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Крупка М. І., Ревак І. О. Методологічні засади дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки
Мета статті полягає у розробленні методологічних засад дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки. Обґрун-
товано авторську позицію щодо сутності, напрямків та етапів наукового пізнання. Автори роблять висновок, що між емпіричним і теоретич-
ним рівнями пізнання виникає так званий проміжний етап – етап формулювання проблем(и), постановки задач(і), а відтак висунення гіпотез, 
ідей, що потребують доведення упродовж усього процесу дослідження. Зазначено, що методологія дослідження інтелектуального потенціалу в 
контексті економічної безпеки є сукупністю теоретичних положень, викладених у певній логічній послідовності, що забезпечують конкретність, 
поетапність та обґрунтованість наукового дослідження. Описано вихідні положення, на яких ґрунтується авторська методологія дослідження, 
зокрема принципи системності, комплексності, єдності теорії та практики, об’єктивності, розвитку, абстрагування, декомпозиції; представ-
лено методичну базу та етапи проведення авторського наукового дослідження.
Ключові слова: методологія наукового дослідження, інтелектуальний потенціал, система економічної безпеки, принципи дослідження, наукове 
пізнання.
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УДК 001.8:351.863:37
Крупка М. И., Ревак И. А. Методологические основы исследования 

интеллектуального потенциала в контексте экономической  
безопасности

Цель статьи заключается в разработке методологических основ ис-
следования интеллектуального потенциала в контексте экономи-
ческой безопасности. Обоснована авторская позиция относительно 
сущности, направлений и этапов научного познания. Авторы делают 
вывод, что между эмпирическим и теоретическим уровнями познания 
возникает так называемый промежуточный этап – этап формули-
ровки проблем(ы), постановки задач(и), а затем выдвижение гипотез, 
идей, которые подлежат доказыванию на протяжении всего процесса 
исследования. Отмечено, что методология исследования интеллекту-
ального потенциала в контексте экономической безопасности пред-
ставляет собой совокупность теоретических положений, изложенных 
в определенной логической последовательности, которые обеспечи-
вают конкретность, поэтапность и обоснованность научного ис-
следования. Описаны исходные положения, на которых основывается 
авторская методология исследования, в частности принципы систем-
ности, комплексности, единства теории и практики, объективности, 
развития, абстрагирования, декомпозиции; представлена методиче-
ская база и этапы проведения авторского научного исследования.
Ключевые слова: методология научного исследования, интеллекту-
альный потенциал, система экономической безопасности, принципы 
исследования, научное познание.
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Інтелектуалізація національної економіки визнача-
ється чинниками, що сприяють зростанню еконо-
мічної активності суб’єктів господарювання, підси-

люють процеси залучення та використання інтелекту-
ального потенціалу у сфері виробництва, забезпечують 
гармонізацію відносини між суспільством та державою. 

Водночас практична реалізація стратегічних прагнень 
України до прискорення інноваційних процесів та га-
рантування економічної безпеки держави потребують 
розробки відповідної методології дослідження.

Інтелект, інтелектуальний потенціал, інтелектуаль-
ні ресурси, інтелектуальний капітал – це ті суміжні по-
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for Researching  
Intellectual Potential in the Context of Economic Security

The article is aimed at developing methodological foundations for research-
ing intellectual potential in the context of economic security. The authors' 
position on the nature, directions and stages of scientific cognition has been 
substantiated. The authors conclude that between empirical and theoretical 
levels of cognition occurs the so-called interim stage – the stage of formulat-
ing problem(s), defining task(s), further on – formation of hypotheses, ideas, 
which are to be proven throughout the entire research process. It has been 
specified that the methodology of researching intellectual potential in the 
context of economic security is a totality of theoretical provisions explicated 
in certain logical order, which provide specificity, graduality and relevancy of 
scientific research. The starting points in the basis of the author's method-
ology of research, in particular the principles of consistency, integrity, unity 
of theory and practice, objectivity, development, abstraction, decomposition 
have been described; methodological base and stages of conducting an au-
thor's research have been provided.
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няття, що формують цілісну систему знань про сучасний 
світогляд людини та потребують ґрунтовного вивчення 
в межах певної методології наукових досліджень.

