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ВСТУП 

 

 

 

 

 

Навчальна дисципліна «Філософія» у технічному університеті є 

найважливішим компонентом формування світоглядної, методологічної і 

загальної культури майбутніх фахівців. Знайомство з темами історико-

філософського вступу і систематичного курсу дозволить студентам отримати 

уявлення про багатовікову драму становлення філософських ідей і вчень, їх 

багатий інтелектуальний і моральний зміст, основні інтенції сучасних 

філософських шукань. 

У структурному відношенні теми посібника відповідають навчальній 

програмі навчального курсу, підготовленого й апробованого протягом останніх 

років кафедрою філософії Донецького національного технічного університету. 

При написанні посібника авторський колектив виходив з необхідності, з одного 

боку, врахувати специфіку і профіль вузу, а з іншого – посилити гуманістичну 

складову професійної підготовки. 

Оскільки філософія – знання, що ціннісно орієнтує, то автори виражають 

надію, що знайомство і повноцінне засвоєння цього знання допоможе студентам 

вибудувати адекватне світовідношення, знайти своє місце в житті, осмислити 

власне людське призначення, послужить теоретичним стимулом для пошуку 

відповідей на комплекс смисложиттєвих питань. 

 

 

 

Авторський колектив: 

Тема I – к.філос.н., доц. О.І.Блащишин; тема II – д.філос.н., проф. 

Р.О.Додонов, к.філос.н., доц. О.М.Романова, асист. О.М.Іщенко; тема III – 

к.філос.н. Т.Б.Нечепоренко; тема IV – к.філос.н., доц. Л.О.Алексєєва, д.філос.н., 

проф. Р.О.Додонов, к.філос.н., доц. Д.Є.Муза; тема V – д.філос.н., проф. 

Р.О.Додонов, к.філос.н., доц. М.В.Фоменко; тема VI – доц. В.І.Пашков; тема VII 

– к.філос.н., доц. Д.Є.Муза; тема VIII – к.філос.н., доц. Л.О.Алексєєва; тема IX 

– к.філос.н., доц. Л.О.Алексєєва, ст. викл. І.М.Тоцький, асист. А.С.Федосов; тема 

X – к.філос.н., доц. Д.Є.Муза; тема XI – к.філос. н. Т.Б.Нечепоренко; тема XII – 

к.філос.н., доц. Д.Є.Муза, ст. викл. В.К.Трофімюк. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є формування 

світоглядної культури абітурієнта, студента, який би вмів бачити сутність 

природних і суспільних явищ, а також знаходити форму їх теоретичного 

вираження; міг відшукати принципові можливості практичного впровадження 

теоретичних висновків; був здатний не лише передбачати найближчі та віддалені 

наслідки, до яких можуть привести ці висновки, але й знайти певну позицію, яка 

йде з внутрішніх спонукань; прагне до заснованих на моральних підвалинах 

об’єктивно-вірних вирішень проблем, що виникають у житті. 
 

Завданнями вивчення дисципліни є: 

– подати та пояснити розділи філософії, предмет який нею вивчається, зміст і 

функції, а також її місце і роль у системі вищої освіти й розвитку суспільства 

взагалі; 

– розкрити специфіку філософського знання та дати зрозуміти не тільки його 

альтернативність, а й неоднозначність історичного процесу, що ставить кожну 

людину і людство у цілому перед вибором і відповідальністю за його здійснення; 

– впровадити діалогові форми навчання, зорієнтовані на значиму для 

особистості педагогіку партнерства, що приводить до розуміння філософії як 

загальної мови людей, яка усуває перешкоди для комунікації, що породжені 

вузькістю спеціалізації; 

– привити вміння щодо оволодіння філософськими знаннями та навчити їх 

логічно й науково-обґрунтовано викладати ці знання; 

– підвести до розуміння необхідності засвоєння філософського знання як 

умови їх власного розвитку. 
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 ТЕМА I 

ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ І РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ 

1. Світогляд, його сутність і структура. Історичні типи світогляду. Термін 

«філософія» походить від грецьких слів «φιλέω» – люблю і «σοφία» – мудрість, 

що означає любов до мудрості, любомудріє. Невипадково філософів на Русі до 

XVII століття називали любомудрами. З тих пір покликанням і призначенням 

філософії стали постановка і вирішення світоглядних питань. 

Світогляд – це сукупність узагальнених відчувань, інтуїтивних уявлень, 

теоретичних поглядів, оцінок, принципів, що визначають найзагальніше бачення 

світу, місце людини у ньому, і, разом з тим, життєві позиції, програми поведінки, 

дії людей. 

Ключове питання світогляду – це питання про відношення людини до світу у 

всіх можливих його вимірах: буденному, духовно-практичному, теоретичному. 

Світогляд є головним чином духовно-практичного відношення людини до світу, 

хоча воно не виключає практичної і теоретичної складових. 

Світогляд поліструктурний, у ньому виділяються різні елементи і рівні. До 

найважливіших елементів структури світогляду відносять: 

– знання, уявлення, переконання (інформаційно-теоретична сторона); 

– норми, оцінки, цінності, ідеали (ціннісна сторона); 

– почуття, емоції, переживання (почуттєво-афективна сторона); 

– воля, вчинки, програма поведінки (праксеологічна сторона). 

Світогляд, таким чином, включає не тільки світовідчуття, світосприймання, але 

й світорозуміння, у тому числі – переконання, тобто впевненість людини в 

істинності отриманих знань, у правоті своїх життєвих позицій. Наявність 

переконань – один з показників соціальної зрілості особи, її причетності до життя 

конкретного суспільства. Слід підкреслити, що світоглядна зрілість не обмежена 

рівнем духовного засвоєння світу, але й виступає основою регулювання поведінки 

людини. Таким чином, вся компонентна повнота світогляду втілюється в життєвій 

стратегії людської особистості. 

Суб'єктами (носіями) світогляду є людина, соціальна група, народ і людство. У 

зв'язку з цим важливо мати на увазі, що існують різні форми виразу світогляду в 

культурі, такі як прислів'я, приказки, житейські афоризми, художні образи, 

наукові формулювання і філософські узагальнення. У цих формах актуалізований 

різноманітний пізнавальний, житейській, релігійний, художній, практичний 

досвід засвоєння людьми світу, в якому вони живуть. 

У зв'язку з еволюцією соціокультурного життя людства світогляд, ним 

вироблюваний, доречно підрозділити на історичні типи. До них відносяться: 

міфологічні, релігійні та філософські типи світогляду. Ці історичні типи 

світогляду відбивають різну глибину проникнення людьми в сутність природних і 

соціальних явищ, а також – у таємницю самої людини. 

Міфологія – найстаріша форма сприйняття людиною природного світу і свого 

соціального оточення. В основі міфологічного світогляду лежить міф. Міфологія 

склалася у первісному суспільстві, але в період його розпаду породила з себе такі 

типи світогляду, як релігія, філософія, мистецтво, наука. Однак міфологія не 
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зникає, а модифікується в нові міфи у сучасному суспільстві, зокрема, політичні, 

економічні та ін. 

Суб'єктом міфологічного світогляду виступає рід, плем'я або народ, тобто він є 

продукт колективної творчості людей. Міф найчастіше розуміється як спосіб 

освоєння, моделювання світу і людини шляхом фантазії й уяви із залученням 

символічних, художньо-образних засобів. Характерними ознаками міфу є: 

синкретизм (нерозчленована єдність почуття і мислення, словесного опису і 

магічної дії, суб'єктивного й об'єктивного, фантазії і реальності); уособлення або 

персоніфікація природних явищ (перенесення на природу людських 

властивостей); натуралізація людини (сприйняття її як істоти, генетично 

пов'язаної з природою). 

Міф виконує такі функції: 

– етиологічну (пояснення всього багатоманіття природних і соціальних явищ 

з першопричини); 

– символізації реальності (наділення надприродними властивостями деяких 

героїв, народів, явищ через символ); 

– легітимації (виправдання існуючого соціального порядку); 

– ідентифікації (ототожнення людини зі своєю соціальною групою) та ін. 

Незважаючи на те, що міфологія є найраннішим типом світогляду (дитинство 

людства), вона – «не сума оман», а багатий шар культури, який необхідно вивчати 

для самопізнання людства. 

Релігійний світогляд є другим історичним типом. Його специфіка задається 

комплексом вірувань і культових дій, що склалися у давньому світі поряд з міфом. 

Релігія (від лат. religio – благочестя, святість; походить від дієслова religare – 

пов'язувати, з'єднувати) є сукупністю вірувань і символічних дій, звернених до 

надприродної істоти (Бога чи богів) з метою оптимізації земного людського буття 

для наступного переходу в потойбічний світ. 

Основною ознакою релігійного світогляду вважається ідея подвоєння світу на 

земний, тимчасовий, недосконалий, з одного боку, і небесний, вічний, 

трансцендентний, ідеальний – з іншого. При цьому саме потойбічний світ 

виступає причиною і кінцевою метою життя релігійної людини. Способом 

засвоєння цього світу й орієнтації у світі земному є віра. Феномен віри у 

релігійному світогляді пов'язується з чуттєво-надчуттєвим процесом прилучення 

до трансцендентного. Цей процес прилучення не мислимий без опори на моральні 

цінності, що визначають характер віри та її соціальну спрямованість. 

Серед функцій релігії слід вказати, зокрема, на: 

– компенсаторну (вселення надії на майбутню віддяку в потойбічному світі за 

тяготи земного життя); 

– терапевтичну (допомога в установленні недугів душі і турбота про її 

зцілення); 

– інтегруючу (об'єднання, згуртування віруючих однієї конфесії навколо 

релігійних цінностей); 

– комунікативну (поширення релігійних цінностей серед інших суб'єктів 

суспільного життя); 
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– регулятивну (упорядкування відносин між віруючими за допомогою 

релігійних цінностей); 

– виховну (прилучення до моральнісних ідеалів даної релігії нових поколінь) 

та ін. 

Слід зазначити, що не можна обмежуватися однобічною і спрощеною оцінкою 

релігії як комплексу неосвічених уявлень про світ і людину. Релігія – складне 

соціальне духовне явище, у ній акумульовано величезний життєвий досвід 

людства, багатство духовної культури, неминущі загальнолюдські цінності, 

моральні принципи та ідеали. При цьому не слід забувати, що релігія – це і форма 

ідеології, в якій нерідко зустрічаються і фанатизм, і вороже ставлення до 

іновірців. В окремі періоди історії релігія монополізувала духовне життя 

суспільства, ставала жорстким регулятором мислення і поведінки людей. 

Найвищим історичним типом світогляду є філософський світогляд. 

Специфічною рисою філософії є не стільки предмет міркувань, скільки спосіб 

осмислення світу через теоретичне його осягнення, коли головними прийомами 

стають раціональне обґрунтування, доведення, аргументація, що стало вихідним 

пунктом і формою розвитку філософського знання. Теоретичне знання пов'язане з 

осягненням сутності, воно виражене не в образах і символах, а в логічних 

поняттях. Саме у цьому виявляється спільність філософії і науки. 

Перш ніж докладно говорити про специфіку філософії, слід звернути увагу на 

дискусійність питання щодо місця і ролі «наукового світогляду». Виникнення 

філософії хронологічно збіглося з формуванням наукового знання. Точніше, 

філософія містила в собі у нерозчленованому вигляді всю сукупність отриманих 

на той час знань. Однак, у міру нагромадження наукової інформації, почався 

процес диференціації наук. Від філософії відмежувалися спеціальні галузі 

наукового знання: математика, астрономія, фізика, медицина, психологія й інші 

науки. Невипадково філософію називають «матір'ю наук». Цей процес 

диференціації продовжувався й у наступні історичні періоди, аж до теперішнього 

часу. 

На відміну від міфології, релігії і філософії, спеціальні науки не ставлять собі 

за мету вироблення світоглядного знання. Але, досліджуючи конкретні області 

дійсності, наука виробляє певні світоглядні знання як побічний продукт. Іншими 

словами, наука не вирішує прямо світоглядних питань, хоча й сприяє їх 

актуалізації. З названих вище структурних блоків світогляду наука забезпечує 

лише інформаційно-теоретичну сторону (знання), залишаючи поза полем зору 

ціннісну, почуттєво-афективну складові. 

Кожний з названих історичних типів світогляду не існує в «чистому» вигляді, а 

містить у собі елементи інших типів. При всій відмінності міфологічного, 

релігійного і філософського типів світогляду (по змісту, способу відображення 

дійсності і т.д.) усі вони вирішують загальні завдання в специфічних формах, на 

різних рівнях знань і в різних історичних умовах: 1) прагнуть дати цілісне 

узагальнене уявлення про світ, людину і їх взаємовідношення; 2) культивують 

певну систему цінностей; 3) виробляють узагальнені почування, емоції, уявлення; 

4) формують поведінкові настанови і регулятиви практичної діяльності. 
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2. Специфіка філософського знання. Предмет, основні проблеми і 

структура філософії. Для того, щоб виявити специфіку філософського 

світогляду, доцільно подати сукупність людських знань у вигляді окремих блоків, 

розташованих відповідно до зростання глибини проникнення у проблему: 

технологічний, емпіричний, теоретичний, світоглядний. 

Знання технологічного блоку дозволяють безпосередньо управляти діяльністю, 

оскільки дають уявлення про механізм діяльності. Знання цього виду надає 

людині алгоритм дій, відповідаючи на питання як, яким чином здійснити певну 

операцію. Для студентів технічних вузів саме цей вид знання є пріоритетним. 

Але для того, щоб виробити прийоми, «рецепти» технологічного блоку, 

необхідно знати, що являє собою той феномен, з яким ми маємо справу. Це знання 

належить до розряду емпіричного, досвідного. Основу його складає опис 

дійсності. 

Технологічні алгоритми та емпіричні описи мають обмежену область 

застосування без виходу на теоретичне знання, що відповідає на питання чому? 

Відповідь на це питання припускає виявлення тих закономірностей, яким 

підпорядковані різні явища і процеси. 

Названих знань, що відповідають на питання як, що і чому, в принципі, 

достатньо для здійснення людиною її діяльності. Однак людина не може 

задовольнитися цим, відчуваючи настійну духовну потребу в пошуку відповідей 

на більш глибокі питання і насамперед смисложиттєві – навіщо і в ім'я чого? Ця 

потреба формує ще один вид знання, що надає всієї сукупності знання цілісний 

характер. Що є ідеалом? Що надає зміст нашій діяльності? Як людина уявляє своє 

призначення і місце у цьому світі? Цей вид знання називається світоглядним і 

ближче всього підходить до філософії і релігії. 

Разом з тим, це не означає, що філософія ігнорує пошуки відповідей на 

питання технологічного, емпіричного і теоретичного блоків; її цікавлять і 

виявлення суті, і причини, і механізми розвитку. Проте, пріоритетним для 

філософського знання є все ж пошук сенсів: сенсу буття, сенсу історії, сенсу 

життя. 

Це пояснює постійне звертання філософів до так званих «вічних питань»: «Що 

є світ?», «Що є людина?», «Яке місце вона займає у світі?», «Чи може вона щось 

змінити?». Питання ці вважаються вічними не тому, що їх принципово не можна 

вирішити, а тому, що перед кожним новим поколінням вони постають у нових 

історичних умовах і вимагають нового переосмислення. Людина більш 

комфортно почуває себе у світі, який вона розуміє, може пояснити. 

У процесі пізнання і перетворення світу в свідомості людини відбувається 

розщеплення дійсності на об'єктивну і суб'єктивну реальність. Об'єктивна 

реальність існує незалежно від свідомості, поза свідомістю і повинна бути цією 

свідомістю пізнана та засвоєна. Суб'єктивна реальність є внутрішній світ 

людини, зміст її свідомості (знання, ідеали, мотиви поведінки, цільові настанови, 

вольова активність і свобода). Проблема співвідношення цих двох видів 

реальності складає зміст основного питання філософії. 
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У класичній формі це питання було сформульовано Ф.Енгельсом: це питання 

про відношення мислення до буття, духу до природи, свідомості до матерії. Це 

питання має дві сторони: 

1) Що первинно – людина чи світ, свідомість чи матерія? 

2) Чи пізнаваний світ? 

У залежності від варіантів відповіді на першу сторону основного питання 

філософії, мислителі поділилися на матеріалістів та ідеалістів. 

Матеріалісти виходять з того, що первинна матерія, об'єктивна дійсність, 

природа, а дух, свідомість – лише властивість матерії. Первинність матерії 

припускає її вічність, нестворюваність і незнищуваність. За своєю суттю 

матеріалізм є реалістичним світоглядом, що прагне зрозуміти матеріальний світ «з 

нього самого», не вводячи ніяких сторонніх для світу сил – Бога, ідеї тощо. 

Основними історичними формами матеріалізму є: стихійний (наївний) 

матеріалізм стародавнього світу (Фалес, Демокріт); механістичний матеріалізм 

XVII-XVIII століть (Ф.Бекон, Т.Гоббс, П.-А.Гольбах, К.-А.Гельвецій); 

діалектичний матеріалізм (К.Маркс, Ф.Енгельс). 

Ідеалісти визнавали вихідним, первинним началом усього сущого дух, ідею, 

свідомість. Існують два різновиди ідеалізму: об'єктивний і суб'єктивний. 

Об'єктивні ідеалісти (Платон, Арістотель, Г.-В.-Ф.Гегель) вважають ідеальне, 

духовне існуючим об'єктивно, тобто незалежно від людини. Суб'єктивні 

ідеалісти (Дж.Берклі, Д.Юм, Е.Мах) вважають ідеальне формою тільки 

внутрішнього людського досвіду. 

Спроба знайти компроміс між матеріалізмом та ідеалізмом отримала назву 

дуалізму. Дуалісти виходять з того, що матерія і дух – два незалежних 

рядопокладених начала. 

У залежності від відповіді на другу сторону основного питання філософії 

філософи поділилися на гносеологічних (пізнавальних) оптимістів і песимістів. 

Більшість філософів (усі матеріалісти і багато ідеалістів) позитивно відповідають 

на запитання про можливість пізнання світу. Разом з тим є філософи, що 

висловлюють сумнів у можливостях пізнання світу – скептики (від грец. 

σκεπτικως – озиратися, оглядатися) або прямо заперечують таку можливість – 

агностики (від грец. άγνωστος – недоступний пізнанню). Подібна філософська 

позиція відбиває об'єктивні труднощі пізнавального процесу. І скептики, і 

агностики не сумніваються у самому факті отримання людиною знання, вони 

беруть під сумнів адекватність, об'єктивність нашого знання. 

Разом з тим, визнаючи важливість основного питання філософії, сучасні 

філософи йдуть далі в розумінні кола філософських проблем. Крім зафіксованих 

Ф.Енгельсом аспектів, називаються й інші варіанти основного питання філософії. 

Багато філософів, починаючи від Сократа, пов'язували філософську проблематику 

з людиною, змістом її буття і призначення. Так, І.Кант суть філософії виразив у 

трьох відомих питаннях: Що я можу знати? Що я повинен робити? На що я 

можу сподіватися? І він прийшов до висновку, що всі три питання можна звести 

до одного: «Що є людина»? А.Камю вважав основним питанням філософії 

питання про те, що таке життя і чи варте воно труда бути прожитим? – тобто 
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необхідність співставлення філософського знання з людиною і її унікальним 

буттям. 

Основне питання філософії дозволяє підійти до визначення предмета 

філософії. «Предмет філософії – не одна яка-небудь сторона сущого, а все суще у 

всій повноті свого змісту і сенсу. Філософія націлена не на те, щоб визначити 

точні границі і зовнішні взаємодії між частинами і частками світу, а на те, щоб 

зрозуміти їх внутрішній зв'язок і єдність».
1
 

Важливо підкреслити, що предмет філософії історично мінливий, конкретний, 

його трактування зазнавало еволюції, а разом з нею змінювалося і розуміння самої 

філософії. У різні часи під філософією розумілася любов до мудрості, наука, тип 

світогляду, форма суспільної свідомості, мистецтво, ідеологія, форма культури і 

т.п. Відзначаючи цю варіативність у розумінні предметного самовизначення 

філософії, слід вказати, що наскрізною філософською проблематикою була і 

залишається проблема людини. «Таємна мета філософії (як і релігії) – вивести 

людину зі сфери буденності, захопити її вищими ідеалами, надати її життю 

істинний сенс, відкрити шлях до найдосконаліших цінностей».
2
 

Таким чином, філософія – це система знань, що розвивається, про всезагальні 

властивості речей процесів, про їхні взаємні зв’язки і залежності; про світ у 

цілому, його всезагальні закони розвитку; про закони діяльності і сенс життя 

людини. 

Філософія як теоретична дисципліна включає такі розділи: 

Онтологія (від грець. όντα, род. в., όντως – суще і λόγος – вчення) – вчення про 

буття, ставить проблеми: що є світ, які його загальні риси. 

Гносеологія (від грець.  – знання і λόγος – вчення) – теорія пізнання, 

включає проблеми пізнаваності світу, сутності пізнання, істини та її критеріїв. 

Методологія (від грець. μέοδος – шлях, спосіб і λόγος – вчення) – вчення про 

найбільш доцільні способи досягнення знань, істини. 

Аксіологія (від грець. αξία – цінність і λόγος – вчення) – вчення про цінності 

(духовні – естетичні, моральні, релігійні та ін.). 

Крім того виділяють також соціальну філософію і філософію історії, 

філософську антропологію (від грець. άνρωπος – людина і λόγος – вчення) – 

вчення про людину. 

Особливе місце у філософії займає історія філософії, яка на відміну від історії 

спеціальних, технічних наук, складає органічну частину предмета філософії, про 

що буде йти мова в наступних темах посібнику. 

3. Функції філософії, її роль у формуванні світоглядної культури 

особистості. У сучасній філософській літературі виділяється велика кількість 

різноманітних функцій філософії, які, на наш погляд, можуть бути зведені до 

таких: світоглядна, методологічна, аксіологічна, гуманістична функції. 

Світоглядна функція спрямована на формування і розвиток світогляду особи, 

який відповідав би даному рівню цінностей, практики, науки, суспільства у 

цілому. Слід підкреслити, що світогляд може складатися і стихійно, однак 

                                                           
1
 Спиркин А.Г. Философия. Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – C.13. 

2
 Философия: Учебник /Отв. ред. В.П.Кохановский. – Ростов н/Д: Феникс, 1995. – С.15-16. 
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вивчення філософії допомагає людині ставити і вирішувати світоглядні проблеми 

на теоретичному рівні, свідомо формувати переконання. 

Підсумком світоглядних шукань є картина світу. 

Картина світу – одна з форм світоглядного відтворення об’єктивної 

реальності в суспільній свідомості, що є образом засвоєної на практиці 

дійсності. 

Власне кажучи, специфічні картини світу існують у всіх історично мінливих 

типах світогляду. Можна говорити про міфологічні, релігійні, наукові картини 

світу. 

Так, міфологічна картина світу являє собою цілісну і нерозчленовану єдність 

тематичних і сюжетних ліній, основних смислообразів, які відповідають рівню 

світорозуміння людини, що її створює. Релігійна картина світу переважно 

дуалістична. У ній акцентується момент подвоєння світу і вказівки на вищі за 

людину сили, що володіють розумом, волею, власними законами. Ці сили 

таємничі, могутні, чудодійні, мають принципово інші якості, чим ті, що знайомі 

людині у повсякденному житті. Світ божественного детермінує людей і в їх 

фізичному бутті, і в ціннісному ладі. 

Ще в середині минулого століття в науці панувала виникла у Новий час 

ньютоновсько-картезіанська картина світу. Раціонально-механістичний образ 

світу, що сформувався в працях І.Ньютона, Р.Декарта та їх послідовників, 

демонструє нам світ як єдиний і один, підпорядкований жорстким законам. 

Фізикалістськи зрозуміла дійсність – гігантські космічні простори, у яких 

рухаються по чітких траєкторіях маси матерії – не несе в собі ніякої необхідності 

появи свідомості. Вся історія Всесвіту, починаючи від «великого вибуху» до 

сучасності, постає як результат сліпого і стихійного руху матеріальних мас. 

Людина тут – випадковий і побічний продукт (епіфеномен) космічної еволюції. 

Звідси випливає індиферентність класичної науки до проблем людини, її долі, 

цілей і цінностей, що виглядають курйозними безглуздями в грандіозній машині 

бездушного Всесвіту. 

Загальна теорія відносності А.Ейнштейна, вчення про біосферу і ноосферу 

В.І.Вернадського, роботи І.Пригожина і Г.Хакена, присвячені синергетиці, 

останні дослідження в області хімії, генетики, психології значно розширюють 

наші уявлення про навколишній світ, а головне – про місце і роль людини у 

ньому. Введення в науковий обіг як пояснювального антропного принципу 

означає необхідність урахування позиції мислячого і діючого суб'єкта. «Світ 

такий, який є, тому, що це ми дивимося на нього, і всяка зміна в нас, у нашому 

погляді, у нашому самопочутті та самосвідомості змінює картину світу. «Чисто 

об'єктивний» його опис – неможливий».
1
 Сучасна наукова картина світу 

динамічна і суперечлива, часом вона заводить буденне мислення у глухий кут. 

Наприклад, відповідно до теорії відносності простір не тривимірний, а час не 

лінійний. Потік часу не є рівномірним і однорідним, а залежить від позиції 

спостерігача. Питання про «вічність життя» було теоретично підняте 

                                                           
1
 Философия: Учеб. пособие /Отв. ред. В.П.Кохоновский. – 14-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – С.518. 
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В.І.Вернадським. Всесвіт виявляється єдиним у всіх своїх проявах, живим, таким 

що розвивається, піднімається на нові ступіні буття. 

Існуючі і конкуруючі філософські картини світу будуються навколо 

відношення «світ – людина» або «людина – світ». Об'єктивістські картини світу 

відстоюють пріоритет навколишньої реальності, що не залежить від бажань 

людини коментувати її. Суб'єктивістські картини світу, навпаки, поділяють світ 

на безліч суб'єктивних світків. Уся дійсність переломлюється через унікальне «Я» 

людини, а тому важко сказати, чи існує взагалі що-небудь об'єктивне. Не 

впадаючи в крайнощі об'єктивізму і суб'єктивізму, необхідно відзначити, що 

оточуючий людину світ – драматична єдність суб'єктивного й об'єктивного. При 

цьому філософи нічого не приймають на віру, у всім сумніваючись і першими 

піддаючи «атаці» область невідомого. 

Методологічна функція характеризує відношення філософії до конкретних 

наук та інших форм свідомості й практики. Узагальнюючи досягнення наукових і 

позанаукових форм пізнання, філософія виробляє систему найбільш загальних 

правил, прийомів, принципів пізнавальної і практичної діяльності людей. Ці 

прийоми і принципи носять універсальний характер. Тим самим філософія 

виступає загальною методологією стосовно конкретного, насамперед, наукового 

пізнання. Вона висуває вихідні принципи пізнання, встановлює логічний зв'язок 

між конкретними методами і формами пізнання. 

Аксіологічна функція філософії забезпечує обґрунтування певної системи 

цінностей: економічних, політичних, правових, моральних, естетичних, тим 

самим надаючи людині стійку систему смислових координат для її діяльності. 

Гуманістична функція «нагадує» людині про її Людське призначення. З 

моменту свого виникнення філософія завжди несла в собі гуманістичне начало, 

що виявляється в пізнанні людини в єдності всіх її сторін, у пошуку її сутності і 

сенсу життя, у розкритті таємниці народження і смерті, у дослідженні принципів 

взаємодії людини з природою, індивіда із суспільством, у виробленні суспільного 

ідеалу, у якому були б створені оптимальні умови для розвитку кожного 

людського індивіда. 

Особливого значення гуманістична функція набуває у кризові періоди життя 

суспільства. Зміна способу життя сучасної людини під дією глобальних проблем, 

що загострилися і наростають, пов'язаних з бурхливим розвитком науково-

технічного прогресу, які привели до відчуження людини від своєї сутності. У цих 

умовах людина стає «одномірною» людиною у професійному, сімейному, 

побутовому та інших відношеннях. Філософія прагне повернути людині цілісність 

і повноту буття, зміцнити її дух, зробити її причетним до творчості буття. 

Можливо, вивчивши комплекс конкретних навчальних дисциплін у вузі, можна 

стати гарним фахівцем, і це буде дуже важливим життєвим успіхом. Але людина є 

занадто багатосторонньою істотою, щоб обмежити своє існування тільки рамками 

своєї спеціальності. Вона пов'язана і іншими людськими відносинами, у неї є й 

інші потреби та інтереси, а також світ спілкування і почуттів. Недостатня увага до 

кожної з цих сторін може привести до серйозного внутрішнього духовно-

психологічного розладу. Філософія, розглядаючи людину як цілісну істоту в 

єдності всіх її сторін, у єдності з природою і суспільством, здатна допомогти 
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людині привести себе у гармонію з собою і з навколишнім світом і просто бути 

щасливою. 

І в межах своєї професії творчі можливості фахівця значно зростуть, якщо він у 

достатній мірі використовує духовно-інтелектуальний потенціал філософії. 

Остання, осмислюючи вже досягнуті результати діяльності і пізнання, 

намагається «заглянути» за межі відомого, ставить нові питання і прагне дати 

відповіді на них. 

Філософія дає людині духовні орієнтири, навчає її оцінювати власне життя не 

тільки масштабами сьогоднішнього дня, повертає його до вічності, надає сенсу її 

існуванню у майбутньому. 

ТЕМА II 

ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ 

ФІЛОСОФІЇ 

1. Ґенеза філософії. Філософія Стародавнього світу. Філософія сягає своїми 

коренями у глибоку давнину, і історики філософії не доходять згоди в думці про 

причини та умови ґенези філософського знання. Одні з них хронологічно 

пов'язують походження філософії з появою перших писемних пам'яток людства, 

написаних на санскриті; інші – з виникненням класів і держави; треті – з 

підйомом духу, що спостерігався у VІ ст. до н.е., який К.Ясперс назвав «вісьовим 

часом». 

