення. 
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Оскільки лінійне мислення повторюване і в багатьох ситуаціях має 

незмінний результат - це зупиняє ріст вищого сенсорного сприйняття і 

пригнічує діяльність свідомості. Розум застряє в механізмі віри та лінійності 

подій із якого немає виходу. Чим менш гнучкий розум, тим він більш слабкий. 

“Лінійне мислення орієнтоване на універсальність дії оборотних динамічних 

законів” [30, с.351]. 

 Більшість людей сприймає зовнішні структури реальності на основі 

інформації переданої їх основними органами почуттів, які працюють на рівні 

чутливості. Деякі люди мають п'ять основних почуттів, які знаходяться під 

контролем функцій підсвідомості, інші ж мають розвинуте вище сенсорне 

сприйняття, накопичили більше сенсорних здібностей, розширили доступ до 

функцій вищого розуму.  

Якщо сенсорна інформація відсутня, частково заблокована або невірно 

інтерпретована внаслідок неправильного сприйняття, люди накладають подобу 

лінійності без користі всієї правильної інформації. У цьому випадку 

приймається, що щось вірно і точно, маючи тільки змінну нескінченно малої 

величини, що не дає побачити всі факти або повну картину. 

Виключно лінійне мислення у кінцевому рахунку обмежує розум 

нижчими аспектами розуму й інстинктивними почуттями. Зовсім по-іншому 

люди мислять нелінійно: “з позицій нелінійного мислення всі реальні системи - 

нелінійні і можуть вважатися лінійними лише приблизно. З цієї точки зору не 

тільки Ньютонова механіка, а й теорія відносності та навіть квантова механіка є 

лінійними теоріями  [78, с.173]. 

 Ті хто мислить нелінійно розвинули здатність до духовного мислення та 

вирішення проблем у багатьох напрямках або по зростаючій назовні “спіралі”, 

що розширюється. Замість того, щоб мислити в одному напрямку крок за 

кроком, думаючі “по спіралі”, по суті знають, що існують множинні початкові 

точки, які можна застосувати для вирішення проблеми. Такі дослідники в змозі 

перетинати багато напрямків, які може мати проблема, і знайти її корінь або 

причинно-наслідкові зв'язки замість того, щоб намагатися виправити 
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поверхневі симптоми. Більшість світових проблем має причинно-наслідкові 

зв'язки в багатьох рівнях інших проблем, які накладаються один на одного як 

результат. Це як медичний діагноз, який ставиться не звертаючи увагу на 

глибокі причини та корінь інфекції. Здебільшого лінійне мислення містить 

думки, що знаходяться на поверхні і рухаються вперед, назад, і нарешті по колу 

залишаючись статичними. Нелінійне ж мислення дозволяє розуму зануритися у 

корінь проблеми, рухатися по спіралі у багатьох напрямках зі свого джерела, 

що є найбільш ефективним способом більш глибокого рішення і зміни.  

Ті хто мислить нелінійно отримують доступ досліджувати та вивчати 

проблему чи об’єкт не лише в межах розумової діяльності; отримують доступ 

до нових вищих здібностей завдяки контакту з розумом, який включає вищу 

свідомість або духовно-енергетичний інтелект. Тренування розуму для виходу 

за межі лінійного мислення у нелінійне розширює свідомість та межі 

сприйняття, що враховують тут різноплановість об’єкта чи явища що 

розглядається [169]. Таким чином, постнекласична раціональність володіє 

нелінійним мисленням та складним мисленням. Тому виникає логічне питання, 

а чи можна говорити про існування такого феномену як складне нелінійне 

мислення? 

Мислення людини є вищою формою пізнавальної діяльності та вищою 

формою поведінки і має цілеспрямований характер, що пов'язаний з метою, а 

мета в свою чергу,виводиться з проблеми, що виникає. Проблемна ситуація для 

людини насамперед визначається як “подоланні навколишнього середовища”. 