Загалом основою будь-якого наукового досліджен-
ня є процес пізнання, що вимагає концептуального під-
ходу відповідно до запропонованої методології. Одер-
жання необхідного результату безпосередньо залежить 
від вихідної теоретичної позиції, принципового підходу 
до постановки проблеми та визначення траєкторії на-
укового пошуку. Питання організації процесу пізнання, 
вибір конкретних методів наукового пізнання знахо-
дяться у площині теоретичного і практичного сприй-
няття реальності – методології наукового дослідження.

Довкола сутності поняття «методологія» серед 
науковців і досі тривають гострі дискусії. Ґрунтовні до-
слідження у цій царині належать відомим теоретикам-
методологам, зокрема Богданову О. О., Новікову О. М., 
Новікову Д. О., Краєвському В. В., Крилову Г. Г., Хром-
ченку М. С., Садовському В. М., Кохановському В. П., 
Щедровицькому Г. П, Щедровицькому П. Г., Юдіну Е. Г. 
та ін. Неоднозначність трактування цього поняття як в 
енциклопедичних джерелах, так і у спеціалізованій літе-
ратурі дає підстави для подальшого вивчення цього фе-
номена в рамках кожного наукового дослідження.

Метою статті є розробка методологічних основ 
дослідження інтелектуального потенціалу в контексті 
економічної безпеки.

Найчастіше в науковій та професійній літературі 
поняття «методологія наукового дослідження» 
зустрічається у вузькому значенні й трактується 

як: сукупність методів пізнання; система принципів на-
укового дослідження; вчення про правила мислення при 
створенні теорії науки; система основоположних ідей; 
система певних правил, принципів і операцій, що засто-
совуються у певній сфері дослідження; наука про струк-
туру, логічну організацію, методи і засоби дослідження; 
вчення про організацію діяльності; схема, план вирішен-
ня поставлених завдань наукового дослідження тощо.  
У ширшому значенні під методологією розуміють комп-
лекс теоретичних положень, концептуальних ідей, логіч-
ний виклад мети і змісту дослідження, підбір методів, 
прийомів і форм організації та проведення наукового 

пізнання поставленої проблеми. Основне призначення 
методології – виявити та осмислити рушійні сили, пе-
редумови та закономірності розвитку наукового знання, 
забезпечити використання нових знань у практичній ді-
яльності [1]. Методологія наукового пізнання є своєрід-
ним ученням про систему апробованих принципів, норм 
і методів науково-пізнавальної діяльності, про форми, 
структуру та функції наукового пізнання та передбачає 
розробку методів, прийомів і способів дослідження у кон-
кретній галузі знань. Водночас «методологія є дисциплі-
ною про загальні принципи і форми організації мислення 
і діяльності» [2, с. 323]; методологія – це сукупність при-
йомів дослідження, що застосовуються в тій або іншій на-
уці; учення про метод пізнання і реформування світу [3,  
с. 180]; методологію трактують як спосіб, засіб зв’язку 
науки і практики [4] або ж як засіб допомоги науки прак-
тиці [5, с. 423]. Оригінальним, на нашу думку, є тракту-
вання методології як типу раціонально-рефлексивної 
свідомості, що спрямована на вивчення, вдосконалення 
та конструювання методів [6, с. 25]. Узагальнено най-
більш вживані підходи до трактування сутності поняття 
«методологія» подано на рис. 1.

У своєму дослідженні ми дотримуємося широко-
форматного підходу, за якого методологія наукового до-
слідження – це сукупність наукових положень, обґрунту-
вання понятійно-категоріальної основи дослідження, си-
стеми принципів і методів пізнання, засобів та прийомів 
проведення дослідження, які забезпечують отримання як-
найповнішої систематизованої інформації про досліджу-
вані процеси чи явища. Найважливішим для методології 
наукового дослідження, на нашу думку, є вивчення про-
блеми, підбір інструментарію дослідження, опис наукової 
теорії, перевірка істинності отриманих результатів.