Перехід від бронзового віку до залізного, від варварства до цивілізації, від 

матріархату до патріархату, розклад родової общини, поява писемності, 

зародження товарно-грошових відносин, зростання опозиції до традиційної 

релігії, посилення критичного духу, незадоволеність міфологічним поясненням 

світобудови, зростання наукового знання – ось лише деякі умови, у яких 

створювалися перші філософські концепції. 

Аналізуючи позиції сучасних істориків філософії, слід виділити три підходи до 

вирішення проблеми ґенезису філософії: 

а) міфогенний – філософія народжується з міфів; 

б) гносеогенний – філософія є продукт розвитку первісних знань про світ; 

в) синтетичний, відповідно до якого філософія випливає з нерозчленованого 

цілого міфологічних, релігійних, наукових уявлень, що одержало назву 

«передфілософія». 

Прикладами передфілософії можуть служити тексти Вед (звідси «відати» – 

знати) – найдавнішого у світі писемного пам'ятника, створеного в Індії, а також 

поеми Гомера («Іліада» і «Одіссея»), Гесіода («Праці і дні» та «Теогонія»). 

У будь-якому випадку поява філософії пов'язана із значним зламом у житті 

суспільства, коли сенс людського життя, його звичний хід і порядок виявляються 

під загрозою, коли старі світоглядні орієнтири й настанови припиняють 

функціонування, коли мораль первісних відносин вступає в конфлікт із 

приватними інтересами окремої особи. Філософія формується у той період, коли 

соціально-політична і моральна кризи ставлять людину у жорстку неоднозначну 

ситуацію, витісняючи її мислення у площину насущних сенсожиттєвих проблем, 
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стосовно яких неможливо використовувати звичну канву міфологічного 

світорозуміння. 

Таким чином, із розпадом родових відносин відбувається розпад 

міфологічного світогляду на релігійну, філософську і художньо-поетичну 

складові. Можна сказати, що філософія з її прагненням надати раціональне 

пояснення реальності поступово приходить на зміну міфологічній картині світу. 

Наступна еволюція філософського знання демонструє нам величезну 

множинність систем, напрямків, шкіл, які просто неможливо розглянути в рамках 

даного курсу. Тому обмежимось лише загальною характеристикою основних 

типів і етапів розвитку філософії. 

Стародавній світ породив три давньосхідних і один європейський (античний) 

типи філософствування, кожний з яких має свою власну специфіку. 

Цивілізація Стародавнього Сходу виникає в долинах великих рік: Нілу, Тигру і 

Євфрату, Інду і Гангу, Хуанхе і Янцзи. Наявність Близькосхідного (Єгипет і 

Межиріччя), Середньосхідного (Стародавня Індія) і Далекосхідного (Стародавній 

Китай) центрів цивілізацій обумовили, відповідно, появу трьох своєрідних типів 

філософського знання на Сході. 

Близькосхідний тип характеризується пріоритетом натурфілософської 

проблематики, тобто пошуками першооснови всього сущого, переосмисленням 

природних процесів, побудовою космогонічних систем. У Єгипті і Межиріччі 

наприкінці III – початку II тис. до н.е. у таких пам'ятниках стародавньої культури, 

як «Пісня арфіста», «Бесіда розчарованого зі своєю душею», «Бесіда пана з 

рабом» висловлюються сумніви в істинності релігійно-міфологічних конструкцій, 

звучать ідеї автономності матеріального і духовного світів, проблеми життя і 

смерті, зазнає критики соціально-політичний устрій суспільства. 

У Стародавній Індії філософія, що виникла на основі ведичної літератури, 

носила переважно інтравертний (спрямований усередину) і песимістичний 

характер. Головне призначення філософії індуси вбачали у виробленні 

керівництва до дії, до поведінки. Вічний процес перероджень (сансара) 

здійснювався за законом віддяки (карми). Соціальний статус людини прямо 

залежав від його діянь «у минулому житті». Філософські школи, що визнавали 

авторитет Вед (Веданта (вивчення Вед), Вайшешика (пошуки матеріальної 

першооснови), Санкхья (число), Ньяя (логіка), Міманса (жертвоприношення), 

Йога (духовне і тілесне самовдосконалення) і т.п.) протистояли неортодоксальним 

напрямкам (джайнізм, буддизм, чарвака-локаята). 

У Стародавньому Китаї, навпаки, багата філософська традиція мала яскраво 

виражену соціальну спрямованість і розглядала центральне положення людини як 

«середини» між Небом і Землею. Найважливішим поняттям китайської філософії 

є категорія «Дао», що означає одночасно закономірність, шлях, метод, істину, 

благий хід речей і людського життя. Серед філософських шкіл, вчення яких не 

стільки протистояли, скільки доповнювали одне одне, особливо слід виділити 

школу „інь” і „ян”, школу „виправлення імен”, конфуціанство, моїзм, легізм і 

даосизм. 

Дещо пізніше у Стародавній Греції виникає тип філософствування, що 

докорінно відрізнявся від давньосхідних типів і заклав основи мислиннєвої 
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культури Західної цивілізації. Сукупність філософських вчень, що розвинулись у 

Стародавній Греції і Стародавньому Римі з кінця VII ст. до н.е. до VI ст. н.е., 

називають античною філософією. Античний тип філософствування, таким чином, 

протягом 1200 років був пануючим у Середземноморському регіоні. Для нього 

були характерні наступні основні риси: 

– космоцентризм світосприймання, у якому Всесвіт розглядався у 

нерозривному зв'язку з людиною, а людина розумілась як органічна частина 

Всесвіту, його мікромодель – «мікрокосм»; 

– анропоцентризм, тобто спрямованість філософської думки на людину, її 

внутрішній світ, його пізнавальні здібності; 

– зв'язок з науковими (математичними, природознавчими, політичними) 

знаннями, а також з міфологією і мистецтвом; 

– величезне багатоманіття напрямків і шкіл, що є джерелом для всіх 

пізніших форм європейського філософствування. 

Антична філософія пройшла у своїй еволюції ряд періодів, серед яких слід 

виділити: 

1. Докласичний період (VI-V ст.ст. до н.е.). Матеріально-чуттєвий космос 

виступає тут і як об'єкт, і як суб'єкт філософської рефлексії. Основна проблема – 

пошуки першооснови всього сущого, прагнення вирвати Космос із «обіймів 

міфу», знайти у ньому об'єктивну основу, яка у той же час була б і універсальним 

законом світового розвитку (Логосом). Представники цього періоду вбачали 

першооснову у воді (Фалес), повітрі (Анаксимен), апейроні (Анаксімандр), числі 

(Піфагор), вогні (Геракліт), атомах (Демокріт) і т.д. 

2. Класичний період (V-IV ст.ст. до н.е.). Починається із софістів і Сократа, 

які розділили об'єкт і суб'єкт пізнання і зробили поворот у філософствуванні від 

натурфілософської проблематики до вивчення людини, проблем гносеології, 

самопізнання, етичної антропології. Найвищим теоретичним синтезом 

натурфілософської й антропологічної лінії філософствування стали системи 

Платона та Арістотеля. 

3. Період еллінізму (IV ст. до н.е. – I ст. н.е.). Занепад античної цивілізації. 

Людина все більше усвідомлює себе суб'єктом пізнання і самопізнання, тут 

розробляється колишня проблематика, але в ній домінує тенденція до 

суб'єктивізму. Школи: стоїцизм, скептицизм, епікурейство. 

4. Римський період розвитку античної філософії (I-VI ст.ст. н.е.). Тут єдність 

об'єкта і суб'єкта виявляється у тому, що людина сприймається як творче, 

аналітичне, рефлексуюче начало. Для римського періоду характерна 

еклектичність поглядів у школах неоплатонізму, скептицизму, епікуреїзму. 

Представники: Сенека, Епіктет, Марк Аврелій Антоній, Тит Лукрецій Кар, 

Цицерон. 

В античній філософії вже знайшли відображення такі течії як матеріалізм та 

ідеалізм, діалектика і метафізика, раціоналізм і містицизм, агностицизм і 

скептицизм. 

Матеріалізм, зокрема, походить з атомістичних уявлень про будову світу 

Левкіппа і Демокріта. Світ складається з невидимих атомів (від грець άτομος – 
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неподільний) і порожнечі. Атоми мають різну форму і знаходяться в стані вічного 

руху за певними траєкторіями. Поєднуючись один з одним, вони створюють 

макротіла. Душа людини також складається з атомів ідеально круглої і гладкої 

форми. 

Матеріалістичної «линії Демокріта» протистоїть ідеалістична «лінія Платона». 

У відповідності з поглядами Платона, існує особливий світ вічних і незмінних 

форм – «ейдосів», або ідей. Платон визнає первинність світу ідеальних сутностей. 

Земний світ – лише копія, «тінь» світу ідей, він мінливий, рухливий, скінченний. 

Душа людини – також ідея, що існувала в особливому світі ідей до її вселення в 

тіло. Звідси випливає платонівське уявлення про істинне пізнання як 

«пригадування» того, що бачила душа у цьому ідеальному світі. З онтології і 

гносеології Платона органічно випливають його психологічні погляди, вчення про 

суспільство і державу. Сказане дозволяє вважати Платона засновником і класиком 

об'єктивного ідеалізму. 

Батьком стихійної діалектики вважається Геракліт Ефеський, що 

запропонував розглядати речі в їх постійному русі. Визнаючи діалектику стихій 

(«весь світ – вогонь, що часом спалахує, часом згасає», «все тече, все 

змінюється», «безсмертні смертні, одні живуть за рахунок інших»), Геракліт не 

вважав, що діалектика пізнання повинна копіювати діалектику природи. Навпаки, 

діалектика чуттєвого сприйняття внаслідок розмаїтості чуттєвого світу заважає 

розуму пізнати єдиний порядок – Логос («Осли солому обрали б замість золота»). 

Основи метафізичного методу були закладені Арістотелем, внесок якого в 

античну філософію важко переоцінити. Будучи універсальним вченим, він став 

автором геоцентричної космогонічної системи, що проіснувала довгі століття аж 

до відкриття М.Коперника. Арістотель критикував Платона за розрив 

матеріального й ідеального світів, однак вважав матерію лише пасивною 

можливістю буття. Для актуалізації цієї можливості необхідна дія на матеріальну 

речовину ідеальної форми. При цьому матерія розумілася як пасивне утворення, 

що оживляється активною формою. Врешті решт створена Аристотелем ієрархія 

форм доходить до свого вищого, всесвітнього прояву – так званої ентелехії (грець. 

έντελέχια – здійсненність; проблема першодвигуна чи деміурга). Арістотелем була 

розроблена перша філософська система категорій, закладені основи формальної 

логіки, включаючи закони і змінні, які використовуються і нині. 

Таким чином, антична філософія багато у чому обумовила специфіку 

європейського світогляду. Раціоналізм Арістотеля став тією основою, на якій 

ґрунтується вся філософська культура Західної Європи, в той час як візантійська і 

східноєвропейська традиція тяжіє до вчення Платона з його сакральністю знання і 

культом мудрості. Після розпаду Римської імперії на Західну і Східну дана 

тенденція отримала політичне закріплення. У 529 р. н.е. римським імператором 

Юстиніаном було прийняте рішення про закриття платонівської Академії в 

Афінах, тим самим фактичний занепад античної філософії одержав своє 

юридичне закріплення. Подальший розвиток європейської філософії пов'язаний з 

християнським віровченням, що отримало поширення в епоху Середніх віків. 

2. Філософські ідеї Середніх віків і епохи Відродження. Філософія 

Середньовіччя охоплює тисячолітній період: від розпаду Римської імперії до 
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епохи Відродження. Це була епоха виникнення і розквіту світових релігій. Інший 

(на порівняння з античним) тип філософствування був обумовлений принципово 

іншим типом цивілізації, розвитком феодальних відносин, нових соціально-

політичних умов. 

Середньовічна філософія за своєю світоглядною сутністю теоцентрична. 

Реальність, що означає все суще, виводиться не з природи, а з Бога. Зміст 

монотеїстичних релігійних вчень, і в першу чергу – іудаїзму, християнства, 

мусульманства – визначив появу особливого типу філософа: філософа-

священнослужителя. 

Розглядаючи західноєвропейську філософську традицію, необхідно виділити 

такі риси середньовічної філософії: 

1) Вторинність філософських істин відносно догматів католицького 

віросповідання, в основі якого лежать два принципи: креаціонізм і Одкровення. 

Перший з них (створення світу Богом) став основою середньовічної онтології, 

другий – середньовічної гносеології. Слід особливо підкреслити, що творінням 

Бога вважається не тільки природа, але й Біблія як зосередження мудрості Слова. 

2) Раціоналістичне обґрунтування догматів церкви, а на ранніх етапах – 

боротьба з язичництвом, патристика (вчення «отців церкви»). У міру того, як 

католицизм ставав пануючою ідеологією Західної Європи, філософія стала 

використовувати для апологетики (захисту віри) положення античних філософів, 

у першу чергу, Арістотеля. 

3) На противагу містиці метафізична методологія апелювала до формальної 

логіки і схоластики. Термін «схоластика» походить від грець. σχολαστικός – 

школа: подібно тому, як у середньовічній школі учні зазубрювали напам'ять 

священні тексти без права власної оцінки, так і філософи некритично відносилися 

до цих текстів. Схоласти вбачали шлях осягнення Бога в логіці і міркуванні, а не в 

чуттєвому спогляданні. 

4) Дискусія про природу універсалій, тобто загальних понять, що червоною 

смужкою пройшла через усе середньовіччя, у якій знайшло відображення 

ставлення філософів до вчення про Святу Трійцю (Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух 

Святий). Позиції опонентів у цій суперечці тяжіли до двох полюсів – реалізму і 

номіналізму. 

Відповідно до тверджень реалістів, істинно реальними є тільки загальні 

поняття, а не одиничні предмети. Універсалії існують до речей, являючи собою 

сутності, ідеї у божественному розумінні. Як бачимо, реалізм мав чимало 

загального з платонізмом. До числа реалістів слід віднести Августина 

Блаженного, І.-С.Еріугена, Ансельма Кентерберійського, Фому Аквінського. 

Номіналісти, навпаки, вважали, що універсалії суть імена (від лат. nomen – 

ім'я), дані людиною, у той час як конкретні речі існують реально. Номіналізм 

були такі філософи, як І.Росцелін, П.Абеляр, У.Оккам, І.Дунс Скот. 

Як крайній номіналізм, так і крайній реалізм знайшли осудження з боку 

церкви. Більш заохочувально вона ставилася до помірних проявів обох течій, що 

знайшли відображення в працях П.Абеляра і Фоми Аквінського. 

Систематизатором ортодоксальної схоластики цілком слушно вважається 

Фома Аквінський. Основним прийомом його філософії є апеляція до здорового 
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глузду при аналізі догматів католицизму. Услід за Арістотелем, він закріпив 

розуміння співвідношення ідеального і матеріального як співвідношення 

«принципу форми» з «принципом матерії». Сполучення форми і матерії породжує 

світ конкретних речей і явищ. Душа людини також є формотворним принципом 

(сутністю), але своє закінчене індивідуальне буття вона одержує лише при 

поєднанні з тілом (існування). 

Фома Аквінський виразив ідею гармонії розуму і віри. У роботі «Сума 

теологій» він навів п'ять доказів буття Бога, обґрунтовував думку про безсмертя 

душі, а людське щастя розглядав як пізнання і споглядання Бога. У 1323 р. Фома 

Аквінський був проголошений святим, а в 1879 р. його філософія стала офіційною 

доктриною Католицької церкви. 

Панування релігії в Середні віки було настільки всеохоплюючим, що навіть 

соціальні рухи мали релігійний характер (численні єресі, Реформація). А 

інтелектуальна опозиція католицизму періодично закликала до обмеження ролі 

віри відносно знання, що знайшло відображення в появі теорії двоїстої істини, 

деїзму і пантеїзму. 

Починаючи з XIV ст., на зміну середньовічному застою приходить деяке 

пожвавлення у всіх сферах суспільного життя, яке називають епохою 

Відродження. Новий «ренесансний» тип філософствування був спрямований на 

відродження античних традицій у розумінні цілісності людини (звідси і термін – 

Відродження). Разом з тим, якщо для античної філософії характерний 

космоцентризм, для середньовічної – теоцентризм, то для філософії Ренесансу 

властивий антропоцентризм світосприймання. Іншими словами, у центрі 

філософії виявлявся не Бог, а людина, що трактувалась як вінець еволюції життя, 

творець власної долі. 

Найбільш яскраве вираження філософствування епохи Відродження одержало 

естетичними засобами. Умовно можна виділити три «проблемних кола» 

ренесансної філософії: 

1) Гуманізм – ідейне вчення, що проголосило людину вищою цінністю і 

метою розвитку суспільства. Представниками гуманізму є А.Дантеі, Ф.Петрарка, 

Дж.Бокаччо, Л.Бруні, Колуччіо Салутаті, Лоренцо Валла, Еразм 

Роттердамський, М. де Монтень та ін. Для гуманізму характерна віра в 

нескінченні сили людської особистості (титанізм), її унікальність, автономність 

(індивідуалізм), вимоги «звільнити» людину для реалізації нею своїх цілей і 

можливостей. 

2) Натурфілософські (від. лат. natura – природа і грець. φιλοσοφία – 

філософія) вчення, у рамках яких геоцентрична система, що панувала раніше, була 

замінена на геліоцентричну. Починаючи з цієї зміни, наука поступово 

звільняється від релігійної картини світу. Земний світ тепер розглядався не як 

єдиний, а як один з безлічі світів у вічному і нескінченному Всесвіті. Сутнісною 

ознакою натурфілософських уявлень Ренесансу був пантеїзм – (від – 

все і εός – Бог) – ідея розчинення Бога в природі. Видатними представниками 

натурфілософії були Леонардо да Вінчі, М.Коперник, Й.Кеплер, Микола 

Кузанський, Парацельс, Г.Галілей, Дж.Бруно. 
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3) Соціально-філософські концепції по-новому, виходячи з 

антропоцентричних настанов, пояснювали процеси, що протікають у суспільстві. 

Н.Макіавеллі виділив політику в самостійну сферу, звільнивши її від релігійного і 

морального змісту. Т.Мор і Т.Кампанелла створили перші твори, у яких описували 

ідеальні соціальні устрої, поклавши тим самим початок жанру «утопічної» 

літератури і такій течії, як утопічний соціалізм. 

У цілому, ренесансний філософський тип, як і сама епоха Відродження, був 

перехідним. Філософія і наука тут вириваються з-під жорсткого контролю церкви, 

одержують світський характер, а значить – і імпульс до подальшого розвитку, що 

спостерігається у Новий час. 

3. Новоєвропейська філософія. Починаючи з XVII ст., у Західній Європі 

швидкими темпами утверджується буржуазний спосіб виробництва. Для 

відповідного даній епосі типу філософствування були притаманні подальше 

ослаблення впливу релігійної ідеології; розвиток експериментально-

математичного природознавства; пріоритет гносеологічних проблем; спроби 

раціонально пояснити будову природи і соціальний порядок. В епоху Нового часу 

закладаються основи науки сучасного типу. У зв'язку з тим, що саме наука стає 

пріоритетною в духовній сфері, філософія основну увагу приділяє методології. 

Новоєвропейську філософію умовно можна розподілити на три етапи 

(напрямки): 

1) «ранній» Новий час; 

2) епоха Просвітництва; 

3) німецька класична філософія. 

На першому етапі філософи – під впливом відкритих І.Ньютоном законів 

механіки і закону всесвітнього тяжіння – прагнули побудувати цілісну картину 

світу, що носила механістичний характер. У рамках такого світогляду природа 

розглядалася як величезний складний механізм, а людина – як машина, 

одухотворений робот. 

У теорії пізнання виокремлюються дві протилежні тенденції: емпіризм (від 

грець. εμπειρία – досвід), представники якого виводили знання з чуттєвого 

досвіду, і раціоналізм (лат. rationalis – розумний, від ratio – розум), прихильники 

якого вважали основним джерелом знання людський розум. Іншими словами, сам 

критерій вірогідності знання емпірики шукали в досвіді, в експерименті, а 

раціоналісти – у розумі. Історично склалося так, що емпіризм був представлений в 

основному англійськими філософами (матеріалісти Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, 

а також агностики Дж.Берклі і Д.Юм), у той час як раціоналізм був 

розповсюджений у середовищі континентальних філософів (Р.Декарт, Б.Спиноза, 

Г.-В.Лейбніц). 

Ф.Бекон присвятив свою головну працю – «Новий Органон» – розробці вчення 

про метод пізнання. На його думку, існують три шляхи пізнання: «шлях павука», 

тобто вивід істин з чистої свідомості; «шлях мурахи» – збір емпіричних фактів 

при відсутності їхньої систематизації; і «шлях бджоли» – істинний шлях 

наукового пізнання, що поєднує в собі переваги перших двох шляхів, але 

позбавлений обмеженості кожного з них («Бджола збирає данину на полях і лугах, 

але переробляє її в мед власними зусиллями»). Індукція (рух думки від часткового 
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до загального), аналіз, порівняння, експеримент – ось основні риси його 

наукового методу. 

Для подолання протилежності між матеріальними і духовними явищами 

Ф.Бекон обґрунтовує ідею матеріальності душі. Прихильники емпіризму 

відстоювали тезу: «Немає нічого в розумі такого, чого б до цього не було у 

почуттях людини». 

Їх ідейні опоненти-раціоналісти вважали лише мислення надійною основою 

для пізнання. В адекватності чуттєвого сприйняття можна сумніватися, («все бери 

під сумнів», – писав Р.Декарт), але сумнів сам є акт мислення. Лише в мисленні 

людина набуває надійну опору у цьому світі. «Я мислю, отже, існую» (cogito ergo 

sum). Р.Декарт абсолютизує логічний апарат мислення, і саме у ньому 

намагається знайти такі самоочевидні принципи, які були б подібні аксіомам 

евклідової геометрії і не вимагали б спеціальних доказів. На відміну від Ф.Бекона, 

Р.Декарт вважає, що лише дедукція може служити джерелом справжнього знання. 

Шляхом сходження від найзагальніших висновків до часткових положень науки 

осягають велику і таємничу «книгу світу». 

Світогляд Р.Декарта був дуалістичним. Він стверджував, що світ складається з 

двох незалежних субстанцій – духовної (атрибутом душі при цьому вважається 

мислення) і матеріальної (атрибутом якої є протяжність). Щоб пояснити дві 

роз'єднані субстанції, філософу довелося ввести поняття Бога, наявність якого 

забезпечує їх єдність. 

Оригінальні погляди на природу реальності виразили Дж.Берклі і Д.Юм, які 

вважали, що вся навколишня людини дійсність є лише комплексом його відчуттів. 

Людина може пізнати тільки світ явищ, але не здатна проникнути в суть речей, 

дійти до знання законів навколишньої природи. У даному випадку взагалі 

заперечується можливість пізнання світу. 

Важливе місце на першому етапі розвитку новоєвропейської філософії 

належить соціально-філософським концепціям Т.Гоббса і Дж.Локка, що 

сперечаються з французом Ш.Монтеск'є за право авторства теорії природного 

права і суспільного договору. Ця теорія пояснювала походження держави і 

громадського суспільства добровільною передачею людьми частини своїх 

природних прав сюзерену, що гарантує в обмін на це безпеку їх життя. 

Соціальна спрямованість філософії набула центральне значення у XVIII ст., в 

епоху Просвітництва, представники якого були переконані в тім, що суспільний 

прогрес є результатом розвитку науки й освіти. Причину відсталості просвітителі 

вбачали в неуцтві народу. Середньовіччя, на їх думку, є «провалом в історії». 

Майбутнє суспільство повинно стати втіленням розуму і культурності. 

Невипадково, своє призначення ідеологи Просвітництва вбачали в поширенні 

знань серед народу, видавали Енциклопедію, ратували за розвиток наук. 

У Франції представниками Просвітництва є: Ф.-М.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, 

Ш.Монтеск'є, Д.Дідро, К.-А.Гельвецій, П.-А.Гольбах, Ж.-О. де Ламетрі та ін. 

Услід за філософами епохи Відродження вони стверджували, що людина має 

необмежені можливості і лише конкретні соціальні умови (приватна власність, 

майнова нерівність тощо), заважають їм реалізуватися. Отже, необхідно змінити 

ці соціальні умови. Будучи історичними оптимістами, філософи Просвітництва 
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вірили, що людина розумна настільки, що в силах перебудувати своє суспільне 

буття на раціональних підставах, на принципах соціальної солідарності. 

Просвітителі ідейно підготували Велику Французьку буржуазну революцію, на 

прапорах якої було написане гасло: «Свобода. Рівність. Братерство». Багато у 

чому ідеї революційного перетворення суспільства знайшли свій подальший 

розвиток у марксистській філософії. 

У німецьких державах другої половини XVIII – першої чверті XIX ст.ст. 

склався особливий тип філософствування, що, незважаючи на різні світоглядні 

позиції його представників, був об'єднаний під назвою німецької класичної 

філософії. Загальними моментами для класичної філософії є прагнення 

мислителів до створення цілісних філософських систем, критика буденного 

мислення, відродження інтересу до ідеї розвитку, до діалектики. Людина в ній 

розглядається як суб'єкт активної пізнавальної і перетворюючої діяльності. 

Засновником німецької класичної філософії слушно вважається І.Кант, 

творчий шлях якого поділяється на два періоди: докритичний (до 70-х рр. XVIII 

ст.) і критичний (поіменований так по назвах його головних творів – «Критика 

чистого розуму», «Критика практичного розуму» і «Критика здібності 

судження»). У роботах докритичного періоду філософ, спираючись на дані 

астрономії, фізики, біології, антропології та інших наук, розробляє ідею розвитку, 

стоячи на стихійно-матеріалістичних позиціях («Загальна історія і теорія неба»). 

У критичний період І.Кант задається питанням про межі людського розуму як 

пізнавального інструмента. Відштовхуючись від концепції «речі-в-собі», під якою 

у нього розуміються об'єктивно існуючі предмети, І.Кант вважає, що пізнання 

проходить три стадії: чуттєвого споглядання, розсудку (здорового глузду) і 

розуму. При цьому свідомість спирається на апріорні, тобто переддосвідні форми, 

у тому числі причинність, простір, час та ін., завдяки чому річ «являється», 

перетворюється з «речі-в-собі» у «річ-для-нас». Прагнучи охопити світ як ціле, 

людський розум впадає в антиномії, тобто однозначно невирішені протиріччя, 

Так, з однаковим ступенем доказовості можна стверджувати, що світ конечний і 

безконечний, що у світі існує воля і що її немає і т.д. 

Етика І.Канта є етика обов'язку. Основним етичним законом він проголошує 

категоричний імператив, тобто формальне внутрішнє повеління, що існує у 

свідомості людини як вічний, незмінний закон і ідеал його поведінки. Звідси – 

вчинок буде тоді моральним, коли він відповідає цьому моральному закону, а не 

тієї дійсності, що оточує людську особу. 

Поставлені І.Кантом гносеологічні проблеми еволюціонували в працях Ф.-В.-

Й.Шеллінга і Й.-Г.Фіхте в бік діалектики, поки, нарешті, не були сформульовані 

Г.-В.-Ф.Гегелем у вигляді тези про тотожність мислення і буття.  

Представивши весь природний, історичний і духовний світ як процес, тобто в 

безперервному русі і розвитку, Г.-В.-Ф.Гегель робить спробу розкрити внутрішній 

зв'язок цього руху, формулює основні закони і категорії діалектики. Багатоманітні 

прояви реальності є саморозгортання абсолютної ідеї – спочатку вона 

розвивається сама в собі, потім формується неорганічний і, зрештою, соціальний 

світ. Абсолютна ідея є не тільки початком, але й завершенням розвитку світу у 
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цілому, тією метою, до якої прагне цей розвиток. У цьому виражається суть 

об'єктивного ідеалізму Г.-В.-Ф.Гегеля. 

Філософська система Г.-В.-Ф.Гегеля носить енциклопедичний характер, 

торкаючись розвитку духу, суспільства і природи. У створенні своєї системи 

філософ керується принципом тріади: теза – антитеза – синтез. Таким чином, 

філософська конструкція Г.-В.-Ф.Гегеля суть діалектична логіка. Враховуючи, що 

всяка система вимагає закінченості, оформленості, ієрархічності й увіковічнення 

існуючого стану речей, Г.-В.-Ф.Гегель впадає в суперечність між системою і 

розробленим ним діалектичним методом, що не терпить завершеності, передбачає 

відкритість, гнучкість, постійний розвиток. Можна сказати, що діалектичний 

метод Г.-В.-Ф.Гегеля підпорядковується метафізичній системі. 

Учень Г.-В.-Ф.Гегеля Л.-А.Фейєрбах критикує гегелівське розуміння людини 

як іманентно діяльної істоти, підкреслюючи при цьому вплив на нього природи. 

Антропологічний матеріалізм Л.-А.Фейєрбаха виходить з біологічної природи 

людини, що залишається незмінною відносно соціальної історії. Характерно, що в 

поглядах на суспільство матеріаліст Л.-А.Фейєрбах залишався ідеалістом, 

оскільки причину зміни форм соціального устрою він бачить у зміні релігійної 

свідомості. Піддавши ґрунтовній критиці у своїй роботі «Сутність християнства» 

зміст релігії, Л.-А.Фейєрбах, проте, визнавав за нею певні конструктивні функції, 

для чого запропонував створити нову – «земну» релігію, релігію любові. 

Таким чином, німецька класична філософія XVIII-XIX ст.ст., незважаючи на 

значні відмінності у світорозумінні, проте, являє собою цілісний напрямок 

філософської думки, об'єднаний навколо усвідомлення принципу тотожності 

мислення і буття. Зосередившись на проблемі суб'єкт-об'єктних відносин, 

німецькі філософи створили діалектичні системи руху думки від чуттєво даних 

речей до логічних категорій і понять – і далі до їх синтезу. Теоретичні досягнення 

німецької філософії суттєво вплинули на розвиток подальшої філософії і культури 

у цілому. 