Але в той самий час людина найчастіше перебуває у своєму власному “світі”, 

де все спрямовано на вирішення власних дрібних потреб і проблем. Це 

говорить про те, що цінності людини в рамках культури стали спрощеними, а їх 

місце визначення за ступенем значущості взагалі спотворено. Тому саме зараз, 

у момент загострення глобальної екологічної катастрофи, від людини 

вимагається усвідомлення і дотримання загальних для всієї природи законів 

самоорганізації і прогресивної еволюції [72]. А це є формування складного 
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нелінійного мислення (тут я маю на увазі таке мислення саме в межах 

екологічних систем, екології, екологічних криз та катастроф тощо). 

Ми не можемо знати як природа “мислить”. У ній все відбувається 

“закономірно”. Наші погляди не збігаються і під сумнів ставиться розуміння 

“людина розумна”. Але людина вже починає помічати в чому ця розбіжність 

поглядів між нею і природою. Разом з цим саме формування нелінійного 

мислення насамперед є необхідною умовою становлення синергетичної 

картини світу. “Філософське дослідження нелінійного мислення як нового 

стилю наукового мислення покликане не тільки прояснити його особливості та 

місце в сучасній методології. Саме формування стилю наукового мислення 

принципово неможливо без методологічної рефлексії. … Розширення методу до 

рівня методологічного свідомості й означає формування стилю наукового 

мислення” [28, с.1]. Саме так методологічна свідомість постає як певна єдність 

методу та стилю наукового мислення, де стиль є способом занурення методу в 

конкретний матеріал. 

І як наслідок актуальною постає цілісна рефлексія, яку я проаналізую на 

прикладі техноінтелектуалізації антропосфери у філософсько-

культурологічному аспекті, котра є досить поширеною проблемою у 

постнекласичному дискурсі. Ця проблема вимагає для свого вирішення 

послідовної реалізації ряду етапів. Так філософське осмислення процесів 

техноінтелектуалізаціі антропосфери, яке б вело до олюднення, гуманізації 

машинного аспекту цивілізації на постнекласичному етапі розвитку науки 

вимагає підбору адекватного методологічного інструментарію. З одного боку, 

розвиток постнекласичної науки і процеси техноінтелектуалізаціі 

характеризуються нерозривним взаємозв'язком (наприклад, система “людина - 

комп'ютеризована машина”), з іншого боку, складність проблем на яких 

концентрує увагу постнекласика зумовила принципову - станом на 

сьогоднішній день - незавершеність основоположень останньої, навіть у 

методологічному вимірі. Звідси випливає необхідність для рефлексії феномена 

дійсних і можливих процесів техноінтелектуалізації антропосфери звернутися 
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до визначення відповідного потенціалу, меж актуалізованих постнекласикою і 

застосовних у даному контексті методологічних підходів у поснекласичному 

науковому дискурсі.  

Тому повернімося до складності в цьому аспекті, оскільки складність не є 

поняттям, а концептом, то і стосується методологічної свідомості: “складність” 

використовується як концепт методологічної свідомості і саме це дає 

можливість перспективи виходу на складне нелінійне мислення, котре має 

можливість здійснитися саме в постнекласичному дискурсі.  

Мені здається, що саме нілінійне та складне мислення, котрі і є новими 

стилями мислення у сучасній науц, можуть бути фундаментом утворення 

складного нелінійного мислення, саме таким чином складне мислення і можна 

вивести на рівень методологічної свідомості. Як на мене, то ці два стилі 

мислення тісно пов’язані між собою і мають деякі спільні характеристики, хоч 

складне мислення є значно ширше за нелінійне. Але тут виникає певна 

суперечність: входить нелінійне мислення в складне чи навпаки, чи може це два 

автономних типи мислення. Я схиляюся до думки І.Добронравової, котра 

вважає, що саме нелінійне мислення знаходиться і виникає у межах складного 

[32]. Бо саме нелінійність є обов’язковою властивістю складності, а не навпаки. 