Про прикладний (а не лише теоретико-філософ-
ський) характер методології наукового дослідження 
вказує факт виконання нею (методологією) низки функ-
цій. Безумовно, функція – це не що інше, як дія, діяль-
ність, звершення чи виконання певних операцій, що від-
бувається відповідно до зазначеного плану, алгоритму, 
припису тощо, тобто має чітко виражену траєкторію та 
сферу застосування. Методологія виконує такі функції: 
визначає способи здобуття наукових знань, що відобра-
жають динамічні процеси і явища; направляє, передбачає 
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Система або
сукупність

певних методів
і принципів
наукового
пізнання,

основополож-
них ідей

 

 

 

Вчення про
пізнавальну
діяльність,

методи
пізнання,

організацію
продуктивної

діяльності

 

 

Наука
або окрема

наукова
дисципліна,
що вивчає
технологію

проведення
наукового

дослідження

 

 

План
або схема

(послідовність)
вирішення

поставлених
завдань

 

 

Тип
раціонально-
рефлекторної

свідомості

 
 

Рис. 1. Наукові підходи до визначення сутності поняття «методологія»
Джерело: складено авторами.
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особливий шлях, на якому досягається певна науково-
дослідницька мета; забезпечує всебічність отримання 
інформації про досліджуваний процес чи явище; допо-
магає входженню нової інформації до фонду теорії на-
уки; забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію 
термінів і понять в науці; створює систему наукової ін-
формації, що базується на об’єктивних фактах, і логіко-
аналітичний інструмент наукового пізнання [7, с. 56].

Отже, головна мета методології наукового до-
слідження – це вивчення, вдалий підбір і ана-
ліз інструментарію дослідження (методів, за-

собів, прийомів), за допомогою якого отримують нові 
знання як на емпіричному, так і теоретичному рівнях 
пізнання. Процес наукового пізнання розпочинається 
із визначення об’єкта дослідження, вивчення його влас-
тивостей, проведення зовнішнього опису, спостережен-
ня, збору та обробки даних, проведення експериментів 
тощо. Оскільки об’єктом нашого дослідження є система 
економічної безпеки, то на емпіричному етапі пізнан-
ня з’ясуємо глибинну сутність, характерні риси, якості 
та властивості системи, її внутрішню будову, зв’язки із 
зовнішнім середовищем тощо. Теоретичний рівень піз-
нання – це процес осмисленого відображення дійсності 
через виведення нових законів, формулювання нової 
наукової теорії, представлення логічних результатів. На 
цьому рівні пізнання знання отримуються шляхом аб-
страктного мислення. 

Варто зауважити, що між емпіричним і теоретич-
ним рівнями пізнання встановлюється діалектична єд-
ність, хоча наукою доведено, що емпіричний рівень є 
первинним. Це означає, що емпіричні дослідження, ре-
зультатом яких є виявлення нових фактів, стимулюють 
розвиток теоретичних знань, тоді як новітні теоретич-
ні дослідження потребують експериментального під-
твердження. Таким чином, ці обидва рівні нероздільно 
пов’язані між собою, взаємообумовлюють один одного 
та демонструють єдність наукової теорії та науково-
дослідницької практики.

Водночас між емпіричним і теоретичним рівнями 
пізнання виникає умовна «щілина», або певний простір, 

який для науковця є найважливішим під час наукового 
дослідження для з’ясування того, що є невідомим або 
незрозумілим та потребує обов’язкового доведення. Ін-
шими словами, своєрідним містком між емпіричним і 
теоретичним рівнями стає так званий проміжний етап – 
етап формулювання проблем(и), постановки задач(і),  
а відтак висунення гіпотез, ідей, що потребують дове-
дення упродовж усього процесу дослідження. Схема-
тично етапи наукового пізнання наведено на рис. 2.

Науковими гіпотезами, що підлягають принци-
повій перевірці та потребують доведення в ме-
жах нашого дослідження, є такі: припущення 

про безпосередній вплив інтелектуального потенціалу 
на економічну безпеку держави; теза про інтегрований 
зв’язок інтелектуального потенціалу та системи еконо-
мічної безпеки держави.