4. Основні напрямки і тенденції розвитку сучасної філософії. Сучасна 

західна філософія бере початок з 30-х рр. ХIХ ст. Бурхливе зростання науки і 

техніки обумовило інтенсивний розвиток виробництва, загострення 

суперечностей у соціальному житті, політичну нестійкість, і, як наслідок, відчуття 

кризи, що насувається. Процес поділу праці і вузька спеціалізація призвели до 

фрагментації людського буття і свідомості. Усе це знайшло відображення в 

переосмисленні співвідношення філософії і науки, філософії і релігії в житті 

людини і суспільства. Зміна соціально-економічної обстановки приводить до 

зміни змісту проблеми методів і типів філософствування.  

У філософській літературі існує значне число класифікацій шкіл і напрямків 

сучасної західної філософії. Серед них підкреслюється наявність двох тенденцій 

філософствування: сцієнтистської і антисцієнтистської. 

Сцієнтистськая тенденція (від лат. scientia – наука) ґрунтується на уявленні 

про наукове знання як найвищу культурну цінність і достатню умову орієнтації 

людини у світі. До сцієнтизму належать: позитивізм, структуралізм, 

прагматизм, неокантіанство, неогегельянство, марксизм. 
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Антисцієнтистська тенденція, навпаки, була пов'язана з тими негативними 

сторонами розвитку наукового знання і суспільного життя, які особливо різко 

виявили себе після Першої світової війни й абсолютизували антираціоналістичні 

ідеї раннього періоду некласичної філософії (А.Шопенгауер, С.К'єркегор, 

Ф.Ніцше). До антисцієнтистського типу слід віднести: «філософію життя», усі 

види релігійної філософії, екзистенціалізм, герменевтику. 

Слід зазначити, що даний поділ досить умовний і схематичний, але, як відомо, 

усі схеми грішать однобічністю. У даному випадку однобічність виявляється у 

виділенні наскрізної проблематики, але при цьому не враховується взаємозв'язок і 

взаємовплив різних шкіл, а також тих тенденцій, які присутні в одному з 

напрямків, але актуалізуються в іншому, інколи протилежному. Так, неможливо 

однозначно класифікувати такі напрямки, як феноменологія, фрейдизм – 

наукоподібні за формою, але такі, що змістовно тяжіють до антисциієнтизму. 

У найбільш завершеній формі сцієнтистський тип філософствування 

реалізується в позитивізмі (від лат. positivus – позитивний). Даний напрямок 

виникає в 30-40-і рр. ХIХ ст. як реакція на втрату пануючих позицій класичної 

філософії щодо гегелівської і кантівської систем. Сама назва напрямку випливає із 

сутності наук, що добувають позитивне знання про світ – фізика, хімія, 

астрономія, біологія тощо. Філософія ж, з погляду засновника позитивізму 

О.Конта, по-перше, не може дати позитивного знання про світ, і, по-друге, 

світоглядні питання метафізики (проблема буття, сенсу життя і т.п.) утрачають 

свою актуальність. У роботі «Курс позитивної філософії» О.Конт ототожнював 

науку і філософію, стверджуючи, що кожна наука «сама собі філософія». Іншими 

словами, йдеться тільки про «філософію математики», «філософії фізики» і т.д. 

Представники першого позитивізму (О.Конт, Г.Спенсер, Дж.Мілль) окреслили 

коло проблем – методологія наукового пізнання, питання логіки і мови науки – і 

визначили ставлення до суттєвих питань всього подальшого розвитку 

позитивізму, незалежно від його конкретних виявів. 

Так званий другий позитивізм був представлений ученими-натуралістами 

(Е.Мах, Р.Авенаріус, Е.Геккель), методологічні настанови яких тяжіли, врешті 

решт, до агностицизму. 

У 20-і рр. ХХ ст. починається новий етап розвитку позитивізму 

(неопозитивізм, або аналітична філософія). Його представниками були 

Л.Вітгенштейн, М.Шлік, Р.Карнап. Предметом неопозитивізму виступає аналіз 

форм мови і знання через можливості вираження цього знання в мові. Причини, 

що обумовили формування проблематики неопозитивізму, такі: 

– розвиток науки (процеси абстрагування, новий етап формалізації, розробка 

логіко-математичного аналізу знання, наприклад, завдання інтерпретації 

математичного апарата в теоретичній фізиці); 

– набуття гносеологічною проблематикою після так званого лінгвістичного 

повороту семантичного забарвлення: рівень абстракції наукового знання, 

представленого в штучних, формалізованих мовах зробили недостатніми методи 

безпосереднього співвіднесення мисленого змісту й об'єктивного стану речей, як 

це традиційно розглядалося у філософії. Виникла проблема змісту 

використовуваного наукового апарату, внаслідок чого в гносеології формується 
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особлива область логіко-гносеологічного дослідження знаків, тобто почалося 

вивчення семантичних значень знаків, що мали потребу у чіткому 

гносеологічному визначенні. 

Таким чином, у неопозитивізмі теоретико-пізнавальні та методологічні 

проблеми науки тісно сходяться з особливим комплексом питань логіки, 

теоретичної лінгвістики, семантики та їх дослідження в різних площинах так 

званої «проблеми значення». Результати аналізу процесу мислення і його 

складових, що здійснювався різними школами неопозитивізму (логічним 

позитивізмом, логічним атомізмом, філософією лінгвістичного аналізу), були 

покладені в основу розвитку кібернетики, обчислювальної техніки, 

програмування. 

Разом з тим, самі неопозитивісти усвідомили обмеженість свого підходу, 

необхідність перегляду вихідних методологічних настанов і повернення до деяких 

положень класичної філософії. Поступова трансформація неопозитивізму 

наприкінці 60-х – початку 70-х рр. ХХ ст. в постпозитивізм (Т.Кун, К.Поппер, 

И.Лакатос) остаточно розкрила внутрішні суперечності неопозитивістської 

методології на прикладі вирішення соціально-філософської проблематики і 

питань філософії науки. 

Продовження позитивістський тип мислення знайшов у структуралізмі, 

представники якого (К.Леві-Строс, Ж.Деррида, Р.Барт, М.Фуко) спробували 

надати гуманітарній галузі знання строгість точних наук. Вони акцентували увагу 

на проблемах комунікації, знакових систем, ментальних структур та ін. 

У США сцієнтистський тип філософствування знайшов вираження у 

прагматизмі (Дж.Дьюї, У.Джемс, Ч.Пірс), у якому позитивістські тенденції 

переплітаються з ірраціоналізмом А.Бергсона. Це відбилося на вирішенні 

проблеми істини, у дослідженні соціально-політичних і етичних питань. 

На відміну від позитивізму, який свідомо дистанціювався від класичної 

спадщини, такі напрямки, як неокантіанство, неогегельянство, марксизм 

продовжують традиції німецької класичної філософії. 

Основні принципи неокантіанства виходили з трактування філософії як 

критики пізнання, заперечення онтології як наукової дисципліни, з визнання 

апріорних норм, що визначають процес пізнання. У неокантіанстві виділяють дві 

школи – Марбургську (Г.Коген, П.Наторп, Е.Кассірер) і Баденську 

(В.Віндельбанд, Г.Ріккерт). 

Для неогегельянства характерне прагнення до створення цілісного 

моністичного світогляду на основі оновленої інтерпретації вчення Г.-В.-Ф.Гегеля 

(Б.Кроче, Ф.Бредлі, Дж.Коллінгвуд). 

Марксистська філософія логічно продовжила методологічну лінію німецької 

класики, сумістивши в собі діалектичний метод Г.-В.-Ф.Гегеля і матеріалізм Л.-

А.Фейєрбаха. Послідовно застосовуючи діалектико-матеріалістичний підхід до 

аналізу природних процесів, соціальної історії і самої людини, К.Маркс і 

Ф.Енгельс акцентували увагу на ролі практики в процесі зміни світу і подоланні 

того відчуження людини, яке набуло з розвитком капіталізму загрозливих 

масштабів. 
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В області соціальної філософії марксисти виходили з положення про те, що 

джерелом розвитку суспільства є вирішення суперечності між продуктивними 

силами і виробничими відносинами. Матеріальне виробництво спрямоване на 

задоволення потреб людини, а економічний базис суспільства виступає 

визначальним щодо феноменів суспільної свідомості. На відміну від 

попередників, К.Маркс і Ф.Енгельс саме у матеріальному виробництві вбачають 

основу історичного процесу. Синтез матеріалізму і діалектики дозволив їм 

відкрити закони суспільного розвитку. Певні способи виробництва лежать в 

основі суспільно-економічних формацій, зміна яких через боротьбу класів складає 

суть історичного процесу. У цьому процесі людство неминуче повинно прийти до 

комуністичної формації, що не знає класових відмінностей взагалі. 

Подальший розвиток марксистської філософії набув у різних країнах світу 

специфічні риси як у теорії, так і в застосуванні її на практиці. Серед 

найзначніших представників філософії марксизму слід назвати Й.Діцгена, 

А.Бебеля, Ф. Мерінга (Німеччина), Г.В.Плеханова, В.І.Леніна (Росія), Д.Лукача 

(Угорщина), А.Грамши (Італія), П.Лафарга (Франція) та ін Слід особливо 

підкреслити, що марксизм, як і вся класична філософія, виходить з головного 

принципу раціоналізму – визнання розуму основою пізнання і поведінки людини, 

що прагне організувати суспільне життя саме на раціональних засадах. Йому 

властивий пізнавальний оптимізм, впевненість у тому, що раціональне пізнання, 

наука (в якій у найбільш адекватній формі знаходить висвітлення могутність 

розуму) і є та сила, що здатна вирішити всі проблеми, які стоять перед людиною. 

Антисцієнтистський тип філософствування, навпаки, бере під сумнів 

домагання розуму на остаточне осягнення істини, акцентуючи увагу на складній 

природі людини і суспільства, що включає не тільки раціональні, але й 

ірраціональні моменти буття. Вперше дану проблему поставив А.Шопенгауер у 

своїй роботі «Світ як воля і уявлення». Сутність особистості, за А.Шопенгауером, 

складає незалежна від розуму воля – абсолютно вільне бажання, невід'ємне від 

тілесного існування людини. Сама ж індивідуальна воля є проявом космічної 

світової волі, що є основою та істинним змістом всього існуючого. 

Філософія А.Шопенгауера стала одним з основних джерел «філософії 

життя», а також передувала деяким сучасним психологічним концепціям. Слід 

зазначити, що поняття «життя» трактувалося різними філософами по-різному. 

Так, Ф.Ніцше трактує життя як біологічний прояв волі до влади, В.Дільтей – як 

реальний душевно-духовний зв'язок представників різних епох і культур, 

О.Шпенглер – як «долю», «душу» культури. 

Найповніше антисцієнтистський тип філософствування розкрився в 

екзистенціалізмі – філософській течії, що висуває на перший план сенсожиттєві 

питання, які не піддаються раціональному поясненню. Філософія 

екзистенціалізму протиставляє сутність і існування (екзистенцію) людини, чи 

взагалі заперечує сутність як щось наперед задане буттю людей. 

Представниками екзистенціалізму були Г.Марсель, Л.Шестов, М.О.Бердяєв, 

М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю, К.Ясперс. Цей напрямок був викликаний до 

життя двома світовими війнами, революціями та іншими соціальними 

катаклізмами, що потрясли Європу в ХХ ст. Основними проблемами 



 27 

екзистенціалізму були проблеми людини, її справжнього буття, свободи і 

відповідальності, життя і смерті. Як модуси людського буття (екзистенціали) вони 

розглядали турботу, занедбаність, провину, страх, відповідальність, вибір, смерть. 

Екзістенциали відбивають абсурдність буття відчуженої людини у відчуженому 

світі. Абсурд – ведучий мотив міркувань екзистенціалістів, що виражає 

безглуздість існування як світу, так і людини. Символічність назв творів 

екзистенціалістів – «Нудота», «Мертві без поховання», «Слова» Ж.-П.Сартра, 

«Чума», «Людина, що бунтує» А.Камю та ін. – орієнтована на те, щоб емоційно 

передати стани й умонастрої несправжнього людського існування. 

В екзистенціалізмі виділяють два напрямки: релігійний (Г.Марсель, К.Ясперс, 

М.О.Бердяєв) і атеїстичний (Ж.-П.Сартр, А.Камю). Екзистенціалізм був реакцією 

філософії на засилля позитивістської методології в області науки і соціальних 

процесів, зниження цінності людської особистості у технізованому, 

раціоналізованому суспільстві, у якому спілкування стає анонімним, а людина – 

безликою. 

Наступним напрямком, який було викликано пошуком сенсів людського буття 

в межах суспільства, що трансформується, стала філософська герменевтика 

(грець. ερμηνευτιχή, від ερμηνεύω – роз’яснюю, витлумачую). Цей напрямок 

отримав свою назву від ім’я Гермеса, персонажа давньогрецьких міфів, що віщав 

людям волю богів. З самого початку герменевтика – це теорія і практика 

тлумачення, розуміння та інтерпретації текстів, насамперед, Святого Писання, а 

також вчення про передумови і засоби такого розуміння. Ведучими 

представниками герменевтики виступають Х.-Г.Гадамер, К.-О.Аппель, П.Рікер, 

Е.Бетті. Для Х.-Г.Гадаме-ра, по-перше, герменевтика є не методом, а 

універсальною філософією сучасності. Вона повинна дати відповідь на питання: 

як можливе розуміння навколишнього нас світу? Як у цьому розумінні втілюється 

істина буття? У широкому розумінні, герменевтика повинна стати самосвідомістю 

сучасної людини. На противагу раціоналістичному засиллю неопозитивізму, Х.-

Г.Гадамер апелює до етики й естетики, що формують смак, забарвлюючи процес 

переживання. По-друге, справжнє розуміння є не тільки репродуктивним, але є 

завжди також і продуктивним відношенням між інтерпретатором і традицією. 

Особлива роль інтерпретатора полягає у тому, що йому належить право 

доповнювати традицію новими смислами. 

Ключовою ідеєю Х.-Г.Гадамера є ідея мови як особливої онтологічної 

реальності. З його погляду, «буття є мова». Тільки в мові відкривається людині 

істина, через неї пізнається світ у всій його розмаїтості. Філософська 

герменевтика надала гуманітарним наукам особливий метод, що спирається на 

теоретико-пізнавальні категорії: (інтуїція, розуміння, передрозуміння, 

інтерпретація, пояснення, «герменевтичне коло»). Герменевтичний метод 

найбільш затребуваний в історії і семіотиці, логіці і гносеології мови, філології, 

літературній критиці, перекладацькій діяльності, юридичній практиці. 

Сучасна релігійна філософія представлена різноманітними течіями, 

пов'язаними з різними конфесіями. Найбільш впливовим напрямком західної 

релігійної філософії є неотомізм (від лат. neo – новий і thomismus – томізм; 

вчення Фоми (Thomas) Аквінського) – офіційна філософія Католицької церкви. У 
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центрі уваги неотомізму – проблема співвідношення віри і розуму. Представники 

сучасного неотомізму (Е.Жильсон, Ж.Марітен, Іоанн-Павло II (К.Войтила)) 

намагаються довести, що католицькому віровченню притаманні універсальні 

можливості піднятися над протиставленням наукового знання і віри. 

Онтологічні особливості неотомізму зводяться до таких положень: 1) Бог 

створив світ (ідея креаціонізму) і, отже, світ є проявом його сил і можливостей, 

його мудрості; 2) людина створена «за Образом і Подобою Бога», і їй властивий 

розум і свобода волі; 3) Бог не тільки створив світ, але й керує ним. 

У гносеології неотомісти розрізняють два джерела пізнання – розум (науку) і 

Божественне Одкровення (віру як непохитну впевненість у тім, що Бог відкрив 

людині істину через Слово). Однак в ієрархії філософських проблем особливе 

місце належить людині, яка розуміється як складна духовно-матеріальна 

субстанція, що створюється в результаті єдності душі і тіла. 

Величезний вплив на філософію ХХ ст., включаючи як сцієнтистський, так і 

антисцієнтистський типи філософствування, справила феноменологія (від грець. 

φαινόμενον – те, що з’являється і λόγος – вчення) Е.Гуссерля. Об'єктом 

філософського дослідження, за Е.Гуссерлем, виступає наукове знання і пізнання; 

метою – побудова «науки про науку», універсального «науковчення». Головне у 

філософії Е.Гуссерля – феноменологічний метод, спрямований на аналіз 

свідомості. Першим кроком цього методу виступає феноменологічна редукція як 

спосіб очищення свідомості від емпіричного змісту з метою сприйняття чистих 

значень предметів, затемнених суперечливими думками й оцінками. Ці значення 

переживаються в досвіді чистої свідомості й обробляються нею до рівня 

смислових структур. 

Е.Гуссерль відмовляється від виділення суб'єкта й об'єкта в гносеології. 

Феноменологія внутрішньо суперечлива: з одного боку, вона традиційно 

орієнтується на науку і наукове знання на противагу психологізму в логіці, що 

склався наприкінці ХIХ ст., а з іншого боку, вона орієнтована на розробку 

проблеми ірраціонального в культурі за допомогою таких понять, як «життєвий 

світ» і «наука». 

Пограничне положення між сцієнтистським і антисцієнтистським типами 

філософствування займає також психоаналіз, який формально зародився як 

науковий напрямок, що змістовно вивчає несвідоме, тобто ірраціональне в 

людській психіці. Засновником психоаналізу став З.Фрейд, який представив 

психіку у вигляді трьох рівнів – свідомого «Я», підсвідомого «Воно» і 

передсвідомого «Над-Я». Головне досягнення З.Фрейда полягало у відкритті 

підсвідомого – глибинного шару людської психіки, сукупності активних 

психічних станів і процесів, не усвідомлюваних у буденному досвіді особи. 

Підсвідоме, за З.Фрейдом, детермінує зміст нашої свідомості. У повсякденному 

житті людина змушена постійно вибирати між «принципом задоволення» і 

«принципом реальності», що складає основу внутрішньо-особистісного конфлікту 

і причину сублімаціїї особистості. 

Розроблена З.Фрейдом техніка психоаналізу спрямована на оволодіння 

підсвідомим, перекладі його змісту в усвідомлені поняття й образи. Пізнання в 

психоаналізі розуміється як пізнання підсвідомого, що виявляється нічим іншим, 
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як пригадуванням, поновленням у пам'яті людини давно забутих, витіснених у 

підсвідоме, знань. В області соціальної філософії З.Фрейд доходить до висновку, 

що культура веде до зменшення людського щастя і посилення почуття провини 

через зростаюче обмеження реалізації природних бажань, виражає песимістичні 

погляди на можливості людського суспільства. 

Вплив психоаналізу на сучасну західну, зокрема, американську філософію 

важко переоцінити. Послідовниками фрейдизму були К.-Г.Юнг, А.Адлер, 

Г.Маркузе, В.Райх, Е.Фромм, К.Хорні, які піддали класичний фрейдизм критиці за 

абсолютизацію біологічного начала в житті суспільства і людини. 

Короткий огляд основних напрямків західної філософії демонструє, по-перше, 

що філософія розвивається в контексті основних проблем сучасності, таких як 

проблеми розвитку науки, методології наукового пізнання, сутності науково-

технічної революції, ролі техніки і місця людини у технізованому світі, 

соціальних і політичних проблем; по-друге, названі школи не ізольовані, а 

взаємодоповнюють, уточнюють положення одна одної. Історія філософії в ХХ ст. 

свідчить, що сучасний багатомірний світ не може бути досліджений лише одним 

універсальним методом, необхідний методологічний синтез результатів пошуків 

різних філософських напрямків. Можна прогнозувати, що у ІІІ тис. саме ця 

тенденція отримає свій подальший розвиток. 

5. Російська філософія ХІХ – першої половини ХХ століття. Своєрідний тип 

філософствування сформувався протягом ХVIII-ХІХ ст.ст. у Росії. У «широкому» 

значенні російська філософія є історія становлення російської самосвідомості, 

духовної ідентичності російської людини. «Проміжний» – між Заходом і Сходом 

– характер російської цивілізації обумовив подвійний вплив західної і східної 

філософії на вітчизняну традицію. Разом з тим, «російська філософія, звичайно ж 

входить у західну філософську традицію, і весь її розвиток пов'язаний з активним 

засвоєнням і переробкою західної філософії. Безпосередній вплив на неї східної 

філософії був значно менш істотним, ніж західної, і зводився до епізодичного 

запозичення ідей. Російським філософам був близький містичний елемент східних 

систем, але зовсім неприйнятне заперечення значимості особистого начала в 

людині, її індивідуальності».
1
 

При цьому російська філософія має ряд специфічних відмінностей, що не 

дозволяють ототожнювати її з західною. По-перше, на неї вплинули особливості 

російської ментальності. Як писав М.О.Бердяєв, «широта російських рівнин 

обумовила широту російської душі». Для російської філософії характерна широта 

постановки проблем, рефлексія питань світобудови, космосу, людського буття. 

По-друге, на відміну від Західної Європи, в Росії християнське світорозуміння 

стало не стільки непорушною основою життя, скільки болісною проблемою, від 

вирішення якої залежав сенс життя і окремої людини, і всієї нації, але яка ніколи 

не була вирішена остаточно. 

По-третє, на перший план філософських міркувань виходять дві тісно пов'язані 

проблеми: 1) сутності і сенсу людського буття і 2) закономірностей історії. 

                                                           
1
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По-четверте, у розумінні світу, людини та історії був присутній граничний 

дуалізм: «людина в одному вимірі укорінена у вічному, духовному бутті, в 

іншому вона належить матеріальному, тимчасовому буттю».
1
 Цим пояснюється 

паралельний розвиток матеріалістичної й ідеалістичної традицій. 

По-п'яте, російська філософія наполягала на недостатності односторонньо 

раціоналістичного підходу. У ній образне, художнє, інтуїтивне відношення до 

світу співіснує – а в деяких філософів і переважає – з абстрактно-раціональним 

його освоєнням. Цільне філософське знання припускає єдність раціонального, 

релігійного, етичного, естетичного начал. Таке розуміння не могло не вплинути 

на концепцію істини – морально недосконалій людині істина не дається. 

У своєму розвитку російська філософія пройшла ряд етапів, включаючи 

дохристиянську епоху, архетипи якої зафіксовані в епосі, що відбив основні риси 

давньоруської культури: її язичницькі корені та вірування, соціально-психологічні 

особливості її субетносів, характер їх комунікації із суміжними народами, 

особливості моральної свідомості, натурфілософії тощо. 

Перший етап інституювання російської філософії пов'язаний з іменами 

О.Новікова, О.М.Радищева, із самобутньою, опозиційною «академізму» творчістю 

Г.С.Сковороди. Створення російської філософської школи пробудило інтерес до 

досягнень закордонних колег – представників філософії Просвітництва, німецької 

ідеалістичної діалектики, французького матеріалізму, а також до містичних та 

ірраціоналістичних вчень. Характерні риси російської філософії цього періоду – 

гострий соціальний критицизм, чітко виражені гуманістичні настрої, аксіологічні 

домінанти, інтуїтивний пошук шляхів і перспектив розвитку національної 

духовної культури. 

Водночас у надрах природознавства, що зароджується, у цей період визріває і 

матеріалістичний напрямок, пов'язаний, насамперед, з ім'ям М.В.Ломоносова. 

Енциклопедична ерудиція, широта поглядів цього вченого, його прагнення до 

створення «повної системи природи» супроводжувалися атомістичним 

трактуванням світобудови, вимогою автономії наукового і релігійного знання. В 

епоху Просвітництва матеріалістичну філософію розвивали Д.С.Анічков, 

Л.П.Козельский, С.Е.Десницький. У подальшому даний природничонауковий 

матеріалістичний напрямок у вітчизняній філософії був представлений такими 

мислителями, як В.Г.Белінський, В.П.Боткін, А.І.Герцен, М.Г.Чернишевський, 

Д.І.Менделєєв, В.І. Вернадський та ін. 

У XIX ст. складається основна опозиція російської філософії, зовнішнім чином 

«знята» пізніше, але така, що не втратила свого значення й донині. Предмет 

суперечки між «західниками» і «слов'янофілами», зафіксований у назвах цих 

напрямків, прийняв форму питання про способи входження Росії у світову 

культуру. Західники (серед них – П.Я.Чаадаєв, декабристи, революційні 

демократи-різночинці, ліберали і марксисти) відстоюють європейський шлях 

розвитку країни. Їм протистоять слов'янофіли, які вважають, що російська 

культура має унікальність, і що її «ідея» – «єдність православ'я, самодержавства і 

народності» – не підлягає якому-небудь перетворенню. Маніфестація їхніх 
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поглядів дана в роботах О.С.Хомякова, І.С.Аксакова, К.С.Аксакова, 

І.В.Кирєєвського, П.В.Кирєєвського, у яскравій полемічній формі вона виражена у 

Ф.М.Достоєвського. 

Кінець XIX – перша чверть ХХ ст.ст. знаменується розквітом російської 

філософії, що іменується іноді її «срібним віком». Спектр напрямків і систем, що 

його репрезентують, простирається від консервативної академічної філософії 

(О.М.Новіцкий, С.С.Гогоцький, П.Д.Юркевич) до ліберальної філософії права 

(Б.М.Чичерін, Л.Й.Петражицький) і від філософської антропології В.В.Розанова, 

що передбачила окремі ідеї фрейдизму, до філософії російського космізму 

М.Ф.Федорова. 

Російській філософії у цілому притаманне загострене почуття реальності. Ще 

слов'янофіли стверджували, що пізнання реальності є безпосереднім 

(О.С.Хомяков пише про «живознання»). Для позначення такого типу пізнання 

російські філософи використовували поняття «віра». Різні форми інтуїтивізму в 

гносеології розроблені Вол.С.Соловйовим, М.О.Лосським, П.О.Флоренським, 

О.Ф.Лосєвим та ін. Створюючи вчення про розуміння Бога, російські філософи 

вважали, що релігійна віра є найбільш досконала форма пізнання. На відміну від 

кантівського гносеологічного ідеалізму російський інтуїтивізм є формою 

гносеологічного реалізму. Зворотною стороною цього реалізму є довіра 

російських філософів до містичної інтуїції, що дає пізнання методологічних 

принципів. Вони розглядали пізнання як органічну всеосяжну єдність, 

аналізували його чуттєву, інтелектуальну і містичну інтуїцію. Тільки зібравши в 

єдине ціле усі свої духовні сили – чуттєве сприйняття, раціональне мислення, 

естетичну перцепцію, моральний досвід і релігійну свідомість – людина починає 

розуміти істинне буття світу, осягати надраціональні істини про Бога, а її знання 

стає цільним. Людина як осередок цих чуттєвих і духовних актів постає як 

повноцінний суб'єкт буття і діяльності. На відміну від односторонньо-

раціональних пізнавальних процедур західної людини, людина, що володіє 

цілісним знанням, здатна знайти сенс вселенського існування. Особливий акцент 

робився на антропологічних і етико-аксіологічних питаннях. 

Слід особливо підкреслити, що російська релігійна філософія, яка оформилась 

як самостійна течія в середині ХІХ ст., не була повторенням середньовічної 

схоластики. Вона активно використовувала досягнення сучасної науки і 

філософії, особливо гносеології, тому, будучи прогресивним явищем в історії 

російської філософії, вона багато у чому передбачила чимало філософських ідей 

Заходу. Християнські системи російських філософів є реалістичними, вони 

уникають однобічного моралізування і суб'єктивізму церкви. 

Особливе місце серед цих систем належить «філософії Всеєдності» 

Вол.С.Соловйова. Історико-культурний зміст і зовнішній пафос її полягав у 

«діалектиці тотожності» – синтезі різнорідних напрямків західної науки, східної 

містики, образно-символічного світу мистецтва і досягнень самої філософії на базі 

розробленої мислителем оригінальної філософії «софійності». На відміну від 

гегелівської системи, з якою полемізував Вол.С.Соловйов, його теорія базувалася 

не на абстрактній, «холодній» ідеї історії, а на живому, часом драматичному житті 

народів і держав. Її смисловим ядром стала етика, «онтологія добра», що прагнула 
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гармонізувати суперечливі соціальні відносини, зокрема, відносини між Сходом і 

Заходом. Морально-гуманістична домінанта філософії Вол.С.Соловйова дозволяє 

вважати цю систему характерним зразком російської філософії, логічним 

підсумком її попереднього ідеалістичного розвитку. 

Для російської релігійної філософії характерне вчення про Софію – мудрість, 

так званна софіологія (Вол.С.Соловйов, П.О.Флоренький, С.М.Булгаков, 

В.В.Зеньковський). В її основі лежить визнання наявності онтологічних зв'язків 

між всіма істотами у світі, – зв'язків, що переборюють усі перешкоди в часі і 

просторі. В російській філософії стверджується ідея соборності, сполучення 

єдності цілого і свободи особистості на основі їх загальної любові до Бога й 

абсолютних моральних цінностей. 

У ХХ ст. основні тектонічні розломи російської філософії різко змінюються, 

відбиваючи головний політичний конфлікт епохи. Опозиційні марксизму 

російські філософи, за рідкісним винятком, опиняються в змушеній еміграції. 

Далеко від Батьківщини розробляє свою систему християнського 

екзистенціалізму і «антроподицею» М.О.Бердяєв, ведуть філософські дослідження 

М.О.Лосський, І.О.Ільїн, С.Л.Франк, Л.П.Карсавін, В.В.Зеньковський, 

продовжують філософський самоаналіз російської культури спадкоємці 

«зміновіхівського» руху, формується молоде покоління російських філософів-

емігрантів. 