Перспективу виникнення та дослідження складного нелінійного мислення 

забезпечує ряд методологічних принципів: 

Методологічні принципи нелінійного мислення (І.Добронравова): 

принцип порушення симетрії як становлення виникнення нового доповнюється 

принципом когерентності як забезпеченням дослідження цього нового 

цілісністю, тобто ці два принципи створюють нове ціле. Випадковість у якості 

доповнення необхідності є категоріальною засадою цих методологічних 

принципів і гарантом існування нелінійного мислення. 

Методологічні принципи складного мислення (Е.Морен): системний 

(котрий О.Князева доповнила принципом підлеглості), голографічний, 

зворотного зв’язку, рекурсивної петлі, авто-еко-організації, повторного 
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введення (категоріальною засадою, на думку В.Аршинова, є мислення 

суб’єкта). 

Методологічні принципи буття та становлення (В.Буданов): 1) два 

структурних принципи буття, що характеризують фазу порядку та стабільність 

функціонування системи: гомеостатичність, ієрархічність; 2) п'ять принципів 

становлення: нелінійність, нестійкість, незамкненість, динамічна ієрархічність, 

спостережуваність, які характеризують фазу трансформації, оновлення системи, 

проходження нею послідовних етапів: шляхом загибелі старого порядку, хаосу 

випробувань альтернатив, і нарешті народження нового порядку. 

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 таку, але й коли вивчаємо об’єкт (предмет, явище, феномен 

тощо), що є складним та нелінійним як за своєю природою так і за своїм 

проявом. 

В дисертаційному дослідженні я розглядала складне мислення, нелінійне 

мислення, наводила та аналізувала різні підходи та тлумачення концепту 

“складності” в різних типах наукової раціональності та в сучасному науковому 

дискурсі, і як наслідок, я прийшла до висновку, що можна умовно об’єднати 

всю багатоманітність таких поглядів у два типи визначення складності: 

складність – процес, тобто складна кооперативна поведінка елементів 

середовища. Наприклад, складними є рух, розвиток, еволюція, взаємодія 

об’єкта (системи, явища…) тощо; складність – конкретне одиничне, тобто 

складність властивостей елемента (середовища, явища…). Наприклад, 

складними цілісно є об’єкт, феномен, певна система, структура тощо. 

Але хоча умовно можна розділити складність на процесуальну та 

конкретну, вони все одно будуть тісно переплетеними та взаємопов’язаними, 

більш того вони не будуть існувати одна без іншої. Наведу як приклад людину: 

конкретно складною є людина та елементи, що в неї включаються (серце мозок, 
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клітини та інші, крім того складним є і її внутрішній світ людини: думки, 

переживання, почуття, свідомість тощо),  але людина є складною і 

процесуально оскільки еволюціонує, розвивається, вдосконалюється тощо. 

Крім того тут виникає суперечливе питання, чи складною людина є, бо 

постійно розвивається, чи розвивається та еволюціонує вона тому, що є 

складною сама по собі та містить такі ж складні елементи. 

Таким чином складність проявляє себе у всьому: системи, об’єкти, 

елементи, природа, світ, людина, спілкування, екологія, економіка, політика, 

навіть переклад тексту, свідомість, розум, різноманітні зв’язки та прояви будь-

чого з будь-чим та багато інших. І хоч концепт “складність” і є 

багатоаспектним та приписуємо ми їй різні смисли в залежності від сфери 

застосування, але спільним буде те, розуміємо ми (ті, хто вивчає складність, чи 

складний її прояв у вигляді об’єкта, системи тощо) під складністю процес (дію, 

рух, взаємодію) чи властивість елемента, системи, об’єкта тощо; тлумачимо ми 

складність як таку саму по собі чи прив’язуємо її до чогось: складний об’єкт, 

складна система, складний елемент тощо. І в зв’язку з цим відрізнятимуться і 

методологічні принципи, які ми застосовуватимемо в залежності від ракурсу 

дослідження, але що є характерним вони ніколи не виходитимуть за межі 

нелінійного мислення. 
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Висновки до Розділу 3 

 

Методологічні передумови застосування концепту “складності” в 

постнекласичній науці випливають із методів сучасної нелінійної науки та 

стилю наукового мислення.  