Якщо під час доведення гіпотези узгоджуються 
або логічно зіставляються факти або виникають нові, то 
вона трансформується в нову теорію.

Емпіричний рівень передбачає спостереження і 
дослідження конкретних явищ, процесів, експериментів, 
а також їх групування, класифікацію та опис результатів 
дослідження. Зокрема, на етапі спостереження за стадія-
ми трансформації інтелектуального потенціалу ймовірні 
такі важливі форми його перетворення, як формування, 
збереження, нагромадження, розвиток, відтворення, ви-
користання, занепад (деградація), збагачення (нарощу-
вання) [8, с. 107].

Теоретичний рівень дослідження інтелектуально-
го потенціалу в контексті економічної безпеки перед-
бачає розробку нової наукової теорії, що ґрунтується на 
ідеї використання та розвитку інтелектуального потен-
ціалу задля зміцнення економічної безпеки держави. 

Сучасна система наукових досліджень представ-
лена фундаментальною або філософською, загально-
нау ковою та конкретно-науковою технологічною ме-
тодологіями. Фундаментальна методологія вважається 
вищим ступенем загальної методології науки, що ви-
значає цілісну стратегію побудови процесу пізнання. 
Вона застосовується в усіх галузях наук і на всіх етапах 
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Емпіричний етап Проміжний етап Теоретичний етап

Рис. 2. Етапи наукового пізнання
Джерело: складено авторами.
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пізнавального процесу. Її основне завдання – віднайти 
нові світоглядні орієнтири шляхом критичного аналі-
зу реальності та формулювання нових підходів до ви-
рішення проблеми світосприйняття. Загальнонаукову 
методологію, що ґрунтується на теоретичних концепці-
ях, використовують усі, без винятку, галузі наук. Її осо-
бливістю є те, що в своєму арсеналі вона має загально-
наукові методи пізнання та застосовується на певних 
етапах пізнавального процесу для розкриття окремих 
аспектів чи властивостей предмета дослідження. Кон-
кретно-наукова методологія виконує синтетичну функ-
цію всередині конкретних наук за умови їх взаємодії. 
Особливого значення вона набуває у разі виконання до-
слідження на міждисциплінарному рівні. А. М. Новиков 
виокремлює технологічний (четвертий) рівень мето-
дології, що передбачає розробку конкретних методик і 
техніки дослідження [9, с. 32–40].

Вважаємо, що будь-яке наукове дослідження має 
враховувати вимоги філософської (загальної) методо-
логії й опиратися на конкретно-наукову методологію,  
в основі якої закладено принципи та закони конкретних 
наук та спеціальні методи дослідження.

У контексті нашого дослідження методологія охо-
плює певну сукупність теоретичних положень про прин-
ципи формування та методи оцінювання інтелектуально-
го потенціалу держави в контексті економічної безпеки. 
Внаслідок цього встановлюється система певних правил, 
принципів та операцій щодо процесів формування, роз-
витку та збагачення інтелектуального потенціалу. 

На основі узагальнення теоретичних джерел зроб-
лено висновок, що дослідження впливу інте-
лектуального потенціалу на стан економіч ної 

безпеки ґрунтується на методології кількох підхо-
дів, зокрема структурного, системного, структурно-
функціонального, ієрархічного тощо, оскільки: по-пер-
ше, функціонування системи економічної безпеки 
відбувається за певної невизначеності та мінливості; 
по-друге, невизначеність ситуації зумовлена постійною 
дією чинників, які не піддаються чіткій формалізації та 
кількісній оцінці; по-третє, проблема має багатоаспект-
ний та міждисциплінарний характер.

Отже, дотримуючись багатоаспектного трактуван-
ня методології, під методологією дослідження інтелек-
туального потенціалу в контексті економічної безпеки 
розуміємо сукупність теоретичних положень, понятійно-
ка тегоріальну основу дослідження (актуальність, поста-
новка проблеми, формулювання мети та завдань, ви-
значення об’єкта і предмета дослідження, евристична 
цінність, наукова новизна, теоретична і практична зна-
чущість), наукові принципи, методи, засоби, прийоми 
наукового дослідження, які забезпечують отримання 
максимально об’єктивної, повної, систематизованої ін-
формації про стан системи економічної безпеки, її будову 
і структуру, а також визначення впливу інтелектуального 
потенціалу на рівень економічної безпеки держави. 