Серед тих, хто залишився в країні, в явній чи прихованій опозиції марксизму 

розробляють свої оригінальні ідеї П.О.Флоренський, О.Ф.Лосєв. У рамках 

марксизму протистоять його відвертій догматизації О.О.Богданов, М.І.Бухарін, 

М.М.Бахтін, а в другій половині ХХ ст. – видатні дослідники О.О.Зінов'єв, 

Е.В.Іл'єнков, М.К.Мамардашвілі та ін. 

З кінця 80-х рр. у Росії відроджується відкритий діалог філософських систем, 

вільне висловлювання альтернативних думок, отримують новий та інтенсивний 

розвиток «російська ідея», проблеми «євразійства», «російського космізму», 

ноосферології, проводяться лінгвістичні, семіотичні, культурологічні 

дослідження. У 2003 р. російські філософи взяли активну участь у Всесвітньому 

філософському конгресі в Стамбулі, продемонструвавши закордонним колегам 

високу професійну культуру, активність життєвої позиції і готовність успішно 

вирішувати творчі завдання, що стоять перед людством глобальні проблеми в 

ситуації соціальних криз. 

 

ТЕМА III 

РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 

В УКРАЇНІ 

1. Світогляд Київської Русі. Докласичний період української філософії. 

Звертаючись до даної теми, слід виходити з того, що українська філософія є 

органічною складовою світового історико-філософського процесу. Історія 

української філософської думки в тій чи іншій мірі перегукується з основними 

етапами розвитку європейської філософії. 
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Разом з тим, сама українська філософія може бути сприйнята через 

самобутність свого ідейного змісту, що, у свою чергу, з'являється як раціональне 

вираження духовно-світоглядних пошуків народу України, його культурної 

самосвідомості. 

Сам історико-філософський процес в Україні доцільно диференціювати на три 

етапи: 

– докласичний (ХI-XVII ст.ст.); 

– класичний (XVII – серед. XІХ ст.); 

– посткласичний (серед. XІ – XХ ст.). 

Зрозуміти специфіку української філософії неможливо без аналізу джерел 

світогляду протоукраїнського суспільства. Вітчизняна філософія виникає у 

вигляді оригінального і слабо розчленованого сплаву світоглядних форм, 

характерного для докласичної фази розвитку будь-якої регіонально-етнічної 

філософії. Міф, релігія і світська мудрість перших філософів існували в 

культурній єдності життєвих проблем людини і суспільства язичницької і 

християнської епохи Київської Русі – першої держави східних слов'ян. 

Докласична вітчизняна філософія, як тип світогляду, що змінює давній міф 

(«кощюну»), заявляє про себе в ході історико-культурної самоідентифікації 

предків українського етносу. Філософія такого самовизначення займає цілу епоху. 

Подальше поглиблення та ускладнення народного життя призвели до появи 

прошарку грамотних книжників (з ХІ ст.) і до відносного розмежування колишніх 

світоглядних форм, що існували раніше в синкретичній єдності. 

Офіційне прийняття Київською Руссю візантійського православ'я в Х ст. 

привело до світоглядної революції. Новий світогляд зміцнювався на ґрунті 

ранньофеодальної цивілізації. Він активно вбирав ідеї античної і християнської 

мудрості, адаптуючи до них язичницьку культурну спадщину. Світським 

елементом філософської мудрості стають, як і в Елладі, афоризми і сентенції з 

місцевого східнослов’янського і закордонного культурного досвіду. Багато з них 

назавжди ввійшли у вітчизняну світоглядну культуру і народну (фольклорну) 

філософію. 

Важливим елементом нової картини світу стали християнсько-філософські 

уявлення: про устрій видимого – земного і невидимого – горнєго світів; про 

будову людської душі і тіла; про співвідношення добра і зла, Божого промислу і 

життя людини, її долі і призначення; про співвідношення церковної і світської 

влади. 

Зіткнення і реальна взаємодія християнської і язичницької релігійно-

міфологічної традицій стимулювало плюралізм і розмаїття філософських позицій 

у культурі Київської Русі. Формування філософської думки відбувалося в 

специфічній ситуації творчого діалогу києво-руської міфологічної свідомості з 

візантійським християнським світоглядом і домінуючими у ньому елементами 

платонізму і неоплатонізму. Якщо в західноєвропейській культурі переважала 

«платонівсько-арістотелівська» лінія філософії, що формувала тип мислення, який 

прагне до осягнення незалежної від людини істини, то в протоукраїнській 

культурі переважає «александрійсько-біблейська» лінія, зорієнтована на 

осягнення істини як результат пошуку людиною сенсу власного буття. Можливо, 
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саме тому в українській культурі логіко-технічна філософська освіченість, 

абстрактні теоретизування, вишуканий «гносеологізм», категоріальна 

системотворчість не пускають глибоких коренів. Тут виробляється своєрідний тип 

філософствування, де «любомудр»-філософ не обмежується осмисленням 

об'єктивно-безособової дійсності, а переломлює її через власну долю. 

Філософське знання спрямоване не стільки на зовнішній світ, як кінцеву мету 

пізнання, скільки на осягнення через цей світ божественної істини, що є 

таємницею людського буття. Мудрість у цьому плані виступає своєрідним 

розгадувачем таємниці власного «Я». Відповідно до цього виробляється і 

розуміння призначення філософа і філософії. Філософом вважається той, хто, 

спираючись на книжні знання, не просто осягає сенс людського існування, а 

перетворює осягнену істину в керівництво для власного життя. 

У рамках цих уявлень розвиваються натурфілософські ідеї, зароджуються 

наукові методи пошуку знань про природу, формується гносеологічна 

проблематика. Яскравим проявом теоретико-пізнавальних орієнтацій у філософії 

Київської Русі є культ книги, писаного Слова, книжної науки в житті людини. 

«Книжність» осмислюється як одна з вищих чеснот людини, як запорука 

мудрості. Акцентування уваги на ролі розуму в пізнавальній діяльності людини є 

характерною і яскраво вираженою в києво-руській духовності тенденцією до 

інтелектуалізму. 

Спадкоємцями місії слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія стають 

митрополит Іларіон, літописець Нестор, князь-мораліст Володимир Мономах. До 

ідей саме цих людей і їх послідовників неодноразово повертається вітчизняна 

філософська традиція, яка пізніше підніметься до висот відрефлексованної, 

класичної філософії. 

Зв'язавши поняття «філософії» і «філософа» із з'ясуванням смислу «книжних 

слів» і пропагандою величі Божої, києво-руські книжники зберегли обережне 

ставлення до попередньої, античної (язичницької) філософії. Літописець Нестор 

вважав, що «філософ» відданий язичницькій скверні і не може бути справжнім 

християнином. Викладаючи Платона й Арістотеля, Климент Смолятич 

підкреслював, що він «філософа із себе не удає».
1
 Його філософія, роз'яснював 

він, у тому, щоб, викладаючи євангельські чудеса, розуміти їх іншомовно і 

духовно. Поширеним було відоме визначення філософії Іоанна Дамаскіна і 

М.Псьолла, у якому філософським знанням вважається знання речей невидимих 

(«божественних») і видимих (людських). Філософія «вчить людину справами 

(своїми) бути за образом і подобою того, хто сотворив її». В «Ізборнику 1073 

року» присутній аналіз філософських понять «сутність», «суще», «єство» 

(природа), «випадкове». 

Існував й інший підхід до предмета (і метода) філософії. Відповідно до 

Сократа, філософія є знання того, як правильно задавати головні для людини 

питання. Тому Володимир Мономах риторично перелічує такі питання: «як небо 

влаштоване, або як сонце, або як місяць, або як зірки, і темрява і світло, і земля на 
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 Климент Смолятич. Послание Фоме // Златоструй. Древняя Русь Х-ХШ вв. – М., 1990. – С. 

184. 
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водах покладені». Відповідь, звичайно, дається у богословському ключі — 

«промислом Бога», але з урахуванням рівня знань і побутової поінформованості 

того часу. 

Земний світ бачиться мудрецю-християнину ареною боротьби світлого і 

темного начал, добра і зла, вічного і минущого, краси і потворності, священного і 

буденного, християнського і язичницького («поганського»). Ця боротьба 

відбувається, насамперед, у серці і душі людини. Бо людина складна і в 

тілесному, і в духовному вимірах. Душа людини, відповідно до Никифора, 

знаходячись у голові, «по всьому тілу діє через п'ять слуг своїх, тобто через п'ять 

чуттів...».
1
 Розум вище інших душевних здібностей людини: він старший над 

волею і почуттями, відрізняє людину від тварини і спрямований на розуміння 

істин Бога і пізнання його створінь. Разом з тим розум амбівалентний: розумними 

були і язичники Гомер, Платон, Арістотель, розумним був і «темний», занепалий 

ангел, який розум використовував для підступу проти Бога і для нанесення втрат 

людині. 

У структурі душевних сил особистості відзначається дія волі, «серця», як 

вмістилища любові до Бога, і соціальних почуттів – смирення, благовірності, 

ревного ставлення до Бога. Особливе місце відведено словесній функції «душі» – 

слову як засобу спілкування людей і Слову як Посереднику між Богом і людиною. 

Аналізуючи погляди давньоруських мислителів на сутність людини, сенс її 

життя не можна не відзначити специфічний антропоцентризм їх поглядів. Їм уже 

притаманний погляд на людину не як на частину природного космосу, що 

завершує ряд природних утворень, а як на створіння, що стоїть над природним 

космосом, який і створений відповідно до Божого задуму для послуг людини. 

Людині відводиться роль центральної ланки, що забезпечує комунікацію між 

Богом і створеним ним світом. 

Не менш складною філософською проблемою того часу у визначенні сутності 

людини стала проблема співвідношення у ньому індивідуально-особистісних і 

колективних «соборних» начал. З одного боку, стосовно Бога людина мислилась 

як індивід, який особисто відповідає за свої земні вчинки. Однак такий принцип 

персоналізму суперечив характерним для тодішнього громадського життя 

традиціям ієрархізму і корпоративності, відповідно до яких кожній людині 

відводилась чітко визначене місце в соціальній структурі суспільства і жорстко 

визначені рамки поведінки. Тому індивідуальні начала зіштовхувалися з 

«колективною особою», де індивід виявляється злитим з родом, сім'єю, родиною і 

т.п. Що стосується протоукраїнського етносу, то для нього було характерне 

посилення індивідуальних начал. На світоглядному рівні це знайшло свій вияв у 

домінуванні екзистенціальних мотивів в українській філософській думці. 

У новому світогляді трансформуються історичні погляди києво-росів. Автор 

«Слова о полку Ігорове» пам'ятає дохристиянську давнину Київської землі, 

героїчні віки Трояна і часи Бусови. Однак і нинішні князі виявилися на висоті 

своєї місії і підняли статус молодої держави до рівня імперії («каганату»). Тому 

автора поеми тривожать відцентрові тенденції міжусобиці удільних князів, він 
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закликає їх до об'єднання в ім'я збереження історичного існування рідної землі. 

Києво-руська практична філософія перетворюється таким чином у джерело 

історичного оптимізму, що дозволив пізніше пережити нашим предкам страшне 

потрясіння ординської неволі. 

Першим власне історіософським твором вважається «Слово про Закон і 

Благодать» Іларіона, у якому з'являється уявлення про свого роду цілісність 

світового історичного процесу і його рушійні сили. 

Підводячи підсумки сказаному, слід підкреслити, що в Київській Русі 

сформувався тип світогляду, який зіграв істотну роль у розвитку філософської 

культури українського народу. У вітчизняній літературі світового рівня 

зберігається і понині спадкоємний шар світоглядних образів, почерпнутих у 

фольклорно-християнській народній філософії. Києво-руська філософська думка 

вийшла за рамки своєї епохи. Вона проповідувала мир, міжетнічну згоду, 

патріотизм, віру в добрі начала в людині й оптимістичну переконаність у 

майбутньому свого народу і країни. Строго кажучи, докласичний період є 

передфілософським. Філософія ж у власному значенні слова формується в 

наступний період, що одержав назву класичного. 

2. Класичний період розвитку української філософії. Києво-Могилянська 

Академія. Г.С.Сковорода. Становлення в Україні професійної філософії, як 

самостійної складової частини культури українського народу, відноситься до 

XVII ст. і нерозривно пов'язане з діяльністю Києво-Могилянського колегіуму (з 

1701 року – академії), названого так на честь Петра Могили – видатного 

просвітителя і мецената. Філософська традиція Києво-Могилянської Академії 

була представлена такими мислителями, як С.Яворський, Ф.Прокопович, 

Г.Кониський, І.Гізель, И.Кононович-Горбатський, Г.Щербатський. Саме з цього 

періоду філософія стає навчальною дисципліною. 

Аналізуючи їх філософські погляди, необхідно в першу чергу зупинитися на 

розумінні ними предмета філософії. Якщо мислителі києво-руського періоду 

трактували філософію як пізнання істини, здійснюване через життя в істині, то в 

Києво-Могилянській Академії обґрунтовується погляд на філософію як на спосіб 

інтелектуального пізнання людини і природи. 

На філософські позиції «академіків» відчутний вплив зробили такі 

західноєвропейські течії, як гуманізм, реформація і раннє просвітництво, 

своєрідний синтез яких, здійснений на основі досягнень вітчизняної духовності, 

обумовив формування культури українського барокко. Починаючи з 30-х рр. XVII 

ст. і до кінця XVIII ст. саме культура барокко визначала своєрідність духовного – 

у тому числі філософського – життя більшості українських мислителів. 

Центральним об'єктом дослідження «бароккової філософії» стала сучасна 

людина, «героїчна особистість», яка, однак, втілювала в собі ідеал, цілком 

досяжний у реальному, земному житті. Перед новою філософією постає насущне 

завдання дати адекватне трактування місця людини у Всесвіті, виявити її зв'язок із 

природою і визначити те особливе, що відрізняє людину від усього 

навколишнього у мінливому і нескінченому світі. У київських академіків 

превалював запозичений з античності підхід до людини як «мікрокосмосу», 

існуючому як модель Всесвіту, тобто макрокосмосу. Людина – невід'ємна частина 
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природи, підпорядкована законам останньої. Однак людині властивий 

субстанціональний елемент, що визначає виняткову роль людини у 

навколишньому світі. Це – мислення. 

Сказане обумовило підвищений інтерес до гносеологічної проблематики. У 

курсах психології і логіки велика увага приділялась характеристиці пізнавальних 

здібностей людини: відчуттям, розуму, сприйняттю, пам'яті, уявленню, 

мисленнєвої діяльності. Особливе місце в лекціях києво-могилянських професорів 

належало проблемі зв'язку мови і мислення. Мова розглядалася як штучна знакова 

система, використовувана для спілкування. Значення слова-знака встановлюється 

через його відношення до предмета, який воно означає. 

У навчальному процесі Києво-Могилянської Академії знайшли відображення 

питання, пов'язані з розумінням свободи і необхідності, свободи волі людини. На 

відміну від західноєвропейської філософії, яка ототожнювала розум і волю, тим 

самим розуміючи волю як пізнану необхідність, київські академіки визнавали 

взаємозалежність і взаємозв'язок розуму і волі, чітко їх розділяючи. На їхню 

думку, воля не вільна від розуму, вона втілює рішення розуму, який, сприймаючи 

об'єкт або факт, аналізує його, робить висновки і пропонує волі програму дій. 

Разом з тим і воля може впливати на розум, а в стані сильного афекту вона може і 

паралізувати його, здійснивши свій вибір без участі розуму. 

Опосередкованою ланкою, що з'єднує розум і волю є розсудливість, за 

допомогою якої досягається гармонія між розумом і волею. Якщо вчинок 

відбувається завдяки розуму, який придушує волю, або навпаки, шляхом 

вольового вибору, що суперечить розуму, то він може бути досконалий фізично, 

але не морально. Внутрішня гармонія людини залежить не тільки від гармонії між 

розумом і волею, але й від реалізації обраної життєвої мети. Тим самим, 

актуалізувалась надзвичайно гостра для епохи українського барокко проблема 

сенсу життя, визначення його мети. Цю проблему києво-могилянські філософи 

вирішували в двох аспектах, розрізняючи «фізичну» і «моральну» цілі людини. В 

уявленні києво-могилянських академіків «моральна» ціль пов'язана із земним 

життям і реалізується через досягнення блага у реальному бутті. Благо є 

загальною мрією всіх людей, але в кожної конкретної людини моральна мета 

своя. Загальним благом вважалося все, що веде людину до чесноти. На шляху 

досягнення чеснот людина змушена постійно переборювати такі стани, які 

примушують її доходити до крайнощів. Істинна чеснота – у золотій середині, але 

її дотримання породжує внутрішній конфлікт. Однак такий стан є необхідним 

елементом життєдіяльності, тому що вносить у неї боротьбу і рух, без чого життя 

не могло б існувати. 

Завершення епохи барокко в Україні було відзначено появою видатного 

філософа і поета, співака і музиканта, байкаря і педагога Григорія Саввовича 

Сковороди (1722-1794). Вихованець Києво-Могилянської Академії, він обрав 

неспокійну долю мандрівника, демонструючи дивну відповідність переконань і 

способу життя. Саме тут виявляється протест філософа проти дисгармонії 

реального буття. Невипадково він заповідав на своїй могилі написати: «Світ ловив 

мене, але не спіймав». 
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Усі, хто вивчав життєвий шлях філософа, пишуть про нього як про трудолюба, 

енциклопедиста-подвижника, аскета. Філософські погляди Г.С.Сковороди 

сформувались під впливом античної, святоотцівської середньовічної, західної 

новоєвропейської традицій філософствування. 

Основою онтологічного вчення Г.С.Сковороди є концепція «трьох світів» і 

«двох натур». Реальність, на думку філософа, – це гармонічна взаємодія 

макрокосмосу, у якому живе все породжене; мікрокосмосу – людини і 

символічного світу (світу книги чи Біблії). 

Великий світ (макрокосм) – це увесь світ речей, Всесвіт, Г.С.Сковорода часто 

називає його по-латині «Універсумом». У макрокосмі перебуває все породжене, 

Г.С.Сковорода має на увазі, що сам макрокосм є вічний і безмежний. Услід за 

античними мислителями він вважає, що субстрат речовинного світу утворюють 

чотири елементи: вогонь, повітря, вода і земля; а вслід за М.Коперником визнає 

множинність світів, вічних у часі і безмежних у просторі. 

Малий світ (мікрокосм) – це людина. Людина (мікрокосм) для Г.С.Сковороди – 

це центр, у якому сходяться і здобувають своє значення всі символи макрокосму і 

Біблії. Вчення про малий світ є стрижень всієї антропологічної філософії 

Г.С.Сковороди. 

Нарешті, третій світ – світ символів (Біблія, а також міфологія і народна 

мудрість) виступає як самостійна реальність, яка забезпечує людині можливість 

осягнення Бога. Через цей світ Бог являється людині. 

Усі три світи мають дві натури – видиму і невидиму, зовнішню і внутрішню. 

Видима натура – це речовина, матерія, плоть; невидима натура – Бог, Дух. 

Важливо підкреслити, що ці дві натури містяться і в Біблії. Г.С.Сковорода 

відкидає істинність зовнішньої сторони Біблії, заперечує реальність біблійних 

чудес, відзначає неправдоподібність легенд і сказань, вважаючи, що в Біблії 

схований глибинний, алегоричний зміст. 

Як і увесь світ, так і людина має дві натури: зовнішня, видима, тлінна – це 

емпірична (тілесна) сутність людини; внутрішня, істинна «натура» людини – його 

душа. Поки плоть панує над людиною, істина буде схована і як така, і як істина 

людського існування. Формування істинної людини відбувається тоді, коли 

людина в процесі самопізнання відкриває в собі «невидиму натуру», Бога, Дух. 

Г.С.Сковорода розуміє цей процес одухотворення як народження в людині 

«нового серця». 

У визначенні сутності людського буття – індивідуальна неповторність 

філософії Г.С.Сковороди. Філософія подібна смужці Аріадни, що допомагає 

вибратися з життєвого лабіринту і знайти шлях до щастя. Шлях до щастя лежить 

через моральне вдосконалювання людини. Філософа цікавило питання: як люди 

розуміють щастя, як домагаються його, і в чому насправді полягає призначення і 

щастя людини. Безпосереднім суб'єктивним виявом людського щастя 

Г.С.Сковорода вважав «внутрішній світ, сердечну веселість, душевну міцність». 

Щастя в нас самих, воно породжується вірою і любов'ю людини. Тому щастя 

залежить від самої людини. Усі люди створені для щастя, але не всі його 

досягають. Чому це відбувається? Люди захоплюються зовнішніми атрибутами 

щастя (влада, багатство), але це не щастя, а примара, порох. Категорії любов і віра 
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мають у Г.С.Сковороди і глибокий пізнавальний зміст: «крізь любов і віру людина 

пізнає себе». «Пізнай самого себе» – сократівський заклик по-новому звучить у 

філософа Г.С.Сковороди: він не просто закликає, а звертає увагу на пізнання 

природи людської душі з урахуванням умов її формування. 

Визначальне значення у філософсько-етичному вченні Г.С.Сковороди займає 

концепція «сродної праці». Спираючись на закладену античною філософією ідею 

про залежність долі людини від його природних схильностей, він сенс людського 

буття бачить у праці («життя і справа є те саме»), а істинне щастя – у вільній 

праці за покликанням. Усі заняття приносять користь людині і суспільству, якщо 

вони відповідають схильностям людини до даного виду діяльності. Г.С.Сковорода 

говорить про «сродність до хліборобства», «сродність до воїнства», «сродність до 

богослов'я» тощо. Думка про визначальну роль «сродної праці» в забезпеченні 

щасливого життя у Г.С.Сковороди набула значення загального принципу у 

вирішенні проблеми сенсу людського буття. Спорідненість, покликання і є 

істинний «Бог» у людині. Г.С.Сковорода розрізняє процес праці і її результат. 

Насолода процесом споживання не є істинною людською насолодою. Істинне 

задоволення в насолоді самим процесом праці, а його приносить тільки сродна 

праця. Таким чином, Г.С.Сковорода вперше у вітчизняній філософії ставить 

проблему перетворення праці у потребу людини і у вищу насолоду. 

Щастя Г.С.Сковорода пов'язує з почуттями подяки, любові, дружби, що 

виникають внаслідок спорідненості. Усвідомивши свою залежність від природи, 

визначивши свою міру щастя і змирившись з нею, людина одержує найбільшу 

насолоду від задоволення найнеобхідніших потреб. 

Таким чином, погляди професорів Києво-Могилянської Академії і 

Г.С.Сковороди вплинули на весь наступний розвиток не тільки української, але й 

російської філософії. Зверненість до людини, до її внутрішнього світу, проблеми 

щастя, сенсу життя одержали подальший розвиток у «філософії серця» 

П.Д.Юркевича, Вол.С.Соловйова, М.О.Бердяєва, тим самим зміцнивши 

гуманістичну традицію вітчизняного філософствування з його критичним 

відношенням до західноєвропейського раціоналізму. 

3. Розвиток філософської думки в Україні в ХІХ – ХХ століттях. 
Безпосереднім продовжувачем ідей Г.С.Сковороди став Панфіл Данилович 

Юркевич (1826-1874). П.Д.Юркевич відстоює ідею цілісності людського духу, що 

не зводиться лише до розуму. Він доводить, що мислення не вичерпує всієї 

повноти духовного життя людини – у цьому він бачить недолік раціоналізму, 

який вважає, що мислення є сама сутність душі, а волю і відчуття серця 

проголошує лише видозмінами мислення. На думку філософа, завдання, які 

покликано вирішувати мислення, виходять, врешті решт, від схильностей і вимог 

серця. 

Для філософії П.Д.Юркевича характерний кордоцентризм (від лат. cardios – 

серце). Таке розуміння серця походить від неоплатонізму, християнської 

філософії, а також від української філософії ХVII-XVIII ст.ст. (І.Голятовський, 

Е.Словянецький, К.Ставровецький). Серце, відповідно до цього вчення, – це й 

осередок усього духовного життя, тому що у ньому народжуються наміри і 

бажання, рішучість і воля; серце – це також вмістилище пізнавальних дій душі, 
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центр морального життя людини, свого роду стан і вектор, що надають цілісність 

свідомості. «Якщо світло знання повинне зробитися теплотою і життям духу, – 

відзначає Юркевич, – воно повинно проникнути до серця, де б воно могло увійти 

у цілісний настрій душі. Так, якщо істина падає нам на серце, то вона стає нашим 

благом, нашим внутрішнім скарбом. Тільки за цей скарб, а не за абстрактну 

думку, людина може вступати у боротьбу з обставинами і людьми».
1
 

Кордоцентризм, як стійка світоглядна позиція, закріпився в українському 

романтизмі. Він знайшов відображення у творчості М.В.Гоголя, П.О.Куліша, 

Т.Г.Шевченка, М.О.Максимовича. Його вплив на українську культуру настільки 

значний, що кордоцентричні мотиви можна знайти в літературі і мистецтві 

України і у ХХ ст. Таємниця такого впливу багато авторів вбачають у 

відповідності характеристикам національної психології і світосприймання 

українців. 

Середина ХIХ ст. характеризується початком розробки філософії української 

ідеї як теоретичної самосвідомості українського національного відродження. 

Основи української національної ідеї були закладені М.О.Максимовичем, 

М.І.Гулаком, М.І.Костомаровим, П.О.Кулішем – членами Кирило-Мефодіївського 

братства – суспільно-політичної і культурно-просвітницької організації, яка 

таємно існувала в Києві у 1845-47 роках. 

З Кирило-Мефодіївським братством пов'язана діяльність великого 

українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861). І хоч 

він не залишив цілісних онтологічних і гносеологічних концепцій, його вплив на 

українську філософію важко переоцінити. Доля України – одна з головних тем 

поетичної творчості Т.Г.Шевченка. «Зла доля» українського народу є результат 

дій, з одного боку, зовнішніх ворогів, а з іншого – фальшивих і злих синів власної 

країни. Корінь цього лиха – у втраті національної пам'яті, національної гідності. У 

своїх міркуваннях Т.Г.Шевченко наголошує на моральних переживаннях 

конкретної людини. Смерть, віра, надія, любов, совість – ці проблеми вказують на 

екзистенціальну спрямованість філософствування Т.Г.Шевченка. 

У центрі уваги історіософських шукань кирило-мефодіївців – самість 

українського народу, доля України, її минуле, теперішнє і майбутнє. Наприклад, 

Микола Іванович Костомаров (1817-1885) відстоював ідею самобутності 

українського народу, його волелюбного духу, мови, культури, психології, що 

ставило його в опозицію до офіційної російської історіографії. Світоглядним 

фундаментом його поглядів були ідеї рівності людей і етносів, національного 

взаєморозуміння, досягнутого на ґрунті науки і християнської освіти. Ідеал 

політичного устрою М.І.Костомаров вбачав у слов'янському федералізмі, 

відповідно до якого кожна народність зберігала свої особливості «при загальній 

особистій і суспільній волі». 

Пантелеймон Олександрович Куліш вважав місією всього свого життя 

вивищення українського народу до національного самоусвідомлення. 

Романтизуючи історичне минуле, П.О.Куліш протиставляв самобутній шлях 

                                                           
1
 Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, согласно учению слова 

Божьего… // Юркевич П.Д. Философские произведения. – М., 1990. – С.85. 



 41 

розвитку України ворожій і бездуховній урбанізації. Ідеалом національного 

способу життя П.О.Куліш вважав хутір. Це дало можливість Д.І.Чижевському 

охарактеризувати його філософію як україноцентричну. 

Основні ідеї кирило-мефодіївців отримали своє продовження в працях 

В.Б.Антоновича, М.П.Драгоманова, В.Русова, О.О.Потебні. 

У 1917-1921 рр. недовгий досвід української державності обумовив підвищену 

увагу до соціально-філософських, етнополітичних, соціокультурних проблем. 

Серед мислителів, що залишили помітний слід у розвитку національної філософії 

і, зокрема, у теоретичному осмисленні питань державного будівництва, не можна 

не згадати М.С.Грушевського і В.К.Винниченка. Зокрема, М.С.Грушевський 

розробляв ідею самовизначення українського народу як суб'єкта історичного 

процесу зі своїми етнічними і духовно-культурними уподобаннями, бажаннями, 

ідеалами. Філософські і соціологічні погляди В.К.Винниченка викладені в його 

тритомнику «Відродження нації», у романах «Великий молох», «Сонячна 

машина», «Нова заповідь» та ін. Як і його попередник, В.К.Винниченко 

підкреслює нерозривний зв'язок людини з природою, селянську основу 

українського суспільства, висловлює протест проти урбанізації і модернізації. 

Вагомий внесок у вирішення науково-просвітницьких і освітніх задач в Україні 

зробив академік В.І.Вернадський. Розробка В.І.Вернадським філософських 

проблем методології науки, наукового світогляду, наукової творчості й освіти, 

знайшла свою реалізацію в конкретно-практичній діяльності вченого в Україні. З 

його ім'ям пов'язане створення Української Академії Наук, Таврійського та 

Катеринославського університетів, Головної фізичної обсерваторії в Миколаєві, 

педагогічної академії в Ніжині, Комісії з вивчення Продуктивних Сил України, 

низки музеїв, бібліотек, інших культурно-просвітницьких установ. 

Втрата Україною незалежності привела до еміграції з країни ряду визначних 

мислителів, у числі яких слід відзначити В.К.Липинського, Д.І.Донцова, 

А.Ю.Кульчицького, Д.І.Чижевського та ін. Якщо перші два дослідники 

присвячували свої праці, головним чином, розробці національної ідеї – 

«інтегрального націоналізму» (Д.І.Донцов вважається фундатором українського 

націоналізму), а А.Ю.Кульчицький займався переважно соціально-

психологічними, антропологічними проблемами, то Д.І.Чижевський відомий як 

історик філософії. Його перу належать роботи, що стали класичними – «Нариси з 

історії філософії на Україні», «Філософія Г.Сковороди» і «Гегель у Росії». 