Результати дослідження третього розділу дисертації показують, що 

вивчення “складності” в межах постнекласичного дискурсу визначається 

методологічним контекстом. Але тут варто говорити і про застосування 

когнітивного ракурсу, як цілісного погляду з різних сторін на питання 

складності за доби інноваційності та когнітивності. Загалом такий контекст був 

неявно присутнім і на попередніх етапах розвитку раціональності, але він 

знімався методологічними принципами. Так наприклад, у класичній 

раціональності відбувалося абстрагування від суб’єкта пізнання.  

Дослідження концепту “складність” у постнекласичній раціональності 

встановлює його методологічну роль у межах нелінійного мислення та 

складного мислення за допомогою методологічних принципів. Такі стилі 

мислення дають змогу зводити всю різноманітність визначення концепту 

“складність” до поняття, яке підходить для дослідження системи чи об’єкта в 

певній ситуації, середовищі, взаємозв’язку тощо. 

Так при розгляді концепту складності та перспективи становлення 

складного нелінійного мислення передбачається застосування системи 

методологічних принципів. Перспектива полягає у тому, що вони знайдуть своє 

обґрунтування та категоріальні засади, які в межах складного мислення 

визначені частково та ще не для всіх принципів. Оскільки система таких 

принципів знаходиться у стані становленні, тобто є незавершеною і здатною до 

змін/модифікації/варіативності/доповнення своїх положень, то при цьому 

продовжують працювати інші типи раціональності з їхніми особливими 

принципами: при зміні позиції суб’єкта можуть змінюватися типи 

раціональності, якими користуються. Все це пов’язане з постнекласичними 

практиками (принцип рефлексії: знаходження у стані рефлексії у практиках, - я 
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це застосовувала під час дослідження “складності” та “простоти” на різних 

етапах розвитку науки, - в першому розділі). 

За доби постнекласичної науки вивченням складності крім синергетики 

займається теорія складних систем, систематика, наука про складність. Ці нові 

вчення наштовхнули дослідників на ідею моделювання складних систем 

(комп’ютерне, кібернетичне, математичне моделювання), що була досить 

успішно здійснена. Це дало змогу керувати складними системами, передбачати 

їхній рух і результат розвитку тощо, що в свою чергу вплинуло на можливість 

передбачувати економічні кризи, екологічні катастрофи, соціальні загострення 

тощо. Більш того “складність” застосовується при описі процесу становлення 

нелінійного суб’єкта (використання такого концепту як елементу синергетичної 

методології дозволяє проілюструвати принципи взаємодії та відтворення 

суб’єкта та об’єкта когнітивної системи, - найяскравішим прикладом цього є 

когнітивна складність).  

Вищезазначене дозволяє говорити, що концепт складності може бути 

осмислений не тільки у відношенні до його здійснення у сфері наукового 

пізнання або до прояву деяких феноменів науки (наприклад, краса фракталів 

Мандельброта), але як певний наслідок застосування методів синергетично-

дослідницької програми та складного стилю мислення до схоплення об’єктів 

(від простоти до складності) сучасної науки.  

І наостанок можна зазначити, що концепт складності є невід’ємним від 

сучасної науково-методологічної свідомості феноменом, присутність якого в 

науковому дискурсі дозволяє називати його постнекласичним. А розвиток 

постнекласичної методології та формування специфічних стилів наукового 

мислення необхідно потребує “складності” (і як концепту, і як 

системи/структури, і як об’єкта/предмета) і, відповідно, утворює/здійснює його 

із власної категоріальної та методологічної бази. Тому “складність”: з одного 

боку, є об’єктом сучасної наукової методологічної свідомості, а з іншої 

сторони, уможливлює цю свідомість як таку. 
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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 
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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 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 
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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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