Схематично модель методології дослідження інте-
лектуального потенціалу в контексті економічної безпе-
ки наведено на рис. 3.

Рівні
методології  

 

Структурні
компоненти  

Фундаментальний, або
філософський  

Конкретно-науковий 
Методичний

інструментарій  

Загальнонауковий  
Система наукових

принципів  

Понятійно-категоріальний
апарат 

Основні наукові
положення  

Розробка методики
оцінювання

інтелектуального
потенціалу держави  

Розрахунок інтегрального
індексу інтелектуальної

безпеки держави 

Технологічний  

Рис. 3. Методологія дослідження інтелектуального потенціалу в контексті економічної безпеки
Джерело: складено авторами.

http://www.business-inform.net


24

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
іч

н
а 

те
о

рі
я

БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’2015
www.business-inform.net

Методологія дослідження інтелектуального по-
тенціалу в контексті економічної безпеки охоп-
лює такі основні напрями: основні наукові по-

ложення; понятійно-категоріальні основи дослідження; 
систему наукових принципів, на основі яких ґрунтується 
дослідження і здійснюється вибір сукупності пізнаваль-
них засобів, методів, прийомів дослідження; методи оці-
нювання інтелектуального потенціалу; організаційно-
структурні схеми; концептуальні моделі.

Методологія дослідження інтелектуального потен-
ціалу в контексті економічної безпеки ґрунтується на 
певних принципах, зокрема:
 принцип системності – передбачає встанов-

лення між структурними елементами системи 
економічної безпеки зв’язків, які забезпечують 
цілісність її функціонування. Цей принцип пе-
редбачає аналіз системи через її взаємодію зі зо-
внішнім та внутрішнім середо вищем. Особливе 
місце посідають системоутворюючі внутрішні 
зв’язки, що впливають на формування структу-
ри системи, її організацію та забезпечують за-
гальну впорядкованість;

 принцип комплексності – характеризує ґрунтов-
не дослідження причинно-наслідкових залеж-
ностей, комплексну оцінку вхідних параметрів, 
їх зміну та розвиток у межах досліджуваного 
об’єкта у просторі і часі. Принцип комплексно-
сті тісно пов’язаний із принципом системності 
й певною мірою його доповнює та розширює;

 принцип єдності теорії та практики – перед-
бачає взаємообумовлене поєднання теоретич-
них напрацювань та їх апробацію в реальному 
житті. Вивчаючи внутрішню будову інтелекту-
ального потенціалу, акцентуємо увагу на при-
кладних аспектах, пов’язаних із процесами його 
збереження, нагромадження, ефективного вико-
ристання тощо. Дотримання принципу єдності 
теорії та практики дає змогу ґрунтовно пізнати 
сутність процесу комерціалізації ідей, необхід-
ність розробки нових форм інтеграції ресурсів, 
зокрема інтелектуальних, не лише на стадіях 
технологічного впровадження, а й на етапах по-
шукових і фундаментальних досліджень;

 принцип об’єктивності – передбачає різнома-
нітні чинники, що породжують певне явище, 
підбір адекватних наукових підходів та засобів, 
що дають змогу отримати істинне знання про 
об’єкт дослідження. У нашому контексті це сто-
сується обґрунтованості вихідних даних, які б 
чітко описували процеси трансформації інте-
лектуального потенціалу, проведення моніто-
рингу внутрішнього і зовнішнього середовища 
системи економічної безпеки з метою запобі-
гання прояву різних загроз і небезпек;

 принцип розвитку – характеризує кількісні та 
якісні зміни об’єкта дослідження, ймовірні ва-
ріанти його позитивних змін та трансформа-
цій. Цей принцип полягає в тому, що будь-яка 
система, зокрема система економічної безпеки, 
створюється з урахуванням можливості постій-