Труднощі становлення Радянської влади в Україні знайшли відображення у 

філософській і літературній творчості В.Юринця, С.Ю.Семковського, П.І.Демчука 

і М.Г.Хвильового. Однак їх романтичні національні ідеї не могли знайти свого 

місця в моноідеологічній програмі перших років соціалістичного будівництва. 

Подальший розвиток філософської творчості в Україні пов'язаний з 

відродженням у 1944 р. філософського факультету в Київському університеті і 

створенням у 1946 р. Інституту філософії АН УРСР. Саме при Інституті філософії 

сформувалася так звана «київська філософська школа», початковий період 

діяльності якої пов'язаний з іменами П.В.Копніна і М.Л.Злотіної. Для цієї школи 

характерне специфічне трактування розуміння філософії як форми світогляду, 

синтез діалектики, теорії пізнання, логіки, філософської антропології, аксіології, 
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відкритість і діалогічність із західними філософськими новаціями, зокрема, з 

екзистенціалізмом і т.д. 

Ці тенденції знайшли розвиток у роботах В.І.Шинкарука, М.В.Поповича, 

О.Я.Яценка, І.Ф.Надольного, С.Б.Кримського та ін. У фокусі уваги цих 

дослідників, як і раніше, знаходяться суперечливі, що помітно загострилися 

останнім часом, відносини в системі «людина – суспільство – природа». 

Враховуючи технічний профіль навчання студентів, хотілося б звернути увагу на 

роботи з філософії техніки М.Ф.Тарасенко, який показав неоднозначність 

трактування феномена техніки, вказуючи на ековітальні та антропологічні 

потреби сучасного суспільства. 

Резюмуючи матеріал даної теми, слід зазначити, що філософська думка в 

Україні пройшла тривалий шлях свого становлення, виробила власне оригінальне 

бачення «вічних філософських проблем». Це і визначає її своєрідність і вселяє 

надію, що величезний потенціал української софійної мудрості буде служити на 

благо людини і людства. 

 

ТЕМА IV 

ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ 

1. Поняття буття. Становлення проблеми буття в історії філософії. 

Філософське вчення про буття, матерію і дух виконує в сучасних умовах важливу 

методологічну евристичну функцію. Майбутнім інженерам необхідно не тільки 

засвоювати його основні положення, але разом з тим виробляти вміння 

користуватися ними як методологічними регулятивними принципами 

дослідження при вирішенні конкретних наукових проблем. У наш час у зв'язку з 

загостренням глобальних проблем, з погрозами і ризиками, що постають перед 

сучасними цивілізаціями, проблема буття набуває особливої актуальності. 

Буття – центральна філософська категорія, яка фіксує загальність існування 

реальності в її єдності і багатоманітті, конечності і безконечності, вічності і 

тимчасовості. 

У повсякденній мовній практиці поняття буття співвідноситься з дієсловами 

«бути», «не бути», «мати буттєвість», «бути в наявності», «існувати». Зв'язка «є», 

що вказує на буття, (англ. is, нім. ist, франц. est) присутня практично у всіх мовах, 

але іноді опускається, та значення приписування суб'єкту якості буттєвості 

завжди мається на увазі. 

Розділ філософії, що вивчає буття, називається онтологією. Для опису буття 

онтологія не обмежується тільки однією цією категорією, незважаючи на її 

виняткову важливість, і вводить цілий ряд інших: «реальність», «світ», 

«субстанція», «матерія», «дух», «свідомість», «рух», «розвиток», «простір», 

«час», «природа», «суспільство», «життя», «людина». Їх зміст і методологічне 

навантаження розкриваються в наступних питаннях і темах курсу, що вивчається. 

Постановка проблеми буття і специфічне її вирішення виявляється вже в 

античній філософії. Вперше зробив спробу визначити поняття буття Парменід. На 

його думку, буття підрозділяється на два світи. Буття – це те, що сприймається 

розумом і те, що вічно є і не може осягатися органами почуттів. Буття подібне 
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величезній кулі, що заповнює собою все, і тому воно нерухоме. Світ речей, 

об'єктів, що чуттєво сприймаються, за Парменідом, є мінливим, тимчасовим, 

минущим. Це, скоріше, світ небуття. Однак у філософії Парменіда ще не 

прослідковується взаємозв'язок цих світів, тобто буття і небуття. 

Наступний крок у цьому напрямку зроблено Гераклітом. Він розглядає світ у 

вічному становленні і підкреслює єдність буття і небуття, «одна і та ж річ і існує, і 

не існує», «єдина природа – буття і небуття». Кожна річ, зникаючи, не переходить 

в ніщо, а переходить в інший стан. Звідси випливає світоглядний висновок про 

безпочатковість і безконечність світу. Цей світ не був створений ніким – ні 

богами, ні людьми і вічно буде живим вогнем, що часом спалахує і часом згасає. 

Ще один варіант вирішення проблеми буття ми виявляємо в атомістів. 

Демокріт ототожнює буття з речовиною, з мінімальною, неподільною, фізичною 

часткою – атомом. Під небуттям Демокріт розумів порожнечу, яка непізнавана. 

Пізнати можна лише буття. 

Родоначальник об'єктивно-ідеалістичної філософії Платон подвоює буття на 

світ ідей (світ духовних суттєвостей) і світ речей. При цьому світ ідей, за 

Платоном, є первинним, вічним, справжнім буттям, а світ речей – несправжнім і 

тільки тінню вічного світу ідей. 

Учень Платона Арістотель відкидає його вчення про ідеї як надприродні 

умоосяжні сутності, відділені від речей. Вчення ж самого Арістотеля 

відзначається суперечливістю. По-перше, буття він розуміє як принцип (форма) 

організації речі, але існуючий реально в єдності з її матеріальним субстратом. По-

друге, під буттям він розумів існування першодвигуна (чи першопричини) всіх 

речей, форму усіх форм, що існують у матеріальному світі. При цьому він 

трактував матерію як пасивну, податливу, сприймаючу вплив ідеального, 

організуючого принципу (форми). Арістотель зробив спробу визначити специфіку 

руху конкретних речей через просторово-часові координати. По-третє, заслугою 

Арістотеля є і постановка питання про онтологічний статус одиничного і 

загального, що одержав подальший розвиток у середньовічній філософії. 

Західноєвропейська середньовічна філософія, ґрунтуючись на античній 

онтології, запропонувала нове трактування буття, приписуючи істинне буття 

Абсолюту, що вже розуміється не космологічно, а теологічно, а неістинне буття – 

створеному цим Абсолютом світу. У християнському світорозумінні, що прийшло 

на зміну античному, Бог є найдосконаліше суще, безмежна всемогутність, а всяке 

обмеження, невизначеність сприймається як ознака конечності та недосконалості. 

За Аврелієм Августином, Бог – найдосконаліша сутність, тобто той, хто має 

абсолютне і незмінне буття, осередок всякого буття взагалі. Бог дав буття всім 

створеним речам, «але буття не найвище, а одним дав більше, іншим менше і, 

таким чином, розподілив природи істот по ступенях. Бо як від мудрування 

одержала назву мудрість, так від буття (esse) названа сутність (essentia)». Тим 

самим була сформульована важлива онтологічна проблема сутності та існування. 

Нові концепції буття формуються в XVII-XVIII ст.ст., де буття розглядається з 

позицій матеріалізму як фізична реальність, що ототожнюється з природою. Буття 

розглядається як реальність (об'єкт), що протистоїть людині (суб'єкту), яка 

опановує ним. Характерним для метафізичних вчень цього періоду є визнання 
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субстанції як самототожної, незмінної, стійкої першооснови. Істотний внесок у 

розвиток уявлень про неї зробив Р.Декарт. З позицій раціоналізму він визнавав 

рівноправне і незалежне одна від одної існування двох субстанцій – матеріальної з 

її атрибутом протяжності та духовної – з атрибутом мислення. Сполучною 

ланкою між цими субстанціями, за Р.Декартом, виступає вища – божественна – 

субстанція як причина самої себе (causа sui), що породжує і протяжну, і мислячу 

субстанції. Визнаючи реальність цих субстанцій, Р.Декарт, разом з тим, вважає, 

що лише одна субстанція відкрита нашій свідомості: вона сама. Центр ваги 

зміщений на знання, а не на буття як у концепції Аврелія Августина. Перевага 

віддається мислячій субстанції, звідси – картезіанська теза «мислю – отже, 

існую». 

Послідовником Р.Декарта був Г.-В.Лейбніц, який розвив вчення про протяжну 

субстанцію. Він ввів поняття монади («духовного атома») для з'ясування 

структури світу і складових його частин. Реальність мають тільки прості 

(нематеріальні, непротяжні) монади, «що ж стосується тіл, що завжди протяжні і 

такі, що поділяються, то вони не субстанція, а агрегати монад». 

Представники німецької класичної філософії І.Кант і Г.-В.-Ф.Гегель стали 

розглядати буття переважно в духовно-ідеальному аспекті, акцентуючи увагу на 

проблемі ідеального начала (абсолютного духу), основних ступенях його 

саморозвитку, об'єктивації цього начала у всесвітній історії і конкретних областях 

культури. Примітно, що в Г.-В.-Ф.Гегеля буття розумілося як безпосередня 

дійсність, яка ще не роздвоєна на явище і сутність: з неї починається процес 

пізнання. Адже сутність споконвічно не дана, тому відсутня і її кореляція – 

явище. Головними визначеностями буття, за Г.-В.-Ф.Гегелем, виступають якість, 

кількість і міра. 

У марксистській філософії XIX ст. поняття субстанції було витіснене 

категорією «матерія», евристичний потенціал якої у силу її визначеності був, 

безсумнівно, вище. Практично, у марксизмі відбувається максимальне зближення 

змістів понять «буття» і «матерія». З одного боку, під буттям розуміється 

філософська категорія, що служить для позначення всього того, що існує реально: 

це – і природні явища, і соціальні процеси, і творчі акти, що відбуваються у 

свідомості людини. З іншого боку, «у світі немає нічого крім матерії, що 

рухається». 

Категорія буття була збагачена за рахунок введення К.Марксом і Ф.Енгельсом 

у загальне уявлення про реальність поняття «суспільне буття». Під суспільним 

буттям розумівся реальний процес життєдіяльності людей, і, в першу чергу, 

сукупність матеріальних умов їх життя, а також практика перетворення цих умов 

з метою оптимізації. 

У ХХ ст. у філософії екзистенціалізму проблема буття сфокусована на 

суперечностях людського існування. В екзистенціалістській традиції одержує 

нове звучання проблема сутності й існування людини. На думку М.Хайдеггера, 

буття природи і суспільства характеризується як несправжнє, чуже, абсурдне 

стосовно людини. На відміну від класичної філософії тут проблема буття без 

вирішення питання про сенс існування людини втрачає всяку значимість. Таким 

чином, екзистенціалісти спробували виявити характерні риси справжнього 
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людського буття і привернути увагу до унікальності, самоцінності, крихкості 

кожного людського життя. 

Закінчуючи розгляд першого питання, підкреслимо, що у вченні про буття 

інтегруються основні ідеї, вичленовані в процесі послідовного осмислення 

питання про існування світу і людини у ньому: 

1) світ є; існує як безмежна і неминуща цінність; 

2) природне і духовне, індивіди і суспільство рівноправно існують, хоча й у 

різних формах; 

3) у силу об'єктивної логіки існування і розвитку світ утворює сукупну 

реальність, дійсність, наперед задану свідомості і дії конкретних індивідів і 

поколінь людей. 

2. Філософське розуміння структури буття. Короткий огляд трактувань 

категорії буття в історії філософії показує, що в різні історичні епохи 

актуалізується той чи інший аспект даної проблеми. Осмислення цілісності буття, 

у свою чергу, вимагає уявлення про будову (організацію) буття, що припускає 

аналіз його структури. Онтологія, розглядаючи структуру буття, виділяє і 

досліджує ряд його стійких форм, що не зводяться одна до одної і у той же час 

взаємозалежні між собою. Основними формами буття є: 

– буття речей, процесів і станів. Воно підрозділяється на стани природи, що 

виникли, існували до людини – «перша природа», і на «другу природу» – зроблені 

людиною речі, процеси, стани; 

– буття людини, що підрозділяється на буття людини у світі речей і 

специфічно людське буття. Як би не було буття людини унікальним, воно має 

загальні сторони з будь-якою минущою річчю природи. У свою чергу, специфічно 

людське буття постає як взаємозв'язок трьох його складових: природно-тілесної, 

психологічної і соціально-історичної. Взяті в єдності ці виміри людського 

існування є вихідними характеристиками його буття; 

– буття духовного (ідеального), що поділяється на індивідуалізоване духовне 

й об'єктивоване (надіндивідуальне) духовне. Видом індивідуалізованого буття 

духовного є свідомість. Специфіка існування свідомості полягає у тому, що вона 

невіддільна від природно-біологічних процесів, але до них принципово не 

зводиться, оскільки ідеальна за своєю суттю. Специфіка буття об'єктивованого 

духовного полягає у тому, що його елементи і фрагменти, ідеї, ідеали, норми, 

цінності, природні і штучні мови здатні зберігатися і переміщуватися у 

соціальному просторі і часі. 

– буття соціального, котре поділяється на індивідуальне буття (буття 

окремої людини в суспільстві і в процесі історії) і буття суспільства. 

Вичленовування форм буття дає уявлення про буття у статичному аспекті. Але 

для того, щоб зрозуміти повноту буття, треба вказати на основні моменти його 

динаміки, що пов'язано з поняттям «стан (спосіб) буття». 

Так, природа має буттєвість як сукупна і в той же час – розчленована 

реальність. Для цілісного сприйняття природи важливо розуміти, що стан 

природи – це стан зв'язків усіх її видів, підвидів, усіх її специфічних проявів. 

Врахування глибини і складності цих природних зв'язків і взаємодій – необхідна 

умова для адекватного існування людини в природі. «Друга природа» – або 



 46 

культура – постає як єдність діяльності людини по перетворенню «першої 

природи» і результатів такої діяльності, головним з яких є сфера цінностей і 

значень, що забезпечують зв'язок між людьми, розділеними простором і часом. 

Специфіка способу буття людини полягає в поєднанні, перетинанні, взаємодії 

трьох щодо різних буттєвісних вимірів. Серед форм буття людини виділимо, 

насамперед, її предметно-практичну діяльність. Тут вона – мисляча річ серед 

інших речей. Друга форма буття людини – практика соціального творення. Люди 

прикладають систематичні і значні зусилля для їхнього соціального устрою. Третя 

форма буття людини – це її самотворення, самодіяльність. Людина формує свій 

духовний світ, по-перше, пошуком ідеалів, конструюючи і переживаючи деяку 

ієрархію моральних цінностей і естетичних уподобань; по-друге, людина прагне 

одержати максимально адекватні уявлення про світ; по-третє, вона постійно 

конструює проекти перетворення світу. 

Спосіб буття соціального – діяльність і комунікація. Чим діяльність і 

спілкування людей багатіше і різноманітніше, тим повноцінніше і їх власне, і 

суспільне буття. 

Розглядаючи форми і способи буття неможливо залишити без уваги спроби 

сучасних авторів виділити нову форму і відповідний їй спосіб буття, а саме – 

віртуальне буття. Відзначаючи дискусійність даної проблеми, наголосимо, що 

надання статусу самостійної форми буття віртуальній реальності залежить від 

того, як трактується дане поняття. 

Під віртуальним (англ. virtual – фактичний і virtue – чеснота, достоїнство; 

лат. virtus – потенційний, можливий, доблесть, енергія, сила, а також мнимий, 

уявлюваний) розуміється об’єкт чи стан, що існують у модусі можливості. 

Категорія віртуальності вводиться через опозицію субстанціональності і 

потенційності: віртуальний об’єкт існує, хоча і не субстанціонально, але 

реально, а в той же час не потенційно, а актуально. 

Найчастіше віртуальний світ асоціюється із синтетичним середовищем, 

породженим взаємодією техніки та інформаційних технологій, людини з її 

діяльністю і свідомістю. Так, Ж.Бодрийар показав, що точність і досконалість 

технічного відтворення об'єкта, його знакова репрезентація конструює інший 

об'єкт – симулякр, у якому реальності більше, ніж у власне «реальному», який 

надлишковий у своїй детальності. Симулякри як компоненти віртуальної 

реальності, за Ж.Бодрийаром, занадто видимі, занадто близькі й доступні. 

Віртуальна реальність як би абсорбує, поглинає, скасовує реальність.
1
 Однак слід 

враховувати, що такі «віртуальні реальності» мають місце не тільки в 

інтерактивному середовищі, створеному інформаційно-комп'ютерними 

технологіями, але й у кібернетиці, психології, естетиці, духовній культурі у 

цілому. Існує точка зору, відповідно до якої категорія «віртуальне» може бути 

також ефективно використана при описі явищ і процесів, що відносяться 

безпосередньо до природи («віртуальні частки» у фізичному світі). 

                                                           
1
 Грицанов А.А., Галкин Д.В., Карпенко И.Д. Виртуальная реальность // Всемирная 

энциклопедия: Философия ХХ века / Главн. научн. ред. и сост. А.А.Грицанов. – М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, Современный литератор, 2002. – С.141-143. 
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Таким чином, «віртуальне» доцільно розглядати не стільки як окрему форму 

буття, а як момент, як аспект у становленні всіх інших форм буття. 

Сказане змушує звернути увагу на тезу про те, що аналітичне структурування 

буття не означає реальної ізоляції форм і способів буття. На жаль, в умовах 

панування сцієнтистської настанови сьогодні усе ще спостерігається 

розчленовування і поглиблення міждисциплінарної диференціації, а значить – 

відокремлення і гіпертрофію «часткових онтологій». Так, онтологія, вироблювана 

комплексом наук інформаційно-технічного профілю, редукує статус інших 

онтологій до залежного, підлеглого положення аж до повного їхнього 

заперечення. Втрата цілісності в розумінні буття ставить під сумнів перспективи 

існування людської культури, а значить – і долю самого Буття. 

3. Проблема субстанції. Матерія і дух, їх атрибутивні характеристики. 
Проблема єдності світу. Цілісне розуміння буття залежить від того, що лежить в 

основі усіх форм буття, тобто від того, що одержало у філософії назву субстанції. 

Субстанція (від лат. substantsa – сутність, те, що лежить в основі) – 

гранична основа, що дозволяє звести багатоманіття і мінливість властивостей 

буття до чогось постійного, відносно стійкого і самостійно існуючого; певна 

реальність, взята в аспекті її внутрішньої єдності. 

Субстанція є те, що існує саме по собі, на відміну від акциденції (від лат. acci-

dens – випадковість), чи властивостей, що існують в іншому, а саме – в субстанції, 

і через інше. Як відзначалося в першому питанні, в історії філософії існують різні 

варіанти вирішення проблеми субстанції. В онтологічному аспекті в залежності 

від загальної світоглядної спрямованості виділяються одна (монізм), дві (дуалізм) 

і множинність (плюралізм) субстанцій. 

Монізм, у свою чергу, підрозділяється на матеріалістичний та ідеалістичний, у 

залежності від того, що саме – матерія чи дух – розглядається як субстанція. 

Відповідно до матеріалістичної філософії субстанція означає першооснову 

всього сущого, внутрішню єдність багатоманіття конкретних речей, подій, явищ і 

процесів, за допомогою яких і через які вони існують. При цьому як першооснова 

всіх конкретних явищ дійсності розглядається матерія. 

Категорія матерії є наріжним каменем науково-матеріалістичного погляду на 

світ. У кожну історичну епоху зміст цього поняття визначався рівнем розвитку 

наукового знання. У залежності від цього в історії філософії виділяють такі етапи 

розуміння матерії: 

Перший етап – етап наочно-чуттєвого уявлення про матерію. У ранніх 

давньогрецьких філософських вченнях Фалеса, Анаксімена, Геракліта в основу 

світу покладалися ті чи інші природні стихії: вода, повітря, вогонь. Все існуюче 

вважалося модифікацією цих стихій. 

Другий етап – етап речовинно-субстратного уявлення. Матерія 

ототожнювалась з речовиною, атомами, комплексом їхніх властивостей, у тому 

числі – із властивістю неподільності. Найбільшого розвитку таке сцієнтистське 

розуміння матерії досягло в працях французьких матеріалістів XVIII ст. Ж.-О. де 

Ламетрі, К.-А.Гельвеція, П.-А.Гольбаха. 
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Третій етап – філософсько-гносеологічне уявлення про матерію сформувалося 

на початку ХХ ст. в умовах кризи речовинно-субстратного розуміння матерії і 

розвивалося далі марксистською філософією. 

Четвертий етап – етап філософського субстанціонально-аксіологічного 

уявлення про матерію. Зародившись у середині минулого століття як реакція на 

зведення поняття матерії лише до одної, хоча й істотної, її властивості – 

об'єктивності, це трактування вбачало в матерії систему багатьох атрибутів. 

Витоки такої концепції можна знайти ще у філософії Б.Спінози, і тому її можна 

було б кваліфікувати як неоспінозизм. 

У роботі В.И.Леніна «Матеріалізм і емпіріокритицизм» міститься класичне 

визначення матерії: «Матерія є філософська категорія для позначення об'єктивної 

реальності, що дана людині у відчуттях її, що копіюється, фотографується, 

відображається нашими відчуттями, існуючи незалежно від них». 

Сьогодні деякі автори
1
 вважають дане визначення трохи обмеженим, 

аргументуючи це твердження тим, що увага в дефініції зосереджена лише на 

гносеологічних аспектах матерії при зневазі власне до онтологічного змісту. 

Якщо розглядати матерію у цілому, то, з урахуванням досягнень сучасної науки, 

необхідно виділяти онтологічні (рух і його форми, простір, час, детермінація) і 

гносеологічні характеристики (пізнаванність, об'єктивність, реальність). З 

урахуванням сказаного пропонується скорегувати визначення матерії. 

Матерія – об’єктивно реальне буття світу в часі, просторі, русі, 

детерміноване і безпосередньо чи опосередковано пізнаване людиною. 

Таким чином, матерії як субстанції притаманні такі властивості, як 

об'єктивність, всезагальність, нестворюваність і незнищуваність, безконечність у 

просторі і в часі, здатність у силу своєї внутрішньої суперечливості до 

саморозвитку. 

В основі сучасних наукових уявлень про матерію лежить ідея її складної 

системної організації. У структурі матерії можна виділити: 

– рівні (мікросвіт, макросвіт, мегасвіт); 

– види (речовина, поле з їх особливими станами у виді фізичного вакууму і 

плазми); 

– стани (нежива, жива, соціально-організована). 

Усі названі структурні компоненти матерії знаходяться між собою у взаємодії і 

взаємозв'язку. І тому в міру переходу пізнання на нові структурні рівні будуть 

неминуче відкриватися якісно нові, невідомі раніше стани і властивості матерії, її 

зв'язки і взаємодії, форми структурної організації та інші ознаки. 

Невід'ємним атрибутом матерії є рух. 

Рух означає спосіб існування матерії, що охоплює собою всякі зміни, які 

відбуваються у Всесвіті, починаючи від простого механічного переміщення тіл і 

закінчуючи мисленням. 

                                                           
1
 Філософія. Навч. посібник / Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Бойченко І.В. та ін. – К.: Вікар, 

1997. – С.194-199; Воловик В.И. Введение в философию. Учеб. пособие. – Запорожье: 

Просвіта, 1999. – С.60. 
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Слід розрізняти поняття «рух» і «розвиток». Рух у самому загальному значенні 

слова означає зміну взагалі. Розвиток – це спрямована, необоротна зміна, що 

приводить до виникнення нової якості. У цьому випадку розвиток є сутністю 

руху. Рух і матерія нерозривно пов'язані між собою. Матерія також немислима без 

руху, як і рух без матерії. Тому руху притаманні ті ж властивості, що й матерії: 

об'єктивність і реальність, нестворюваність і незнищуваність, всезагальність. 

Важливими характеристиками руху є його абсолютність і відносність. 

Абсолютність руху полягає у тому, що він є всезагальним способом існування 

матерії. Рух разом з тим і відносний, тому що в природі він існує не як рух 

«взагалі», а як зміна конкретних матеріальних явищ чи систем. 

Рух внутрішньо суперечливий. Моментом усякого руху виступає спокій. 

Взаємозв'язок руху і спокою відбиває стійкість і мінливість матеріальних 

процесів. Спокій виражає динамічну рівновагу, що характеризує матеріальний 

об'єкт із погляду його стійкості. Спокій минущий, тимчасовий, відносний, а рух 

постійний, вічний, абсолютний. 

Основним видам матерії, що якісно розрізняються повинні відповідати свої 

якісно відмінні форми руху. Під формою руху матерії розуміється рух, пов'язаний 

з певним матеріальним носієм. Традиційно виділяються п'ять основних форм руху 

матерії: механічна, фізична, хімічна, біологічна і соціальна. 

Розглядаючи взаємозв'язок форм руху матерії, слід виходити з того, що, по-

перше, порядок розташування основних форм руху визначається ступенем 

зростання їх складності. По-друге, кожна форма руху пов'язана з певним 

матеріальним носієм. По-третє, вища форма руху генетично і структурно 

обумовлена нижчими, при цьому зберігаючи їх у собі в знятому вигляді. По-

четверте, кожна вища форма руху матерії має свою якісно специфічну 

визначеність стосовно нижчих. 

Найважливішими формами існування матерії, що рухається, є простір і час. 

Питання про статус цих категорій вирішувався в історії філософії по-різному. 

Одні філософи вважали простір і час об'єктивними характеристиками буття, інші 

– чисто суб'єктивними поняттями, що характеризують спосіб сприйняття світу. 

Були і філософи, які, визнаючи об'єктивність простору, приписували суб'єктивний 

статус категорії часу, і навпаки. Але простір і час є настільки ж об'єктивними 

характеристиками буття як його матеріальність і рух. В історії філософії існували 

дві точки зору про відношення простору і часу до матерії. Першу з них можна 

умовно назвати субстанціональною концепцією. У ній простір і час трактували як 

самостійні сутності, що існують поряд з матерією і незалежно від неї (Демокріт, 

І.Ньютон). Другу концепцію можна назвати релятивістською. Її прихильники 

розуміли простір і час не як самостійні сутності, а як системи відношень, 

утворених взаємодіючими матеріальними об'єктами (Арістотель, Г.-В.Лейбніц). 

Матеріалістична філософія розглядає простір і час як форми, що виражають 

певні способи координації матеріальних об'єктів і їх станів. Змістом цих форм 

виступає матерія, що рухається. 

Простір –це форма буття матерії, що характеризує її протяжність, 

структурність, співіснування і взаємодію елементів у всіх матеріальних 

системах. 
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Час – це форма буття матерії, що виражає тривалість існування будь-яких 

об’єктів, послідовність зміни їх станів. 

Оскільки простір і час є формами існування матерії, то вони мають усі 

характеристики матерії: об'єктивність, загальність тощо. Крім того, до 

властивостей простору відносяться протяжність, тривимірність, зв'язаність і 

безперервність і, разом з тим, відносна перервність, що виявляється у роздільному 

існуванні матеріальних об'єктів і систем, а також однорідність та ізотропність. Час 

характеризується такими властивостями, як тривалість, одномірність, 

необоротність, спрямованість від минулого до майбутнього, асиметричність. 

Конкретні властивості простору і часу залежать від особливостей матеріальних 

об'єктів, їх руху і розвитку. Це положення підтверджується спеціальною і 

загальною теорією відносності А.Ейнштейна. Спеціальна теорія відносності 

установила, що просторово-часові властивості тіл змінюються зі зміною 

швидкості їх руху. Так, при наближенні швидкості руху тіла до швидкості світла 

його лінійні розміри скорочуються у напрямку руху, хід часу сповільнюється. 

Відповідно до загальної теорії відносності, простір у різних частинах Всесвіту 

має різну кривизну й описується неевклідовою геометрією. Кривизна простору 

обумовлена дією гравітаційних полів, створюваних масами тіл. Ці поля 

викликають уповільнення ходу протікання матеріальних процесів. Тим самим 

підкреслюється не просто єдність простору, часу і матерії, що рухається, але й 

залежність властивостей простору і часу від матерії, що рухається, і один від 

одного. 

Повертаючись до існуючих в історії філософії варіантів вирішення проблеми 

субстанції, відзначимо, що в ідеалістичному монізмі під субстанцією розуміється 

не матерія, а дух. 

Дух (грець. υόύς, πυεύμα, лат. spiritus, mens, нім. Geist, англ. mind, spirit) – 

ідеальна, правляча світом сила, до якої людина може бути активно і пасивно 

причетна. 

З погляду ідеалістів, дух (нус в Анаксагора, світ ідей у Платона, Абсолютний 

дух у Г.-В.-Ф.Гегеля, світова воля в А.Шопенгауера, elan vital в А.Бергсона, 

Ungrund у М.О.Бердяєва) не тільки передує існуванню матеріальних речей і 

процесів, але й творить сценарій їх розгортання. У цих поглядах абсолютизується 

креативна роль духу, а об'єктивні закони розвитку Універсуму ототожнюються зі 

світовим розумом. 

У той же час слід зазначити, що вказаний об'єктивістськи-трансцендентний 

аспект категорії «Дух» помітно поступається по своїй евристичності її 

антропологічному виміру. Для нас важливо підкреслити, що під «Духом» можна 

мати на увазі і «вищу здатність людини, що дозволяє їй стати джерелом 

смислопокладання, особистісного самовизначення, осмисленого перетворення 

дійсності; можливість, що відкривається, доповнити природну основу 

індивідуального і суспільного буття світом моральних, культурних і релігійних 
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цінностей; граючу роль керівного і зосереджуючого принципу для інших 

здібностей душі».
1
 

У рамках онтології питання про співвідношення духу і матерії було і 

залишається дуже дискусійним. Більшість філософів і сьогодні дотримується 

протиставлення матерії і духу, що стало традиційним і, отже, релятивізації одного 

з начал світобудови. Найчастіше дух ототожнюється зі свідомістю як функцією, 

властивістю високоорганізованої матерії відбивати світ. 