ного розвитку та динамізму, а також здатності ге-
нерувати в собі нові якості, що впливатимуть на 
її стійкість та ефективність. Принцип розвитку 
в контексті об’єкта нашого дослідження також 
може проявлятися у нагромадженні інтелекту-
ального потенціалу з метою гарантування еко-
номічної безпеки держави; створенні ефективної 
національної інноваційної системи; відродженні 
престижу та міжнародного авторитету україн-
ської науки у світі; реалізації низки пілотних 
проектів; здійсненні інтелектуального прориву 
на основі розвитку вітчизняного інноваційного 
бізнесу; поширенні венчурного фінансування; 
проведенні регіональних програм соціально-еко-
номічних реформ з урахуванням інтелектуально-
го потенціалу кожного регіону тощо;

 принцип абстрагування – полягає в уявному 
виокремленні істотних та абстрагуванні від не-
суттєвих проявів властивостей досліджуваних 
явищ і процесів. Принцип реалізується як певна 
смислова операція, філософський і логічний ме-
тод «відволікання», який дає змогу переходити 
від конкретних предметів до загальних понять 
і законів розвитку. Простежити його дію може-
мо на прикладі функціонування системи без-
перервної відкритої освіти, зокрема на основі 
вітчизняної освітньої системи і забезпечення 
через це переходу суспільства від навчання на 
все життя до навчання впродовж усього життя. 
Принцип абстрагування передбачає представ-
лення проблеми в зручному для аналізу й про-
ектування вигляді з акцентом на найважливіші 
моменти та сутнісні характеристики;

 принцип декомпозиції – полягає в поділі загаль-
ної проблеми на частини, виокремленні певних 
видів робіт для створенні умов ефективного 
аналізу та вирішення детермінованих та/чи сто-
хастичних задач.

Специфіка наукової діяльності значною мірою ви-
значається методами, або конкретними способа-
ми досягнення позитивного результату. Грецьке 

походження терміна «метод» (μέθοδος) вказує на шлях 
дослідження чи пізнання, спосіб організації теоретич-
ного чи практичного пізнання дійсності, сукупність 
певних правил, способів, прийомів, норм пізнання та 
дії. Методичну базу авторського наукового дослідження 
становитимуть такі групи методів: теоретичні, емпірич-
ні, комплексні, економетричні, експертні, прогностичні, 
методи побудови інтегральних індикаторів.

Заключним етапом авторської методології є роз-
робка концептуальних положень політики мінімізації 
загроз розвитку інтелектуального потенціалу та напря-
мів нарощування інтелектуального потенціалу України. 
На нашу думку, важливим напрямом продуктивного ви-
користання та розвитку інтелектуального потенціалу в 
контексті економічної безпеки є перехід національної 
економіки на соціально-безпековий шлях розвитку. 
Такий перехід передбачає трансформацію методоло-
гічних підходів до формування нових цілей соціально-
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безпекової політики і ґрунтується на: комплексності, 
паритетності соціальних та безпекових цілей; пріори-
тетності критеріїв соціально-безпекової ефективності 
для державного фінансування науково-технічних і без-
пекових програм; гнучкості соціально-безпекових ці-
лей, їх мобільності та мінливості залежно від змінюва-
них соціально-безпекових проблем держави.

Для реалізації поставлених завдань необхідно 
реформувати державну політику, спрямувавши її на ак-
тивізацію процесів нагромадження і розвитку інтелек-
туального потенціалу, забезпечення єдності соціально-
економічного простору України, зміцнення економічної 
безпеки держави.

ВИСНОВКИ
Отже, методологія дослідження інтелектуального 

потенціалу в контексті економічної безпеки є сукупністю 
теоретичних положень, викладених у певній логічній по-
слідовності, що забезпечують конкретність, поетапність 
та обґрунтованість наукового дослідження. На основі 
загальнонаукових і специфічних принципів авторська 
методологія розкриває сутнісні характеристики низки 
наукових підходів до виявлення взаємовпливу інтелекту-
ального потенціалу та системи економічної безпеки.      
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