Одночасно намітилася тенденція зближення матеріальної і духовної 

субстанцій, зняття «межі протилежностей» у новому синтезі. Так, незмінне, вічне, 

інваріативне (матерія) і мінливе, відносне і таке, що саме творить нову реальність 

(дух) не виключають, а доповнюють, взаємообумовлюють одне одного. У 

сучасних онтологічних концепціях у єдиному бутті Універсуму поряд з фізичною 

визнається наявність інформаційної, семантичної складової, деякого об'єктивного 

розуму, невіддільного від речовинно-матеріального субстрату. Слід підкреслити, 

що різні і засоби осягнення цих двох паралельних «Всесвітів»: фізичний 

осягається наукою, а семантичний – філософією, мистецтвом, релігією. 

Подібний синтез набуває особливої значимості у контексті проблеми єдності 

світу, методологічна принциповість якої визнається як ученими, так і 

філософами, як матеріалістами, так і ідеалістами. Усвідомлення багатоманіття 

форм буття з необхідністю привело до постановки проблеми єдності світу і 

створенню декількох варіантів її вирішення. Спроби виявити єдність світу 

передбачають виявлення в різних формах буття єдиної логіки, виведення 

універсальних законів (зв'язків), на основі яких забезпечується цілісність всього 

існуючого. 

З матеріалістичної точки зору єдність світу може бути пізнана через 

осмислення: 

– абсолютності й вічності матерії, її нестворюваності і незнищуваності; 

– взаємного зв'язку й обумовленості всіх матеріальних систем і структурних 

рівнів; 

– багатоманіття взаємних перетворень форм матерії, що рухається; 

– історичного розвитку матерії, виникнення живих і соціально організованих 

систем на основі менш складних форм; 

– наявності у всіх форм руху певних загальних властивостей і 

підпорядкуванні їх універсальним діалектичним закономірностям. 

Власні варіанти рішення проблеми єдності світу передбачає й ідеалістична 

філософія, у якій постулюється єдність через духовну (мислячу) субстанцію, 

через універсалії культури (Істина, Добро, Краса), через метафізику свободи і 

творчості, через прагнення до абсолютної мети буття («вічний світ»). 

Істотними моментами проблеми єдності світу є:  

– у світоглядному відношенні – створення універсальної картини світу; 

– у пізнавальному плані – проблема міждисциплінарного синтезу науки і 

ненаукових форм знання; 

                                                           
1
 Доброхотов А.Л. Дух // Новая философская энциклопедия. В 4-х т. – Т.1. – М.: Мысль, 2000. – 

С.706-708. 
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– в антропологічному ракурсі – проблема єдності людини і природи; 

– в історіософському аспекті – проблема єдності Людства. 

У будь-якому випадку, конкретизація проблеми єдності світу і спроби її 

вирішення впираються у проблему мінливості, становлення або розвитку. 

Остання має самостійну «історію» і в найбільш загальному вигляді представлена 

в діалектиці як філософській теорії розвитку. 

ТЕМА V 

ДІАЛЕКТИКА ЯК ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ 

1. Історичні форми і види діалектики. У буденному житті людина має справу 

переважно з речами стійкими, визначеними, несуперечливими. Відповідно, звідси 

виникає підтверджена здоровим глуздом вимога до несуперечливості нашого 

мислення. Невипадково у формальній логіці існують закони «тотожності», 

«несуперечності», «виключеного третього» і «достатньої підстави». Однак 

прагнення повніше пізнати світ рано чи пізно приводить до того, що людина 

зіштовхується з суперечностями, з необхідністю їх осмислення і виведення 

висновків, що стосуються перспектив зміни досліджуваного об'єкта. Ще в більшій 

мірі формально-логічний підхід виявляє свою обмеженість у сфері наукового 

знання, де явища і процеси розглядаються в їх взаємозв'язку, взаємопереході та 

розвитку. У науці цей формально-логічний підхід породжує чимало розумових 

утруднень і колізій. Г.-В.-Ф.Гегель навіть запропонував розмежовувати зони дії 

людського розсудку буденним мисленням, а розуму – діалектичним. 

Під діалектикою він розумів вчення про всезагальні зв’язки, про найбільш 

загальні закони розвитку мислення і буття. 

Однак таке розуміння прийшло не відразу. На самому початку діалектика 

(грець. διαλέγομαι – веду бесіду, полеміку) трактувалося як мистецтво діалогу, 

суперечки, однак, згодом в античній філософії визріло розуміння світу як вічного 

процесу зміни, рушійною силою якої є боротьба протилежностей (Геракліт, 

Емпедокл, Сократ, Платон). Антична діалектика носила стихійно-інтуїтивний 

характер і спиралася на спостереження, була першою спробою узагальнення 

фактуального зрізу реальності. 

У німецькій класичній філософії діалектика постає вже у вигляді стрункої 

системи знання. Вона еволюціонує від кантівської невирішуваності антиномій 

розуму через системи Й.-Г.Фіхте і Ф.-В.-Й.Шеллінга до визнання Г.-В.-Ф.Гегелем 

суперечності як джерела розвитку. «Суперечність є критерій істини, відсутність 

суперечності – критерій омани». За Г.-В.-Ф.Гегелем, діалектика є вчення про 

саморозгортання Абсолютного Духу, про саморух понять. Сформульована ним 

теза про тотожність мислення і буття дозволила упритул підійти до такого 

способу пізнання реальності, при якому світ пояснюється не з нашої голови, а з 

нього самого. 

Однак остаточно цю місію виконали мислителі діалектико-матеріалістичного 

напрямку в європейській філософії (К.Маркс і Ф.Енгельс). Вони підкреслювали, 

що діалектика характерна не тільки для людського мислення, але й для 

об'єктивних процесів і явищ природи і суспільства. Виходячи з логіки 

саморозгортання власного предмета для перетворення класичної філософії у 
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науку К.Маркс був також необхідний після Г.-В.-Ф.Гегеля, як сам Г.-В.-Ф.Гегель 

необхідний після І.Канта. Подальший свій розвиток діалектичний матеріалізм 

одержав у роботах В.І.Леніна, Г.В.Плеханова, радянських (П.В.Копнін, 

Е.В.Іл'єнков, В.О.Босенко) і західних філософів-марксистів (А.Грамші, 

П.Тольятті, Д.Лукач) та ін. 

Усі три названі вище історичні форми діалектики мають свою онтологічну і 

гносеологічну складові, що дозволило Ф.Енгельсу зробити висновок про 

наявність двох видів діалектики: об'єктивної і суб'єктивної. «Так звана об'єктивна 

діалектика, – писав він у «Діалектиці природи», – панує у всій природі, а так звана 

суб'єктивна діалектика, діалектичне мислення, є тільки відображення пануючого у 

всій природі руху шляхом протилежностей, які й обумовлюють життя природи 

своєю постійною боротьбою і своїм конечним переходом одне в одного, або в 

більш високі форми». 

Таким чином, можна резюмувати, що в найзагальнішому вигляді під 

діалектикою розуміється сукупність об'єктивно обумовлених, суб'єктивно 

усвідомлюваних і практично вивірених пізнавальних прийомів і навичок 

суспільно-перетворюючої діяльності людини. 

2. Поняття зв'язку і розвитку. Принципи і закони діалектики. Разом з тим, 

які б історичні форми і види не набувала діалектика, у центрі її уваги завжди була 

проблема розвитку. Для розуміння сутності процесу розвитку в діалектиці 

використовуються такі фундаментальні категорії як «відношення», «зв'язок», 

«взаємодія». 

Категорія «відношення» означає форму буття, форму співвіднесення об'єкта з 

іншим об'єктом. Уявлення про відношення виникає як результат порівняння будь-

яких предметів за обраною основою порівняння. Зокрема, порівняння за 

величиною породжує поняття про числові відношення; порівняння за часом появи 

чи зникнення – поняття про часові відношення. Найчастіше у філософії 

розглядаються два види відношень: 1) відношення зв'язку (вираження загальної 

залежності) і 2) відношення ізольованості (відособленості). 

Категорія «зв'язок» служить для позначення специфічного відношення, при 

якому наявність чи зміна одних об'єктів виступає умовою наявності чи зміни 

інших об'єктів. Можна сказати, що зв'язок – це розділена в просторі-часі 

взаємозумовленість існування явищ і процесів. Відповідно, відношення 

ізольованості визначаються як відношення об'єктів, при якому існування чи зміна 

одного з них не породжує існування і зміни іншого. 

Особливим типом відношень є «взаємодія». Взаємодія є загальна форма 

відношення предметів або явищ, результатом якого є їх взаємна зміна. Два і більш 

взаємодіючих предмети чи явища складають систему, у якій відбувається процес 

перетворення руху, причини в дію і навпаки. 

Філософія і наука фіксують багатоманіття зв'язків. Виділяються, наприклад, 

просторові і часові; механічні, фізичні, хімічні, біологічні, соціальні зв'язки; 

суттєві і несуттєві; випадкові і необхідні; можливі і дійсні; внутрішні і зовнішні; 

повторювані й унікальні; об'єктивні і суб'єктивні; причинні і наслідкові зв'язки і 

т.д. 



 54 

Якщо зв'язок можна характеризувати як суттєвий, стійкий, повторюваний, 

внутрішній, об'єктивний і необхідний, то йдеться про закон. Поняття «закон» 

відбиває внутрішньо притаманну природі явищ реального світу тенденцію зміни, 

руху, розвитку, що визначає загальні етапи і форми становлення і самоорганізації 

конкретних систем явищ природи, суспільства і духовної культури людства, які 

розвиваються. При цьому формою конкретного прояву закону виступає 

закономірність. Пізнана закономірність, покладена в основу того чи іншого виду 

діяльності, називається принципом (від лат. principium – начало, основа). 

Принципами називають фундаментальні наукові положення, в яких виражаються 

об'єктивні тенденції розвитку світу і конституюються параметри теоретичної і 

практичної діяльності людини. 

Діалектика являє собою систему принципів, законів і категорій, яка дозволяє 

теоретично охопити світ, що розвивається, як цілісність у єдності і багатоманітті 

його об'єктивних зв'язків і відношень. 

Стосовно до діалектики можна вести мову про два основні принципи: 1) 

принцип всезагально зв’язку і 2) принцип розвитку. 

Слід підкреслити, що на відміну від конкретних наук, філософія акцентує 

увагу на всезагальних зв'язках, що виявляються у всіх сферах буття – у природі, 

соціумі, духовному житті, – хоча в кожній з них специфічно. Конкретні ж науки 

мають справу зі зв'язками, що виявляються в окремих зрізах реальності. 

Діалектичний принцип розвитку вказує на певний тип якісних змін об'єкта, що 

розгортає з самого початку закладений у ньому потенціал. Розвиток є 

виробництво, породження предметом своїх власних станів, або, за Г.-В.-

Ф.Гегелем, розвиток є самоздійснення предмета. Він є безперервний процес 

розгортання, переходу від одного якісного стану до іншого. 

Свою конкретизацію принципи діалектики знаходять у трьох основних 

законах діалектики. Це закони: 1) єдності і боротьби протилежностей; 2) 

взаємопереходу якісних і кількісних змін; 3) заперечення заперечення. 

Першим і головним серед трьох законів діалектики є закон єдності і 

боротьби протилежностей. Він вказує на те, що джерелом розвитку є 

суперечності, внутрішньо притаманні усім предметам і явищам. 

Процес розвитку проходить через три необхідні стадії: стадію тотожності, 

стадію відмінності, і стадію протилежності. При цьому мається на увазі не 

абстрактна тотожність, що критикував ще Г.-В.-Ф.Гегель, а конкретна тотожність, 

що містить у собі й відмінність. Відмінність розуміється як нерівність предмета 

самому собі, як намагання вийти за межі тотожності, як іманентна 

«заклопотаність» предмета, внутрішнє бажання вийти за межі самого себе. У 

реальній дійсності предмет завжди являє собою єдність тотожності і відмінності, 

даючи поштовх руху. Ця єдність поступово приводить до протилежностей, що 

одночасно: а) взаємно обумовлюють і б) взаємно виключають одна одну, при 

цьому не тільки в різних, але й в одному і тому самому значенні; в) 

взаємопроникають і, за певних умов, взаємно переходять одна в одну. Взаємодія 

протилежностей між собою породжує суперечність. У процесі розв'язання 

(зняття) суперечності народжується нова основа, що містить нову тотожність, і 

процес повторюється. 
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Таким чином, даний закон вказує, що розвиток являє собою процес 

виникнення, росту, загострення і розв’язання численних суперечностей, серед 

яких вирішальну роль відіграють внутрішні суперечності даного процесу чи 

предмета. Саме вони виступають як джерело, рушійна сила розвитку. Більше того, 

за словами В.І.Леніна, саму «діалектику можна визначити як вчення про єдність 

протилежностей. Цим буде схоплене ядро діалектики». 

Закон взаємопереходу якісних і кількісних змін розкриває загальний механізм 

розвитку, вказує, яким саме способом воно здійснюється. 

Зміст цього закону розкривається через категорії «якість», «кількість», «міра», 

«стрибок». 

Якість, за Г.-В.-Ф.Гегелем, є тотожна буттю визначеність; якщо предмет 

втрачає свою внутрішню визначеність, він втрачає свою якість. Розрізняють 

якість як безпосередню визначеність, що сприймається нашими органами чуттів, і 

якість як сукупність суттєвих властивостей предмета, яке сприймається 

опосередковано через мислення шляхом абстрагування. 

Кількість – це сукупність зовнішніх властивостей предметів і явищ дійсності, 

що вказує на величину, розміри, обсяг, інакше кажучи, – на просторово-часове 

положення цих предметів. 

Якість не існує без кількості – і навпаки. Єдність якості і кількості, межа 

стійкості якості і рухливості кількості в рамках даної якості є міра. У випадку 

перевищення даної межі відбувається порушення міри і перехід до нової якості, 

що здійснюється у вигляді стрибка. 

Взаємозв'язок цих категорій і виражає сутність закону взаємопереходу якісних 

і кількісних змін: поступове нагромадження кількісних змін (ступінь і темп 

розвитку предмета, число його елементів і т.п.) у певний момент часу обов'язково 

приводить до якісного перетворення предмета (стрибка) і виникнення нового 

предмета, нової якості. Остання, у свою чергу, чинить зворотну дію на характер 

кількісних змін. 

Третій закон діалектики – заперечення заперечення – також конкретизує 

всезагальний і універсальний механізм розвитку, описуючи спрямованість, 

циклічність і поступальність останнього. 

Найважливішою категорією даного закону є категорія «заперечення», що 

виражає: а) деструкцію, тобто процес знищення предмета в результаті дії 

переважно зовнішніх сил і факторів, кінець його розвитку (зовнішнє або «зряшне» 

заперечення); б) самозаперечення як внутрішній момент розвитку зі збереженням 

позитивного змісту того, що заперечується (зняття). У процесі розвитку обидва 

види заперечення тісно взаємопов'язані, але визначальну роль відіграє внутрішнє 

заперечення. 

Форма циклічного розвитку у цьому законі – «тріада», вихідний пункт якої – 

твердження; другий момент – заперечення цього твердження; третій момент – 

заперечення даного заперечення. Г.-В.-Ф.Гегель схематично пояснив це такою 

логічною формулою: теза – антитеза – синтез. Друге заперечення (синтез) є 

повернення до початкової тези, але повернення на більш високому рівні 

розуміння, з урахуванням антитези. Дію даного закону можна знайти у 

цілісному, відносно завершеному відрізку розвитку. 
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Закон заперечення заперечення виражає поступальний, спадкоємний, циклічний 

характер розвитку і його форму: «спіраль». Разом з тим, цей закон не можна 

представляти як жорстку схему, якою слід користуватися у всіх сферах без 

винятку, тим більше «втискувати» у цю схему всю дійсність у її розмаїтості, 

включаючи і поліваріантний процес пізнання. 

Таким чином, закони діалектики мають важливе методологічне значення для 

наукової і практичної діяльності. Кожний з них дає можливість виявити окремі 

сторони процесу розвитку, вказати на його джерело, причини, механізм, форми і 

спрямованість розвитку. 

3. Категорії діалектики. Подальше поглиблення і деталізацію принципи і 

закони діалектики знаходять у системі категорій. Категоріями (від грець 

κατηγορία – вислів, вираз) називають найбільш загальні поняття, що виражають 

універсальні характеристики і відношення притаманні всім без винятку 

феноменам реальної дійсності. Історії філософії відомі три найбільш видатні 

спроби створення категоріальних систем. Перша з них належить Аристотелю, 

друга – І.Канту, третя – Г.-В.-Ф.Гегелю. Саме остання в її матеріалістичній 

інтерпретації стала пануючою у вітчизняній філософській традиції. 

Крім названих і описаних вище фундаментальних категорій (матерія, дух, рух, 

розвиток, простір, час і т.п.), у діалектиці задіяні так звані парні категорії, які 

відбивають суперечливу єдність світу, що розвивається. Фіксація парними 

категоріями протилежних (полярних) сторін, моментів розвитку, підкреслює 

процес переходу предметів (понять) у «своє інше», в інобуття. При такому 

розумінні одна категорія виступає необхідним моментом іншої. 

Парні категорії діалектики, у свою чергу, можна умовно підрозділити на 1) 

категорії, що відбивають рівні структурної організації буття; 2) категорії, що 

фіксують відносини детермінації. Невірно було б трактувати таку класифікацію 

як поділ на статичні і динамічні категорії, оскільки такий підхід суперечить 

діалектичним принципам загального зв'язку і розвитку. 

Складний характер будови буття, його структуру відбивають категорії 

першої підгрупи, зокрема: «сутність-явище», «зміст-форма», «одиничне-загальне», 

«частина-ціле», «система-елемент» та ін. 

Діалектичні категорії «сутність-явище» відбивають загальні форми 

предметного світу і його освоєння людиною. Сутністю називають дійсний зміст 

предмета, що виражається в єдності багатоманітних і суперечливих форм буття. 

Явище – це властивості даного предмета, які емпірично констатуються, зовні 

фіксуються. Сутність і явище виражають перехід мислення від констатації 

наявних форм буття предмета до його внутрішнього змісту і далі – до поняття. 

У процесі мислення сутність проходить ряд стадій: видимість, явище, сутність 

першого порядку, сутність другого порядку і так до безкінечності, оскільки 

безкінечний сам процес пізнання. Як бачимо, явище також відбиває сутність 

предмета: «явище істотне, сутність являється». Але це не означає тотожності 

даних протилежностей. На рівні явища відображення сутності неповне, 

поверхове, граничить з видимістю і вимагає подальшого поглиблення. «Якби 

явище збігалося із сутністю, всяка наука була б зайвою». Пізнання сутності 

супроводжується переходом від чуттєвого сприйняття, зовнішньої констатації та 
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опису явищ до абстрактного мислення і створення теоретичної моделі 

досліджуваного об'єкта. У взаємовідношенні «явища-сутності» розкривається 

діалектика зовнішнього і внутрішнього, одиничного і загального, відносної та 

абсолютної істини. 

Категорії «зміст-форма» конкретизують процес саморозгортання сутності 

предметів. При цьому «зміст» відображає сукупність елементів, сторін, зв'язків, 

відношень, що складають предмет чи процес, а «форма» описує упорядкованість і 

спосіб прояву змісту. У даній парі категорій визначальною стороною виступає 

зміст, у той час як форма є продукт саморозвитку змісту, його певний аспект. Г.-

В.-Ф.Гегель у «Науці логіки» акцентував увагу на нерозривному зв'язку змісту і 

форми: «форма змістовна, зміст – оформлений». Однак, розглядаючи двоїсту 

природу форми, він писав про суперечливу єдність внутрішньої і зовнішньої 

форм. Зовнішня форма предмета підкреслює протиріччя змісту, в той час як 

внутрішня форма тяжіє до єдності з ним. Абсолютизація людьми зовнішньої 

форми приводить до формалізму, що носить такий же негативний характер як і 

відмова від вимог оформлення продуктів людської діяльності. 

Наступна пара категорій – «одиничне-загальне» – іноді підсилюється 

категорією «особливе». Одиничне означає ознаку предмета, яка знаходиться у 

відношенні несхожості до ознак усіх предметів певного, фіксованого класу. 

Категорія одиничного відбиває відносну відособленість, дискретність, 

відмежування один від одного в просторі-часі предметів і процесів, а також 

притаманні їм неповторні унікальні характеристики, що складають їх якісну і 

кількісну визначеність. 

Загальне (всезагальне) описує принцип буття всіх одиничних предметів і 

процесів, закономірну форму їх взаємозв'язку в складі цілого. Загальне виражає 

ознаку, схожу з ознаками всіх предметів фіксованого класу. Загальне виражається 

у формі понять і теорій. Загальне – це єдине в багато чому. 

Філософською аксіомою є факт відсутності абсолютно тотожних речей, явищ, 

процесів. Навіть при їх повній зовнішній, видимій схожості, вони в чомусь різні. 

Такі відмінності одиничного фіксуються категорією «особливе». Особливе фіксує 

ознаку, схожу з ознаками одних і не схожу з ознаками інших предметів 

фіксованого класу. Особливе містить у собі й одиничне, і загальне, а тому не 

тотожно ні тому, ні іншому. Одиничне – лише частина особливого, все одиничне є 

особливе, але не все особливе є одиничне. З іншого боку, особливим може бути і 

загальне, якщо загальне відрізняє одне явище від іншого. 

Досить близькі до цих категорій за значенням і категорії «частина-ціле», що 

відбивають відношення між сукупністю предметів чи їх сторін, що приводять до 

появи в цій сукупності нових якостей і закономірностей, не притаманних 

одиничним предметам і їх сторонам в окремості. Категорії «частина» і «ціле» 

характеризують також загальний рух пізнання, що починається з уявлення про 

неподільне ціле, через аналітичне розчленовування цілого на частини, і 

закінчується мисленнєвим образом цілого як єдності його частин. При створенні 

цілого виникає нова якість, що не зводиться до суми його складових; однак ця 

якість визначається саме частинами, їхньою кількістю і типом взаємодії. З 

діалектичного зв'язку частин і цілого випливає методологічна вимога єдності 
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мислительних процедур аналізу і синтезу, порушення якої веде до помилкових 

висновків і, як наслідок, – до омани. 

Особливу актуальність для аналізу процесів, що протікають у техніці, 

набувають категорії «система-елемент». Спочатку їх вважали частковим 

випадком категорій «частина-ціле», але після появи загальної теорії систем Л. фон 

Берталанфі і виникнення кібернетики дані категорії одержали статус 

самостійності. 

Елементом вважається далі нерозкладна при даному способі розчленовування 

одиниця, що входить до складу складного цілого. Ще в І ст. до н.е. Лукрецій Кар, 

використовуючи порівняння атомів з буквами в словах уперше запропонував 

використовувати поняття елемент як переклад грецького «ел-ем-ен» (рос. 

«абевега»), а М.Т.Ціцерон застосував новий термін до чотирьох стихій Емпедокла 

(земля, вода, повітря, вогонь). Надалі елементами стали називати складову 

частину, «клітинку» більш складних явищ і процесів. 

Системою називається множина елементів, які у взаємодії виявляють свою 

спільність і цілісність. При цьому під цілісністю розуміється властивість 

одноякісної системи як єдності, яку виражають елементи в їх реальній взаємодії. 

Упорядкованість відношень, що пов'язують елементи системи і забезпечують її 

рівновагу із середовищем, називається структурою. 

Аналіз системи може бути здійснений по трьох основних напрямках: 

морфологічному (якісний склад елементів), структурному (відношення між ними) 

і функціональному (роль, що виконують елементи чи вся система). Системний 

аналіз сьогодні став невід'ємною складовою всякого наукового і філософського 

дослідження, а системний підхід – одним з найважливіших методологічних вимог 

діалектики. 

Друга група діалектичних категорій містить у собі категорії, що описують 

взаємозумовленість, детермінованість явищ і процесів. До них відносяться: 

«причина-дія», «необхідність-випадковість», «можливість-дійсність» та ін. 

Аналіз причинно-наслідкового зв'язку, тобто такого відношення між об'єктами, 

при якому один з них за певних умов приводить до появи іншого, здійснюється за 

допомогою пари категорій «причина-дія». Найчастіше під причиною розуміється 

явище, подія, що обумовлює виникнення нового явища чи події. Слід 

підкреслити, що у цьому визначенні фіксується лише зовнішній характер 

причини, в той час, як внутрішня її сторона повинна бути виявлена в результаті 

аналізу взаємодії на рівні сутностей. Діалектика розглядає переважно цю 

глибинну взаємодію, яку і визнає справжньою причиною всіх змін, що 

відбуваються у взаємодіючих системах. Дія (наслідок) – це зміни, викликані до 

життя самим ходом взаємодії. 

Причинна залежність має досить відносний характер. Причина і дія не існують 

безвідносно одна до одної і всіх інших явищ навколишнього світу: кожне з них, 

якщо розглядається в ланцюзі універсального світового зв'язку, може одночасно 

виступати і як причина, і як дія. 

Існує кілька варіантів причинно-наслідкових зв'язків: 1) одна причина може 

служити основою тільки для одного наслідку; 2) одна причина приводить до 

декількох наслідків; 3) один наслідок може бути викликано різними причинами; 
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4) одна причина обумовлює дію, яка стає причиною для наступної дії 

(мультиплікаційний ефект чи «ефект доміно»). Причину слід відрізняти від 

приводу, що виступає зовнішнім імпульсом, поштовхом до появи тієї чи іншої дії. 

Поряд з цим, діалектика вимагає враховувати умови, у яких здійснюється 

причинно-наслідковий зв'язок. Усе це разом взяте (причина, привід, умови) 

одержало найменування причинних основ, серед яких виділяються необхідні і 

достатні. 

Зв'язок між причинами і діями може носити не тільки необхідний, але й 

випадковий характер, що відображається наступною парою категорій – 

«необхідність-випадковість». Необхідність означає внутрішній, стійкий, 

повторюваний зв'язок між об'єктами і явищами, детермінований всім попереднім 

ходом їх розвитку і всією сукупністю наявних умов їх існування. Необхідним є те, 

що за певних умов не може не бути. Випадковість відбиває зовнішні, несуттєві, 

нестійкі, одиничні зв'язки дійсності. Ця категорія вказує на проблематичність чи 

необов'язковість, виникнення або існування подій. Випадковим є те, що за певних 

умов може бути, а може і не бути. 

Діалектика необхідності і випадковості передбачає два сутнісних моменти. 

Суть першого полягає у тому, що випадковість виступає формою прояву 

необхідності. Необхідність – це внутрішня тенденція, що поєднує розмаїття речей 

і явищ, вона не зводиться ні до окремого факту, ні до суми фактів. Не 

розчиняючись в масі явищ, необхідність, одночасно, не існує поза ними, окремі 

випадкові події лише підтверджують необхідність, а необхідність, що не виявляє 

себе у випадковості, є умовною необхідністю. 

Другий момент акцентує увагу на випадковості як доповненні необхідності. 

Необхідність складається з випадків, вона прокладає собі шлях через 

нескінченний ланцюг випадків, при цьому випадковість завжди залишається «по 

той бік» необхідності, ніколи не зливаючись з нею цілком. 

У соціальній філософії категорія необхідності розглядається через свою іншу 

протилежність – категорію «свободи». Свобода – це усвідомлення необхідності, а 

головне – дія людини відповідно до цього усвідомлення. Свобода передбачає 

вибір дії з декількох варіантів. Категорії «свобода» і «необхідність» відбивають 

діалектичну суперечливість між об'єктивними законами і суб'єктивною 

діяльністю людини як розумної істоти, здатної до вільного вибору. Проблему 

свободи і необхідності традиційно розглядали як антиномію: або усе 

підпорядковано необхідності, свободи не існує (детермінізм), або свобода 

заперечує необхідність (індетермінізм). Спроби виявити діалектичний зв'язок волі 

і необхідності належать Б.Спінозі, Г.-В.-Ф.Гегелю, К.Марксу, М.О.Бердяєву. 

Діалектика вчить, що свобода завжди конкретна і відносна. Абстрактна й 

абсолютна свобода є фікція. Свобода не тотожна сваволі. Людина у своїх діях 

вільна не тому, що вони нічим не детерміновані, навпроти, причинна детермінація 

людських дій не скасовує свободи. Незалежно від мотивів і цілей, людина у своїх 

діях вільна настільки, наскільки усвідомлює переваги того чи іншого вибору. 

Більше того, справді вільна людина обмежує свою волю на користь іншого, 

визнаючи у ньому права такої ж вільної як і сама істоти. 
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Категорії «можливість-дійсність» називаються модальними, оскільки 

відбивають характеристики буття, які ще тільки можуть бути розкриті. 

Можливість вказує на об'єктивно існуючий і внутрішньо обумовлений стан 

предмета в його незавершеному розвитку. Можливість – це об'єктивна тенденція 

становлення предмета, що виражається в наявності умов для його виникнення, 

обумовлена природою і внутрішньою закономірністю розвитку. 

Будучи реалізованою, можливість перетворюється в дійсність. Дійсність 

характеризує реалізоване, завершене, наявне буття. Іншими словами, дійсність є 

об'єктивно існуючий предмет як результат реалізації деякої можливості, у 

широкому значенні – сукупність усіх реалізованих можливостей. 

Можливість і дійсність – це дві різних форми буття. Вони співвідносяться як 

потенційне й актуальне буття. Розрізняють можливості формальні і реальні, 

абстрактні і конкретні. Формальними називаються ті можливості, ймовірність 

здійснення яких досить низька. Реальними можливостями вважаються ті, для 

реалізації яких існують усі необхідні і достатні умови. Неможливість є 

можливість з нульовою імовірністю її переходу в дійсність, можливість, що 

суперечить об'єктивним закономірностям. 

Таким чином, задіяні в діалектиці парні категорії використовуються для 

осмислення суперечливості буття, що постійно стає, яка виступає джерелом їх 

саморуху і саморозвитку, поглиблення і збагачення їх змісту, взаємоперетікання 

одна в одну. Система діалектичних категорій забезпечує цілісне теоретичне 

відображення світу, виступаючи інструментом його пізнання і перетворення. 

4. Діалектика як метод. Альтернативи діалектики. В філософії діалектика 

розглядається: 1) як теорія розвитку, 2) як логіка і 3) як теорія пізнання. Однак у 

будь-якому трактуванні найважливішою функцією діалектики є методологічна, 

що орієнтує дослідника на розгляд предметів і явищ у їх взаємозв'язку, розвитку, 

взаємозумовленості. 

Діалектика як метод втілює в собі культуру теоретичного мислення, 

ступінь його самосвідомості, а також його спрямованість, можливість і 

перспективи. Мислити діалектично – значить дотримуватись вимог, що 

випливають з діалектичних принципів: об’єктивності, історизму, всебічності, 

конкретності, системності, детермінізму. 

Звичайно, принципи, закони і категорії діалектики специфічно виявляються в 

різних сферах дійсності – у природі, у суспільстві, у мисленні. Тому використання 

методологічних вимог діалектики – творчий процес. Разом з тим, створена за 

допомогою принципів діалектики ідеальна модель загальних закономірностей 

розвитку об'єктивної реальності надає у цілому вірний логічний орієнтир для 

розв’язання конкретних проблем. 

Діалектика не є єдиним і монопольним методом в історії світової філософії, 

вона має ряд альтернатив. Під альтернативою розуміється наявність 

можливостей, які взаємовиключають одна одну, і необхідності вибору між ними. 

Якщо розглядати діалектику як теорію розвитку, то її альтернативами 

виступають метафізика і «негативна діалектика». Якщо розуміти діалектику як 

логіку, то їй протистоять еклектика і софістика. Якщо під діалектикою мати на 

увазі теорію пізнання, то антиподами їй виступлять релятивізм і догматизм. 
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Поняття метафізика (від грець. μετά – за, після і φυσικά – природа; так 

називався додаток до трактату Аристотеля «Фізика», що містить вчення «про 

буття самому по собі») набуло три самостійних значення: 1) метафізика як наука 

про всезагальне, 2) метафізика як онтологія (вчення про буття) і 3) метафізика 

як специфічний спосіб пізнання, сутнісною рисою якого є однобічність, 

абсолютизація однієї з протилежностей, закостенілість, відсутність гнучкості 

мислення. Саме в останньому значенні метафізика протистоїть діалектиці. Якщо 

вона розглядає універсальні всеосяжні зв'язки, то метафізика спрощує, збіднює їх, 

зводячи все їхнє багатоманіття до найбільш простих зв'язків одного типу, як 

правило, механічних. Метафізика прагне створення однозначної, статичної, 

закінченої картини світу, до підміни дійсно цілісного мислительного освоєння 

реальності побудовою умоглядних конструкцій, що відрізняються завершеністю і 

несуперечливістю. 

Разом з тим, як відзначають Д.Реале і Д.Антісері, «так звана діалектична 

суперечність не замінює і не підмінює логічної суперечності». Тому необхідно 

підкреслити, що метафізика не є чимось алогічним, нерозумним, безрезультатним. 

Метафізика – це історично неминучий і важливий етап становлення філософії, в 

рамках якого, зокрема, вигострюється категоріальний апарат. 

З іншого боку, критичну, що заперечує яку б то не було сталість, сторону 

діалектики абсолютизували представники Франкфуртської школи (Т.Адорно, 

Г.Маркузе), які назвали «єдино спроможну критичну позицію» щодо сучасного 

суспільства «негативною діалектикою». Центральною категорією даного 

напрямку є поняття «тотальної негації», що відбиває абсолютизацію заперечення, 

загального руйнування всього сущого, відкидання будь-якої позитивності, 

самозаперечення. Врешті-решт, «негативна діалектика» зближається з 

метафізикою. 

Еклектика (від грець. εκλετός – вибраний, εκλέγω – вибираю) – це об'єднання 

різнорідних, внутрішньо непов'язаних і, можливо, несумісних ідей, концепцій, 

стилів і т.д. В сучасних умовах відмови від марксистської ідеології і 

методологічного плюралізму еклектика здобуває найширше поширення в роботах 

філософів і вчених найрізноманітніших напрямків. Поліваріантність, 

«клаптевість» мислення досить типові і для постмодерністського типу 

філософствування, в якому навіть існує спеціальний термін – пастиш («вільний 

політ», «клаптева ковдра», колаж, що складається з протилежних і несумісних 

ідей і поглядів). Техніка пастиша не визнає послідовності, логіки чи симетрії, 

ґрунтуючись на парадоксах і плутанині. 

Софістика (грець. σόφισμα – розумна думка, мудрість, хитрощі, хитрування, 

омана) зароджується в часи античності (Протагор, Горгій) як техніка словесного 

доказу раніше прийнятих і виставлених «напоказ» тез, як інтелектуальні фокуси, 

як мистецтво перемагати в словесних баталіях, як гола риторика. Софісти довели 

до крайності внутрішню гнучкість понять, відірвавши процес мислення від його 

об'єктивного змісту. Можна сказати, що софістика починається там, де діалектика 

як мистецтво аналізу понять, що відбивають дійсність, поступається місцем 

мистецтву її мовного конструювання. 



 62 

Альтернативами діалектики як теорії пізнання виступають також релятивізм і 

догматизм. 

Релятивізм (лат. relativus – відносний) є гносеологічна позиція, що акцентує 

принципову відносність і безкінечність процесу пізнання. Релятивізм виходить з 

однобічного вияву суті істини, тобто інтерпретації процесу пізнання, в якому 

цілком заперечується абсолютність істини, перебільшується роль її відносності. 

Догматизм (від грець. δόγμα – думка, вчення, рішення; положення, що 

сприймається як абсолютна і незаперечна істина) є абстрактним способом 

розгляду теоретичних і практичних проблем, вирваних з історичного контексту. 

Один раз висловлена істина «застигає», «кам'яніє» і в такому незмінному вигляді 

продовжує своє існування в умовах, що постійно змінюються. Соціально-

психологічними коренями догматизму є сліпа прихильність авторитету, 

некритичне сприйняття раніше вироблених і засвоєних прийомів і способів 

пізнання. 

На жаль, моментів догматизації не уникла і сама діалектика. Певною мірою її 

доля аналогічна долі арістотелізму: після надмірного схоластичного цитування 

арістотелівських положень (у цілому істинних і правильних) філософи епохи 

Відродження просто відвертаються від них. Сьогодні з діалектикою 

ототожнюється не тільки науковий метод освоєння світу, але й та політична 

ідеологія, що взяла його на озброєння. Після краху соціалістичної системи до 

діалектики повсюдно спостерігається, м'яко кажучи, спад інтересу. Одним з 

наслідків цього процесу виступає дистанцювання частини сучасних дослідників 

від діалектичної термінології і прагнення розробити свій власний категоріальний 

апарат. Прикладом тому виступає синергетика, в якій процеси розвитку систем 

розглядаються за допомогою понять: ентропія, диссипативність, хаос, еггрегор, 

біфуркація, аттрактор, флуктуація і т.д. 

У філософській літературі можна зустріти весь спектр думок щодо значимості 

синергетического підходу, починаючи від визнання його найбільшим відкриттям 

сучасності, альтернативою діалектиці, що «дискредитувала себе» і закінчуючи 

повною відмою синергетиці в еврістичності і новизні з констатацією дублювання і 

підміни «модними» синергетичними поняттями змісту витриманих категорій 

діалектики. Істина, як звичайно, знаходиться десь між цими двома крайнощами. З 

виникненням синергетики можна говорити про появу нової самостійної 

філософської системи і відповідного стилю мислення. Через усю теорію 

самоорганізації проходять ідеї нелінійності розвитку і імовірнісного підходу до 

аналізу динамічних процесів. Якщо діалектика акцентувала увагу на пошуку 

суттєвих, повторюваних, необхідних зв'язків між явищами і предметами, то 

синергетика стверджувала, що у світі крім порядку існує ще й хаос, що перехід з 

одного стану в інший обумовлений моментами випадковості, а самі синергетичні 

категорії свідчили про концентрацію нової методики на перехідних моментах, на 

невизначеності, поліваріантності шляхів розвитку, імовірнісності існуючих 

прогнозів, оборотності процесів і т.д. 

Не в останню чергу популярність синергетики (і особливо – у середовищі 

технічної і природничонаукової інтелігенції) пояснюється соціальними 

факторами: розпад СРСР, рецесія посткомуністичного соціуму, крах впевненості 
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у тому, що суспільне життя взагалі можна реорганізувати на раціональних 

основах, перегляд поглядів на природу людини як соціальної істоти. Синергетика 

стала своєрідною відповіддю наукового співтовариства на заідеологізованість 

науки в соціалістичному суспільстві. Ця ситуація нагадує захопленість вченими у 

ХIХ ст. позитивізмом, у якому вбачалася альтернатива традиційної філософії з її 

догматизмом і схоластичністю. 

Разом з тим, кожна з названих альтернатив діалектики не стільки відкидає, 

скільки підкреслює необхідність подальшої розробки тих чи інших аспектів теорії 

розвитку. 

На закінчення необхідно підкреслити, що саме в діалектиці класична філософія 

досягає рівня науки, гнучкої і відкритої методології наукового пізнання, що 

оперативно реагує на зміну дійсності. 

 

ТЕМА VI 

ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА 

1. Суспільство як проблема філософії. Основні філософські концепції 

суспільного життя. Філософія суспільства, або соціальна філософія, як розділ 

філософського знання, вивчає сукупність людських зв'язків і відносин, що 

виникають у процесі спільної життєдіяльності людей, і визначають форми і 

способи їхнього соціального існування. 

Різноманітні прояви і форми суспільного життя вивчає ряд філософських, 

соціально-економічних і гуманітарних наук. Усі вони входять у сферу 

суспільствознавства, в якій особливе місце належить соціології. Вона вивчає 

соціологічні закони розвитку і функціонування соціальних груп та інститутів, 

відносини між соціальними спільнотами, механізми регулювання соціальних 

відносин. Проблемно-галузеве розмаїття окремих соціологічних досліджень 

визначене тим, що в соціальній науці присутні два протилежних, але 

взаємодоповнюючих підходів до вивчення явищ суспільного життя. Один з них 

емпіричний, що аналізує соціальні факти ізольовано і конкретно-феноменологічно 

– у їх безпосередній даності. Другий – теоретичний чи системно-узагальнюючий – 

входить до завдання соціальної філософії. Її предметом є вивчення загальних 

основ суспільного життя, створення несуперечливої моделі суспільного цілого. 

Головне завдання філософії суспільства полягає в побудові узагальнених 

моделей суспільного цілого, у розкритті гранично загальних основ суспільного 

життя, у визначенні змісту «вузлових» понять соціально-філософського підходу 

до суспільних явищ. 

Суспільне життя складне і досліджене далеко не повністю. Тільки на перший 

погляд здається, що людські вчинки складаються з ланцюга імпровізацій, а дії 

індивіда вільні і незалежні від впливу обставин. У дійсності це не так. Вчинки 

людини підпорядковуються, по-перше, її задумам і звичкам (які у свою чергу 

причинно обумовлені) і, по-друге, вони підпорядковані логіці об'єктивної 

необхідності, яка формує умови і способи людської діяльності в кожній із сфер 

суспільного життя. 

Логіка соціальних обставин визначає обсяг можливостей, у якому протікає 
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людська активність. Зберігаючи свободу вибору, індивід тією чи іншою мірою 

пристосовується до існуючих об'єктивних умов, включається у відносини 

функціонування даної соціальної сфери, орієнтується на психологію і вимоги 

суспільної групи, членом якої він є. Іншими словами, людина не може ігнорувати 

об'єктивні умови і схеми поведінки, що склалися до неї. 

У суспільні взаємодії і відносини одночасно вступає величезна кількість 

людей. При цьому виявляється, що свої найбільш значимі дії люди чинять 

колективно – у складі об'єднань і соціальних груп. Тому закони суспільного життя 

є, здебільшого, не динамічними, що дозволяють робити однозначні, жорсткі 

прогнози, а законами масових явищ – законами статистичними або імовірнісними. 

Суспільні закономірності відбивають ту чи іншу сторону прояву 

повторюваності в суттєвому змісті соціальних процесів і поведінки людей. Закони 

суспільства історичні, оскільки виникли разом із суспільством і виражають логіку 

його змін. Переважно вони є формою організації відтворення суспільного життя і 

соціально-історичної творчості. 

Суттєві, стійкі і необхідні повторюваності у функціонуванні суспільства й у 

відтворенні його відносин виражають соціально-філософські закономірності, 

серед яких можна назвати об'єктивну тенденцію перетворення відносин 

особистого типу в речовинно-анонімні відносини, всесвітньо-історичну 

тенденцію зростання характеру і рівня людських потреб. 

Соціальні відносини багатоманітні, що обумовлює об'єктивні труднощі їх 

вивчення. Як і з застосуванням яких наукових процедур слід спростити це 

багатоманіття? Можливо, необхідно вдатися до методів так званих точних наук, і 

для дослідження суспільних явищ застосувати розроблений ними 

математизований апарат, скажімо, інформатики, термодинаміки чи квантової 

механіки. Такі спроби дійсно були. Н.Вінер, наприклад, пропонував замінити 

соціальне знання кібернетичною інформатикою на тій підставі, що інформація 

нібито скріплює всі сфери суспільного життя і тому є об'єктом соціального 

аналізу. Наш вітчизняний мислитель С.А.Подолинський вважав критерії 

термодинаміки кращим засобом розмежування соціального паразитизму «верхів» 

і корисної витрати сонячної енергії працюючим людством. І все-таки такого роду 

судження спираються скоріше на метафори чи викликають додаткові пізнавальні 

проблеми, якщо їм надати характер дослідницьких програм. 

Дійсно, не можна ж сказати, що суспільне життя має атомну вагу, що 

відносини людей доброзичливі на 45% і егоїстичні на 55%, що ступінь військової 

напруженості у відносинах двох країн досягла 90°С. Поняття і цінності 

суспільствознавства: соціальність, добро, егоїзм, альтруїзм, кооперація зусиль або 

суперництво (конкуренція) людей виникли в ході філолофсько-теоретичного 

осмислення величезного числа ситуацій і відносин, які складають тканину 

суспільного життя. Суспільство має потребу в їх специфічно-філософському 

розумінні. А його дає не природознавство, а соціальна філософія, що формулює 

вузлові ідеї сутнісного розуміння суспільного життя. При цьому вона вирішує 

головні питання, що виникають у ході аналізу конкретних ситуацій і суспільних 

змін. 

У числі цих питань треба відзначити такі проблеми: що являє собою 
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суспільство як система суспільних зв'язків і відносин? Які елементи і структури 

воно включає? Які сили зберігають суспільну систему у цілому, і які процеси цю 

систему перетворюють? Яка структура людської історії, і які долі очікують 

людство? Іншими словами, як і чому люди взаємодіють один з одним, змінюють 

способи цієї взаємодії, творять і трансформують форми спільного – суспільного 

життя? Але що таке суспільне життя? – Відповідаючи на це питання, мислителі 

минулого в більшій чи меншій мірі тяжіли до трьох основних концепцій 

суспільного життя: ідеалізму, натуралізму і матеріалізму. 

Перша з цих концепцій – ідеалістична – вбачає основи, причини і фактори 

походження і функціонування суспільства в духовній сфері. Всередині цього 

підходу розмежовуються об'єктивно-ідеалістичні та суб'єктивно-ідеалістичні 

уявлення. З позицій об'єктивного ідеалізму на суспільство чинять вирішальний 

вплив громадська думка, світ абсолютних ідей, Світовий Розум, Світова Воля, 

Абсолютний Дух та ін. До об'єктивно-ідеалістичної концепції безпосередньо 

примикає релігійне трактування соціуму (Аврелій Августин, Вол.С.Соловйов, 

С.Л.Франк). Відповідно суб'єктивно-ідеалістичних версій суспільство є продукт 

волі, розуму й інших проявів духу видатних особистостей. 

Не слід, звичайно, применшувати значення духовної сфери в житті 

суспільства, але й перебільшувати його, абсолютизуючи вплив ідеальних 

факторів, теж не можна. Навіть у наш час іноді чуємо твердження, що наявність (і 

знання усіма) положень «правильної» Конституції ледве чи не гарантує 

автоматичне вирішення суспільних проблем і суперечностей сучасності. Однак 

засновки ідеалізму про вирішальний характер у суспільному житті ідей 

найчастіше розбиваються реаліями буття. Іншими словами, неповноту істини 

соціального ідеалізму виявляє ступінь (не-)відповідності життя людини 

поставленим нею цілям. Він є своєрідним «індикатором» рівня нашого розуміння 

суті суспільних процесів, у які включена кожна соціальна істота. 

Інше поширене трактування суспільного життя – натуралізм – проводить 

пряму аналогію між явищами природи і суспільства, пояснює специфіку 

суспільних процесів і відносин посиланнями на закономірності природних явищ, 

апелює в науках про суспільство до понять з області природних і технічних наук. 

Так, трактування соціального життя на основі закону всесвітнього тяжіння 

привели Ш.Фур'є до погляду на людину і суспільство як на творіння природи, що 

утворилися в результаті природних законів «притягання за пристристю». 

Представник російського космізму О.Л.Чижевський стверджував, що сонячна 

активність збуджує психіку людей і може змінювати вектор їх діяльності. Тому 

поворотні етапи всесвітньої історії (повстання, революції, війни, хрестові походи, 

релігійні хвилювання) пов'язані з епохами максимумів сонячної активності. Поза 

сумнівом, що вплив фізичних полів планети і її оточення повинен враховуватися в 

життєдіяльності людини, але, можливо, не як основна причина. 

До числа концепцій, що висувають на перший план природний фактор, 

відноситься географічний детермінізм (Геродот, Ш.Л.Монтеск'є, Г.Т.Бокль, 

Л.І.Мечников). Представники даного напрямку вбачали специфіку суспільного 

життя в природних особливостях (клімат, рельєф, ґрунт, водяні ресурси і т.д.). 
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Представники біологізаторських течій у суспільствознавстві, зокрема, 

соціального дарвінізму (У.Беджгот, Л.Гумплович, А.Смол) і біоорганіцизму 

(Г.Спенсер, А.Е.Ф.Шеффле, П.Ф.Лілієнфельд) описували соціальні процеси 

термінами біологічної науки. Деякі варіанти цієї течії пов'язані з расизмом, у 

якому в залежності від морфологічних особливостей робляться висновки про долі 

окремих народів, їх повноцінності чи неповноцінності, їх різної історичної ролі. 

Демографічний детермінізм акцентував увагу на проблемах народонаселення, 

його чисельності, показниках народжуваності, смертності, тривалості життя і 

їхнього визначального впливу на розвиток суспільства. Т.Р.Мальтусом був 

сформульований «вічний закон народонаселення», відповідно до якого темпи 

росту народонаселення збільшуються в геометричній, а засобів існування – лише 

в арифметичній прогресії. Розбіжність між ними повинна врівноважуватися 

непосильною працею, голодом, епідеміями, війнами. Але якщо сам Т.Р.Мальтус 

був у подальшому стривожений власними поглядами і реальними подіями і 

вважав за необхідне намітити певні заходи (приборкання полової розбещеності, 

регулювання народжуваності, поліпшення засобів обробки землі тощо), то 

неомальтузіанці бачили вихід з демографічних труднощів у світовій термоядерній 

війні, у необхідності масової стерилізації населення слаборозвинених країн. Ця 

теорія народонаселення не визнає специфіку соціального життя в порівнянні з 

іншими формами існування. У живій природі дійсно виявляються прояви закону 

Т.Р.Мальтуса, але в людському світі такої закономірності не існує, а регулювання 

росту народонаселення при необхідності повинне здійснюватися відповідними 

соціальними програмами. 

Сучасний натуралізм у соціології нерідко переносить на суспільство 

пояснювальні схеми із сфери інженерно-технічної діяльності, принципи устрою 

комп'ютерів і технічних об'єктів, категорії інформатики і системотехніки, 

приймаючи таким чином форми техноцентризму та інформаціоцентризму. За 

старих часів соціологічний натуралізм апелював до ідей і образів, запозиченим зі 

сфери ботаніки, зоології, анатомії, географії, геології, фізики, зокрема, з механіки 

і термодинаміки. Суспільство як біологічний організм (рослина і тварина) чи 

біологічне співтовариство (мурашник, вулик, колонія коралових поліпів, череда), 

суспільство як годинниковий механізм чи теплова машина, суспільство як 

автомат чи кібернетична система, – такий неповний перелік трактувань 

суспільного цілого соціологічним натуралізмом. 

Третьою концепцією, що намагається дати відповідь на питання про корінні 

причини і основи буття суспільства, є матеріалізм, у найбільш розгорнутій формі 

поданий у філософії К.Маркса і Ф.Енгельса. Відповідно до матеріалістичного 

підходу до суспільного життя вища (соціальна) форма матерії включає нижчі 

(див.: Тему 4). Суспільство розуміється як матеріальне утворення, що 

розвивається в рамках об'єктивних і необхідних природно-історичних 

закономірностей. Соціальна матерія надбудовується над природними 

матеріальними процесами, але не зводиться до них. К.Маркс запропонував 

діалектико-матеріалістичне пояснення системи суспільного життя, виділивши як 

його основу матеріальне виробництво, а економічну сферу – як 

системоутворюючу всіх інших сфер соціального цілого. Сутність 
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матеріалістичного розуміння суспільства буде розглянута далі. 

2. Поняття суспільних відносин, їх сутність і структура. Суспільне життя 

ґрунтується на спільній діяльності людей. Людська діяльність – джерело 

формування, умова і спосіб існування цього життя, рушійна сила його розвитку. 

Про людську діяльність можна говорити з моменту виготовлення 

людиноподібною істотою перших знарядь праці. Їх створення є процес не тільки 

його виділення з природно-тваринного світу, але й формування ним самого себе і 

світу свого буття, забезпечення себе у ньому життєвими засобами, підтримання 

функціонування власного організму. 

Зрозуміло, життя людини не обмежується біологічним існуванням. Вона живе 

також у соціальному і духовному вимірах. Людина є єдність біологічного, 

соціального і духовного. Діяльність у всіх трьох вимірах постає як процес 

універсалізації людського відношення до світу й одночасно як становлення 

цілісності самої людини – основи суспільства, суб'єкта і мети історичного 

розвитку. 

Багатоплановість людського життя дозволяє класифікувати діяльність у 

залежності від об'єктів (економічна, політична, правова, релігійна) і суб'єктів 

(індивідуальна і колективна, народний рух, класова боротьба); на основі 

об'єктивних тенденцій розвитку суспільства (прогресивна, консервативна, 

революційна) і його системи цінностей (позитивна і негативна, законна і 

незаконна, моральна й аморальна). Однак будь-яка діяльність пов'язана з її 

основними видами: матеріальною і духовною. Вони виникають (і надалі самі 

диференціюються) у ході становлення і розвитку суспільства. Отже, діяльність 

виступає способом буття людини і суспільства. 

Діяльна сутність людини переломлюється в таких поняттях як праця, 

виробництво. Праця людини являє собою цілеспрямовану зміну речовини 

природи, а разом з нею і самої людини. Будучи вираженням творчої сутності 

людини, праця не просто формує відповідні основи життя, а виступає 

системоутворюючим чинником суспільства. Терміном виробництво позначається 

особлива форма взаємодії матеріальних перетворень – обмін речовиною, енергією 

між людським суспільством і всім іншим зовнішнім світом, природою. Процес 

цього обміну являє собою соціальне перетворення природи з метою задоволення 

зростаючих людських потреб. Власне, тільки у виробництві суспільство стає 

системою, що саморозвивається. Тут створюється матеріальний продукт, духовне 

багатство людства, формується сама людина, виникають об'єктивні зв'язки і 

відносини людей. 

Сучасна соціальна філософія вбачає в суспільних зв'язках ту «клітинку» 

соціуму, з якої необхідно починати його вивчення. Суспільні зв'язки різноманітні 

за формою і змістом, який вони організують. Безпосередня взаємодія людей один 

з одним здійснюється у вигляді спілкування. 

Спілкуванням називаються живі, міжсуб’єктні відносини людей. Структура 

людського спілкування діалогічна. Хід спілкування передбачає соціальну дію: 

постановку цілей і визначення засобів їх досягнення, заняття (чи зміну) суб'єктом 

певної соціальної позиції, виконання людиною конкретної соціальної ролі, обмін 

інформацією, досвідом, безпосередню й опосередковану кооперацію людей, тобто 
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поєднання розділених ланок людської діяльності в єдине ціле. Змінюючи 

соціальну позицію, людина реально чи думкою ставить себе на місце іншого, діє 

за нього. У ході спілкування виявляється таким чином соціальна еквівалентність і 

взаємозамінність індивідів. 

У складно організованому суспільстві безпосереднє спілкування переростає в 

соціальний зв'язок, що називається суспільними відносинами. 

Суспільні відносини – це багатоманітні форми взаємозв’язку, що виникають 

у процесі діяльності між окремими людьми, різними соціальними групами, а 

також усередині них. 

Суспільні відносини поєднують розрізнених індивідів у єдине «багатополярне» 

ціле, надають їх діям певну одноманітність, стабільність і соціальну ефективність. 

Соціальна філософія розрізняє відносини між людьми двох типів: відносини 

особистого спілкування і соціально-анонімні відносини. 

Особисті відносини між людьми виростають з життєдіяльності кожної людини 

і тому їх іноді називають «природними» і «органічними». У ході ускладнення 

суспільного життя ще в оболонці особистих відносин починають формуватися 

відносини більш складного типу. Особисте у відносинах набуває перетворену 

(заміщену чи відчужену) форму. В особисті відносини людей вклинюється 

посередник, найчастіше – «дзвінка монета». Вона обумовлює перехід до 

опосередкованих (чи власне соціальних) відносин. 

Власне соціальними відносинами філософія вважає відносини, що інтегрують 

роздроблених чи «атомізованих» індивідів. Відносини такого роду пов'язують 

людей опосередковано, без безпосереднього контакту між ними, а іноді – без 

чіткого усвідомлення людиною характеру і навіть наявності таких зв'язків. У 

суспільні асоціації людей підштовхують об'єктивні потреби, що диктують їхнім 

носіям необхідно примусові форми зв'язку, обумовлені найчастіше 

своєкорисливим інтересом і меркантильним розрахунком. Особисті відносини 

заміняються відносинами речовими (через речі). Масові форми об'єднання людей 

у рамках соціально-корисливих відносин виникають у суспільствах з ринковою 

економікою. У приватно-підприємницькому суспільстві індивіди взаємодіють, 

входячи у виробничо-фінансові об'єднання, акціонерні компанії, приймаючи 

участь у діяльності транснаціональних корпорацій, фірм, будучи представниками 

ділових кіл і взагалі об'єднань «людей свого кола». До об'єднань такого роду 

належать різні політичні групи: асоціації, партії, рухи, адміністративні інститути – 

аж до держави. На тлі формальної рівності людей, що об'єднані соціально-

суспільним видом відносин, ніхто не ховає, що бачить у своєму контрагенті засіб 

для досягнення власної вигоди. Суспільні відносини виконують роль форм 

виробничого, торгово-економічного, соціально-політичного, міжетнічного і 

міжкультурного спілкування і т.д. 

У матеріалістичному трактуванні суспільні відносини поділяються на 

первинні (матеріальні, базисні) і вторинні (ідеологічні, надбудовні). Головними і 

визначальними є матеріальні, економічні, виробничі відносини, що визначають 

політичні, правові, моральні. 

Ідеалістичне розуміння суспільних відносин виходить із примату духовного 

начала як об'єднуючого, системоутворюючого принципу. Це може бути ідея 
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єдиного Бога, раси, нації і т.д. У цьому випадку державна ідеологія виконує роль 

кістяка суспільного організму, «псування» ідеї приводить до розвалу держави і 

деградації людини. 

Виділення всього багатоманіття суспільних відносин, і насамперед 

матеріальних і духовних, дозволяє побачити в суспільстві самостійну цілісну 

систему. 

Суспільство є система матеріальних і духовних відносин, носієм і 

центральною ланкою яких виступає людина і ті соціальні групи, в які вона 

включена. 

Суспільство має надскладний і ієрархічний характер; багатоманіття його 

підсистем певним чином скоординоване і субординоване. Але те, що робить його 

системою, пов'язує людей і їх розрізнені дії, засоби і механізми цих дій у єдиний 

соціальний організм, – це суспільні відносини. Саме система цих відносин і 

складає специфічну природу суспільства. 

3. Суспільне виробництво. Матеріальне і духовне виробництво. Спосіб 

виробництва. Суспільним виробництвом називають процес відтворення всієї 

сукупності суспільного життя, що охоплює як сферу матеріального, так і 

духовного виробництва, веде за собою зміни всього суспільства, його соціальної 

структури, політичної організації та інших сфер суспільного життя. 

К.Маркс виявляє і вибудовує таку логіку відтворення суспільного життя: 

– відтворення людей та їх соціальної сутності;  

– виробництво матеріальних умов людського існування; 

– виробництво суспільних зв'язків і відносин; 

– духовне виробництво чи виробництво суспільних ідей та інших продуктів і 

форм духовного життя суспільства. 

Усі ці види суспільного відтворення знаходяться у тісному взаємозв'язку, 

відбиваючи повноту суспільного життя, і дозволяють характеризувати 

суспільство як єдиний соціальний організм. В основі конкретного соціального 

організму лежить економіка пануючого способу виробництва, – способу, яким 

визначається специфічний тип виробничих відносин, насамперед, тип власності, 

організації праці й обміну, поєднання і поділи різних видів суспільної праці, а 

також споживання. 

Способом виробництва називають єдність продуктивних сил і виробничих 

відносин. 

Продуктивні сили – система суб’єктивних (людина) і речовинних елементів, 

здійснюючих «обмін речовин» між суспільством і природою. 

Виробничими відносинами називаються відносини, що виникають між 

людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних 

благ. Сутність виробничих відносин складають відносини власності. 

Люди діють на речовину природи з метою асиміляції її корисних властивостей 

і нейтралізації тих властивостей, які діють на людину негативно, руйнівницьки. У 

процесі трудової діяльності люди змінюють речовину природи, перетворюючи її в 

предмети, які служать задоволенню їх потреб. Стан і рівень продуктивних сил є 

одним з об’єктивних показників історичного розвитку даного суспільного 

організму. 
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У складі продуктивних сил виділяється, насамперед, працююча людина (жива 

праця), потім знаряддя праці та предмет праці (тобто речові чинники 

виробництва). Знаряддя праці – це ті чинники виробництва, які виробник ставить 

між собою і природою в процесі безпосереднього виробництва і якими він діє на 

природний субстрат, що включається трудящим у виробничий процес. 

До складу предметів праці входить та частина об'єктів виробництва, на яку 

спрямована виробнича, знаряддєво-інструментальна активність працівника. Це – 

сировина, напівфабрикати, комплектуючі деталі і т.д. 

Найбільш активним агентом виробництва є виробник – працююча людина чи 

професійно-трудове об'єднання людей (бригада, працівники ділянки чи ферми, 

цеху, підприємства, галузевого комплексу спеціалізованої робочої сили, а також 

одночасно живі носії живої – функціонуючої праці). Праця минулих поколінь 

акумулюється (у тому числі) у речових чинниках виробництва, що технологічно 

успадковуються носіями живої праці. Це ставить проблему двох різних форм 

виробничих відносин, одна з яких сфокусована на минулому, а інша – на живій 

праці. 

У широкому значені виробничими називають і техніко-організаційні, і 

виробничо-економічні відносини. Соціальна роль тих і інших неоднозначна. 

Технологічна єдність засобів виробництва і техніко-виробничих зв'язків між 

працівниками і засобами виробництва утворюють технічний базис суспільства. У 

зв'язку з безперервністю і динамічністю розвитку технічного базису суспільства 

його продуктивні сили ніби пов'язують суміжні фази історичного розвитку 

конкретного суспільства, в той час як виробничі відносини, і, зокрема, відносини 

власності типологічно розмежовують ступені у розвитку суспільних формацій. 

Міру єдності і розбіжності історично конкретної сукупності продуктивних сил і 

виробничих відносин у рамках даного способу виробництва фіксує закон 

відповідності типу виробничих відносин характеру і рівню розвитку 

продуктивних сил. 

Ланки і рівні соціально-економічного життя об'єднані в єдине ціле 

відносинами взаємопокладання і взаємовиключення його основних моментів, 

суперечливою єдністю продуктивних сил і виробничих відносин, що складають 

структуру способу виробництва й об'єктивну основу соціально-економічних 

класів. «Що ж таке суспільство, яка б не була його форма? – писав К.Маркс. – 

Продукт взаємодії людей. Чи вільні люди у виборі тієї чи іншої суспільної форми? 

Аж ніяк ні. Візьміть певну ступінь розвитку продуктивних сил людей, і ви 

одержите певну форму обміну (commerce) і споживання. Візьміть певну ступінь 

розвитку виробництва, обміну і споживання, і ви одержите певний суспільний 

лад, певну організацію сім’ї, станів і класів, – словом, певне громадянське 

суспільство. Візьміть певне громадянське суспільство, і ви одержите певний 

політичний лад, що є офіційним вираженням громадянського суспільства». 

Таким чином, з економічної організації суспільства виростає відповідна 

соціальна організація чи система соціальних груп, кожній з яких притаманні 

специфічні відношення до засобів виробництва. Класам належить особливе місце 

в громадянській організації і поділі праці, особлива частка суспільного багатства, 

яку привласнює кожен клас, використовуючи своє місце в системі суспільного 
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виробництва. Класові ознаки виникають з відносин власності, які поєднують чи 

роз'єднують людей за їх корінними економічними інтересами. Класові відносини 

пронизують усе суспільство, накладають відбиток на всі сторони суспільного 

життя. Крім класів і страт у соціальну структуру суспільства включаються 

взаємовідносини інших суспільних груп: сімейних, етнічних, територіальних 

(регіональних), професійних груп і спільнот. Їх взаємовідносини складають 

громадянське суспільство, поняття про яке змінює середньовічні моделі 

релігійного і політичного суспільного «організму». 

Громадянське суспільство – це соціально-структурована система різних 

суспільних груп і організацій, за допомогою яких самодіяльний індивід захищає 

свої невід'ємні права й інтереси від позаюридичних зазіхань офіційних, 

насамперед, державних інстанцій. Будучи областю спонтанної самореалізації 

громадянське суспільство допомагає їм вистояти в боротьбі з тоталітарними і 

паразитарними проявами політичної влади в економічній, соціальній і духовній 

сферах життєдіяльності людей, сприяє розвитку економічної ініціативи громадян, 

функціонуванню органів самоврядування за місцем проживання, захисту свободи 

совісті, думки і слова. Через важелі ринкових відносин неурядові організації 

громадянського суспільства контролюють економічне багатство країни і – в ідеалі 

– політичні інститути, перетворюючи державу в інструмент захисту приватних 

інтересів кожного. 

Над сферою соціально-економічних відносин знаходиться сфера суспільної 

надбудови – система соціально-політичних та ідеологічних відносин із приводу 

влади, політичних інтересів і інститутів (зокрема – держави), процесів здійснення 

владних повноважень і керування. 

Держава є вираженням політичної і територіальної цілісності конкретних 

суспільств, яка реалізується, насамперед, в інтересах економічно і політично 

пануючих еліт і класів. Теоретично держава призначена для підтримки 

стабільного юридичного порядку і застосовує в цих цілях узаконені форми 

насильства, маючи збройні сили, органи внутрішнього контролю, каральні та 

пенітенціарні установи. Законодавчі основи політичного устрою, у тому числі 

визначення форми державного правління (республіка, монархія), зафіксовані в 

конституціях країн. Серед внутрішніх функцій сучасної держави головна полягає 

в охороні конституційного ладу даної країни і захисті в такий спосіб корінних 

економічних інтересів панівних класів суспільства. До числа інших внутрішніх 

функцій держави відносяться функції підтримування господарсько-економічного, 

екологічного, культурно-освітнього порядку й охорони здоров'я в межах 

територіально-державної юрисдикції. Зовнішня функція держави полягає в 

основному у захисті територіальної цілісності країни. Для здійснення зовнішніх і 

внутрішніх функцій держава створює управлінський апарат чиновників і систему 

оподатковування. У площині політичної організації найчастіше формуються 

конфлікти (чи відносини співробітництва) держави і громадянського суспільства. 

Завершує суспільну надбудову духовна сфера, найбільш віддалена від 

економічного базису суспільної формації. Сфера духовного або ідеологічна 

«надбудова» включає елементи соціальної психології та ідеології, буденного і 

теоретичного, правової і політичної свідомості, науку, мистецтво, філософію, 
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релігію, інші культурні зразки, цінності і норми. Компоненти суспільної 

надбудови у свою чергу чинять вторинний або опосередкований вплив на хід, 

характер і темпи розвитку економічного базису. 

Отже, запропонована К.Марксом структура суспільного виробництва пов'язує 

всі сфери суспільного життя єдиною матеріальною основою. При такому 

розумінні суспільства виділяються економічні пріоритети: базис визначає 

надбудову, продуктивні сили – виробничі відносини. У свою чергу, зміна певних 

способів виробництва виступає як фундамент для більш глибокого розуміння 

історичного процесу. 

 

ТЕМА VII 

ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 

1. Філософське розуміння історії. Чи необхідно людям історичне бачення 

світу? Питання не просте. Людина – істота суспільно-історична, створена в ході 

історії. Суспільство теж пережило складну історію. Тому історія завжди цікавила 

людей, які роздумували над питаннями: хто ми, звідки ми, для чого ми? При 

цьому одні залишались на етапі констатації фактів чи хронології подій, інші йшли 

далі, намагаючись усвідомити загальні закономірності історичного процесу. 

Неоднозначність подібних підходів пояснюється тим, що історія людей 

багатопланова. По-перше, історія є сукупність діянь людей, рух суспільства в часі, 

ланцюг взаємопов’язаних і взаємообумовлених подій. Це – реальна, подієва 

історія. По-друге, історією називають опис соціально значимих подій. 

Безпристрасно-фіксована історія цікавила людей як колективна пам'ять і водночас 

– як школа виховання. У цій якості історія цікавить будь-яку людину і сьогодні. 

По-третє, від емпіричного аналізу історичних фактів, як правило, випадає 

проблема ефективності засобів їх узагальнення і тлумачення. Дослідник-емпірик 

використовує методологічні інструменти пізнання історії без їх безпосередньої 

підготовки, перевірки й обґрунтування. Однобічний емпіризм фахівців, які 

тяжіють до фактології, породжує ілюзію безпосередньої даності та непогрішності 

спірних висновків. Реальні погрішності історичних ілюзій виявляються в науковій 

кооперації вчених різних спеціальностей і різних поколінь. Під тиском нових 

даних дослідники історії підходять до осмислення бази дослідження, тобто до 

перевірки вихідних методологічних основ. Тому для вирішення складних питань 

пізнання й оцінки минулого потрібна допомога філософського знання, зокрема 

філософії історії, центральним методом якої виступає історичний метод. 

На відміну від тварини людина є «істотою історичною». Вона живе в потоці 

подій і тому людині властиво задумуватись над зв'язком часів, – зв'язком між 

«сьогодні», «вчора» і «завтра». З майбутнім кожний з нас пов'язує свої надії, з 

минулим – спогади, із теперішнім – плани і наміри. Тому-то людей завжди 

хвилюють структура, логіка і сенс історичних процесів. Структура історії 

розкривається в системі стадій, ступенів і етапів розвитку суспільства. Є 

багаторівневі, сферні, «шкатулкові» («матрьошкові») інтерпретації структури 

історії. Відомі лінеарні (стрічкові, лінійні) і плюралістичні (паралельно-

множинні) схеми історичного процесу. У різних періодизаціях виділяють дві, три, 
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п'ять і більше стадій історичного процесу. Різнобій у тлумаченні структури історії 

визначений вибором історичної логіки й основ періодизації, критеріїв 

виокремлення історичних стадій. 

Пошук сенсу історичного процесу складає одне з основних завдань 

філолофсько-історичного мислення. Термін «філософія історії» було введено до 

наукового обігу у ХVIII ст. Ф.-М.Вольтером на противагу середньовічної – 

теологічної філософії історії. Основні ідеї філософії історії виникають, однак, 

значно раніше. Філософія історії аналізує – чому історія вчить людство. Вона 

надає філософське розуміння історії, тлумачення цілісності та спрямованості 

історичного процесу як у цілому, так і в зв'язках теперішнього, минулого і 

майбутнього. Філософія історії розробляє методи відтворення історичного 

процесу, з'ясування структури, сенсу, джерел і рушійних сил історичного 

розвитку. 

Що поєднує різні історичні часи і сприяє розумінню їх специфічної логіки? 

Логіку історії прояснює ступінь досягнення суспільством висот прогресу і 

базових соціально-історичних цінностей: гуманності, свободи, самосвідомості, 

щастя, соціальної справедливості, духовної гармонії і благополуччя. Вона задає 

сенс історії. Якщо історія суспільства загубить сенс, то в наше життя нестримним 

потоком хлине втрачений «зв'язок часів (генерацій)», дезінтеграція суспільного 

життя, терор, аморалізм, нігілізм, варварство й анархія. Сам факт самозбереження 

людства – в історії і через історію – служить, можливо, одним із самих значних 

уроків, який історія дала людству. 

Але що таке людство, хто його представляє і як воно виявляє себе в історії? 

Відповідаючи на ці питання, ми звертаємося до поняття суб'єктів і рушійних сил 

історії. 

2. Поняття суб'єкта історичного процесу. Розглядаючи питання про суб'єкта 

історичного процесу, слід враховувати, що всякий процес розвитку містить у собі 

деякий субстрат чи носія, у межах яких процес здійснюється чи відбувається. 

Стосовно до історії, де має місце сукупна (хоча і різноспрямована) діяльність 

людей, можна говорити про суб'єкта соціально-історичного розвитку. 

Категорія «суб'єкт історичного процесу» хоча і має визначену традицію 

розробки, проте, є розпливчастою і неоднозначною. Ця обставина пов'язана з 

різними підходами у вирішенні цієї проблеми. Суб'єкт історичного процесу – 

утворення ступінчасте, багаторівневе і динамічне. Можна припустити, що як і 

всякий суб'єкт, суб'єкт історії архітектонічно включає в себе афективне, розумне і 

вольове начала, які визначають характер його історичної творчості. Вкажемо 

основні варіанти категоризації суб'єкта історії. 

Найвідоміший погляд на суб'єкта історії «прив'язаний» до етнічних процесів, 

до тих типів етнічної спільності людей, що формуються відповідно до логіки 

етноісторії. Етнос – поняття, що вказує на деяку сукупність людей, що мають 

загальне походження, мову, психологічний склад, своєрідну культуру і 

усвідомлюючих себе як цілісність. Етнічні відносини в історії пройшли тривалу 

еволюцію, у результаті якої послідовно кристалізувалися такі етно-соціальні 

структури і соціально-політичні спільності: рід – плем'я – народність – нація. 

Кожне з цих утворень має певну специфіку. Якщо рід і плем'я – це кровно-
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родинні осередки первісного суспільства, зайняті регуляцією відносин між 

одноплемінниками та іншими подібними групами, то народ і нація – це політично 

і інституційно оформлені спільності людей, генезис яких припадає на перехідну 

епоху від феодалізму – до капіталізму. Уніфікація економічної сторони життя, 

боротьба за політичні цілі, громадські права і свободи, поширення 

протестантизму допомогли етносам Західної Європи утворити нації (національні 

держави). Останні проіснували до нашого часу, однак, своє буття (як буття 

національної держави) вони «розчинили» у наднаціональному утворенні – Єдиній 

Європі. 

Інший, більш пізній погляд на всесвітню історію, дозволяє розглядати її 

динаміку через діяльність соціальних класів (К.Маркс, В.І.Ленін) або, як варіант, 

стратів (П.О.Сорокін). Структура суспільства, представлена за допомогою 

класів, дозволяє визначити: а) місце класу в системі суспільного виробництва; б) 

відношення класу до засобів виробництва; в) роль класу в суспільній організації 

праці; г) спосіб одержуваної ним частки суспільного багатства. Взаємовідносини 

різних класів, на чому наполягають представники цього підходу, є ключом до 

розуміння історії. Причому, це трактування суб'єкта історії задіяне і зараз, хоча в 

сучасній теорії історичного процесу його застосування обмежене у силу 

«розмитості» меж між класами. 

Третій варіант у вирішенні проблеми суб'єкта історії пов'язаний з діяльністю 

великих історичних особистостей (героїв, всесвітньо-історичних особистостей, 

харизматичних лідерів). Діяльність цих людей (наприклад, Олександра Великого, 

Конфуція, Цезаря, Наполеона та ін.), їх внесок в історичну творчість, 

неспівмірний із внеском народів, що втілюють пасивне начало. Деякі сучасні 

автори наполягають на тому, що суб'єктом історичного процесу може виступати 

не тільки велика особистість, але й узагалі всяка людина. До цього підходу 

примикає і його альтернатива. Вважається (М.О.Бердяєв, Х.Ортега-і-Гасет, 

Е.Канетті та ін.), що внаслідок масовизації історії, демократизації соціальних 

процесів у ХIХ-ХХ ст.ст. на арену історії як суб'єкт вийшли саме маси. Роль мас 

досить тривіальна, тому що їх творчий потенціал значно нижче, ніж у великих 

діячів. 

Особливий інтерес при аналізі сучасного етапу історії являє категорія 

«цивілізація». Асоціюючи суб'єкта і цивілізацію, теоретики цього напрямку 

вказують на історичне буття обширних соціально-історичних систем, що 

включають у себе як етно-соціальні, політико-економічні, так і культурні 

(духовно-моральні) параметри. Наголос, зроблений на культурному факторі, 

дозволив виділити в єдиному людстві унікальні цивілізаційні світи, що 

контактують між собою в часі і просторі. У цій концепції не людство є єдиним і 

одним суб'єктом, а навпаки – розмаїття цивілізацій, лад культури робить історію 

мультикультурною, суб'єктивно різнорідною і різноплановою. 

Нарешті, існує погляд, що стверджує наявність в історії єдиного асоційованого 

суб'єкта – людства. У всесвітній історії пропонується бачити життя і дії 

(внутрішньо диференційованого) людства, зайнятого вирішенням як власне 

соціальних завдань, так і завдань по гармонізації відносин між ним і природою. 

Подібна точка зору популярна нині, оскільки процес глобалізації (що має кілька 
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аспектів: економічний, політичний, антропологічний, інформаційно-культурний) 

довершує те, що готувала попередня історія – конституювання єдиного людства. 

Однак соціальні спільноти, що знаходяться на різних ступінях соціально-

економічного, техніко-технологічного і культурного рівнів, поки не визначили 

єдиної стратегії історичного життя на Землі. Створені для оптимізації відносин 

між державами і регіонами міжнародні організації (ООН, ВТО, ЮНЕСКО) поки 

не є органами, що маніфестують єдину волю людства. 

Таким чином, проблема суб'єкта історії має кілька варіантів свого вирішення, 

кожний з який містить власні сильні і слабкі сторони. Разом з тим, найбільш 

вагомою в теперішній час постає концепція культурно-цивілізаційного 

плюралізму, що стверджує (на тлі насильницької глобалізації, що розгортається) 

культурно-цивілізаційний плюралізм. 

3. Проблема єдності і багатоманіття всесвітньої історії. Філософія історії 

розрізняє всесвітню історію й історію окремих держав і народів. Всесвітня історія 

є системна єдність історій різних країн і етносів. 

Чим задається системна єдність історичного процесу, що виявляється, 

насамперед, у подіях загальнолюдського значення? На перший погляд – подієвою 

і хронологічною безперервністю історії, необоротністю історичного процесу. 

Однак у ході безперервної історії зникали величезні держави, валились давні 

цивілізації, гинули цілі народи. Відповідаючи на питання про загальне в історії, 

ідеалісти апелюють до духовної єдності людей. Матеріалістичне розуміння історії 

зводить єдність історичного процесу до об'єктивної логіки економічного 

розвитку, в руслі якого формується єдина історія людства, а сама історія приймає 

форму виникнення, розвитку, розквіту і загибелі суспільних формацій, послідовна 

зміна яких, згідно з марксовою концепцією, утворює магістраль чи вісь 

збереження і розвитку історії. 

К.Маркс визначив суспільну формацію як форму і тип суспільства, що 

знаходиться на певному ступені історичного розвитку і має своєрідні відмінні 

характеристики. Він трактує історію як процес руху по ступенях всесвітньо-

історичного прогресу. Ступені формаційного розвитку обумовлені проходженням 

суспільством таких економічних форм як первісність, азіатський спосіб 

виробництва, антично-рабовласницьке господарство, феодальна і буржуазна 

системи економіки. Формаційні «координати» чи стадіальне положення 

конкретно-історичного суспільства визначають тип і рівень розвитку його 

господарсько-економічної організації, а в ній – визначальний спосіб виробництва 

матеріальних благ (у випадку, якщо конкретне суспільство є багатоукладним). 

Спосіб виробництва (з притаманними йому виробничими відносинами) 

використовується як критерій віднесення конкретного суспільства до тієї чи іншої 

суспільної формації. Суперечності способу виробництва розкривають механізми і 

джерела розвитку та зміни формацій. «Жодна суспільна формація не гине раніше, 

ніж розвинуться всі продуктивні сили, для яких вона надає достатньо простору, і 

нові вищі виробничі відносини ніколи не з'являються раніше, ніж визріють 

матеріальні умови їх існування в надрах самого старого суспільства», – 

підкреслює К.Маркс. Тим самим задані чинники вісі спадкоємності (розвиток 

продуктивних сил) і перервності стадій формаційної історії (по типу виробничих 
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відносин). К.Маркс пояснив послідовність ступенів світової історії об'єктивною 

логікою і закономірною єдністю економічного розвитку світу, зокрема – 

розвитком продуктивних сил і виробничих відносин в основних регіонах світу, 

формуванням світового ринку і міжнародного поділу праці, які, врешті решт, 

задали зближення соціальних структур, суспільно-політичних форм і характер 

культурного спілкування різних народів, що знаходяться на однотипних ступенях 

розвитку. 

Врахування виробничо-економічної специфіки формаційних стадій історії 

дозволяє виявити об'єктивну структурованість історії. Кожна система суспільних 

відносин народжується, розвивається і сходить з історичної арени, закономірно 

поступаючись місцем новій, більш розвинутій формації. Послідовність зміни 

формацій об'єктивна й історично виправдана. Історія постає закономірним 

процесом проходження конкретною країною формаційного стану даного типу, 

який є необхідним наслідком економічного розвитку. Серед країн одного рівня 

економічного розвитку, як правило, немає формаційних виключень – «кентаврів» 

чи формаційних «перевертнів». Первісність не може змінити суспільство 

підприємницького типу. Селянську країну, звичайно, можна іменувати 

«соціалістичною», але прямого відношення до соціалізму (комунізму) 

формаційної схеми К.Маркса така країна мати не буде. Однотипні, близькі за 

формами історичного розвитку, суспільства ніби повторюють історичний досвід 

іншої країни, що пройшла більше у формаційному розвитку. Таким чином, процес 

розвитку і зміни суспільних формацій закономірний, хоча виражає не жорстку 

послідовність проходження всіх формацій кожною країною, а лише тенденцію 

формаційного розвитку тих чи інших конкретних суспільств. 

Місце кожної формації серед інших суспільних форм виявляється завдяки 

чітко фіксованим об'єктивним ознакам, пов'язаним з типом виробничих відносин. 

При цьому конкретно-формаційним потокам всесвітньої історії властива 

варіативність градацій і варіацій суспільних і регіональних форм. У моделі 

конкретної формації відтворюються збірні риси суспільства історично зрілого 

типу, бо реальним прототипом подібної моделі є країна, група країн чи 

історичний регіон, у яких формаційний тип виробничих відносин досяг 

класичного рівня зрілості. «Германо-ірокезька» первісність, «домогольська» Індія, 

антична Греція і Рим, західноєвропейське середньовіччя (Франція) і буржуазна 

Британія ХІХ ст. послужили конкретно-історичними прототипами стадій 

формаційної історії, стали орієнтирами в діагностиці формаційного стану інших 

суспільств. У випадку «випереджаючого» і «відстаючого» розвитку країн ці 

орієнтири застерігають сили, що персоніфікують суспільний прогрес (чи регрес), 

від ігнорування послідовності ступенів прогресу – утопічно-авантюрного 

декретування нових суспільних відносин, так само як і від реакційних спроб 

силової консервації і реставрації порядків, що історично зжили себе. 

Одні країни являють визначену формацію в класично наближеному варіанті її 

розвитку. У розвитку інших країн даний формаційний тип (модель) менше 

виражений. Треті, у силу тих чи інших суттєвих конкретних обставин, проходять 

дану формаційну ступінь розвитку в «згорнутому» вигляді – ніби обходять її. 

Обставинами, коригуючими формаційну логіку, можуть стати організація 
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міжнародного поділу праці (наприклад, африканські країни обійшли розвинений 

феодалізм), погроза національної катастрофи (Китай у його відношенні до 

світової капіталістичної системи), економічна (сировинна чи людино-ресурсна) 

недостатність або надмірність основних агентів господарювання, що є ключовими 

моментами економічної організації формації (земля на нових континентах, 

рабство у варварському суспільстві Скандинавії та Ісландії, нові технології в 

епоху міжнародної конфронтації). 

Отже, еволюція суспільних форм після К.Маркса перестала бути предметом 

свавілля, здогадів чи демонстрації історичної одноманітності суспільств, що 

залишаються в усі століття «на одне обличчя»: суспільствами «вічного 

рабовласництва» (від Авраама до Освенцима), «вічного феодалізму» (від Вавілона 

до Наполеона) чи «вічного капіталізму» (від Хаммурапі до Рокфеллера). 

Звичайно, у переліку формаційних способів виробництва – нагадаємо, що в 

класовій фазі історії формацій (котра займає центральне місце в ідеології 

пролетаріату) К.Маркс виділяє азіатський, античний, феодальний і буржуазний 

способи виробництва) – неважко бачити розвиток гегелівської схеми руху до 

свободи стадіально-регіональних «світів» патріархально-деспотичного «Сходу», 

античного «світу» вільних і рабів, феодально-буржуазного «світу» Західної 

(«християнсько-німецької») Європи. Становлення передісторії (первісність) і Г.-

В.-Ф.Гегель, і К.Маркс віднесли до нульової фази історії. Порівняємо 

«передісторію», яка, за Г.-В.-Ф.Гегелем, ще протікала в його час на 

африканському континенті, і «природне суспільство» доекономічної схеми історії 

молодого К.Маркса. Просвітителі ХVIII ст., соціалісти-утопісти і Л.-А.Фейєрбах 

прогнозували майбутнє «істинно-людське» («природно-гуманне») завершення 

світової історії. Всі вони залишили слід у марксовій типології формацій у гіпотезі 

про суспільство, що виникне на основі вищого – комуністичного способу 

виробництва (соціалістичного на першому етапі розвитку цього суспільства), і в 

колективістській моделі первіснообщинного ладу. Пізніше К.Маркс надав 

економічне обґрунтування формаційної моделі єдності та стадіальної цілісності 

історії. Різний ступінь проробленості ланок формаційної концепції не відбитий 

поки в достатній мірі в сучасній філософії історії. 

Обширний матеріал для історіософських узагальнень надає радянський період 

вітчизняної історії. Відповідаючи на питання про типологічну специфіку 

суспільства, що склалося в СРСР, слід констатувати, що радянське суспільство не 

вписувалося у формаційну типологію. Реальне суспільство СРСР спиралося на 

багатоукладну економіку, але це була економіка не класичного, а перетвореного, 

вірніше – перекрученого, типу. Поява подібної форми була результатом 

волюнтаристськи-протиприродної еволюції феодальних структур в індустріально-

буржуазні форми життя в умовах егоїстичного відтворення класу номенклатури 

чиновників. Зрозуміло, що подібне суспільство не описується логічним апаратом 

формаційної типології історії і є формаційним «перевертнем». Радянський 

семидесятирічний соціально-історичний експеримент, таким чином, не 

спростовує, а підтверджує («від зворотного») правильність формаційного 

розуміння єдності всесвітньої історії. 
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Поряд з єдністю історії притаманне зростання внутрішнього розмаїття подій. 

Єдність подій богатьом здається неочевидним, світове співтовариство – 

хаотичним скупченням людей, розсіяних по країнам і континентам, а їх зв'язок із 

загальною магістраллю історичного процесу – ірраціональним зв'язком. 

Зовнішнім замінником єдності подій і процесів історії спочатку виступає їх 

хронологія. Часто замість системної єдності історії деякі дослідники випинають 

плюралістичну унікальність одиниць, що її складають. Свідчення тому – 

концепція неповторності культурно-історичних типів суспільства («культур») і 

множинності самобутніх цивілізацій, у якій уявлення про історичну унікальність 

соціокультурних «організмів» об'єднані з твердженням багатолінійності та 

паралелізму їх історії. Ця версія історії має назву культурно-цивілізаційного 

циклізму і плюралізму. Представниками цього підходу до історії були 

М.Я.Данилевський і О.Шпенглер. Аналогічні ідеї висловлювали також 

К.М.Леонтьєв, ідеологи «євразійства» і Л.М.Гумільов. Найбільше поширення 

одержала концепція А.Дж.Тойнбі про плюралізм локальних цивілізацій. 

Прихильники ідеї культурно-цивілізаційного циклізму вбачають у «культурах» 

особливі типологічні одиниці історії, неповторні «етнографічні» організми і 

соціокультурні регіони з унікальною історичною долею. Частина теоретиків 

історичного циклізму, наприклад, А.Дж.Тойнбі, аналогічним чином трактує зміст 

поняття «цивілізація», хоча цивілізацією деякі прихильники концепції циклізму 

(О.Шпенглер) називають стадію занепаду і виродження суспільств певного 

культурно-історичного типу, «саван», у який обгортається соціально-історичний 

організм у момент підготовки його до «поховання». 

Критикуючи європоцентристський погляд на історичний процес, О.Шпенглер 

і А.Дж.Тойнбі справедливо протестують проти нав'язування всім народам 

уніфікованої схеми історії, притаманної західному суспільству. Ще раніше ця теза 

була висловлена в роботі М.Я.Данилевського «Росія і Європа». На перше місце 

представники концепції культурно-цивілізаційного циклізму висувають релігійні і 

культурно-регіональні особливості розвитку окремих країн і народів. Поняття 

прогресу і єдиного русла всесвітньої історії оголошуються ними недоліками 

європоцентристського мислення. Закони життєвого циклу культур (цивілізацій) 

оголошуються або неіснуючими (О.Шпенглер), або простими емпіричними 

узагальненнями, що дозволяють робити імовірнісні пророкування (А.Дж.Тойнбі). 

Якщо такі закони й існують, то нагадують про себе у вигляді неясних образів 

підсвідомого, які ініціюються Богом. Їх тлумачення доступне «культурним 

героям» локальних цивілізацій. 

У теперішній час багатоманіття соціально-історичного світу найбільш 

резонансно виражає концепція цивілізаційних розламів сучасності. Їй властиві 

методологічні підходи культур-цивілізаційного циклізму, що включають тезу про 

релігійну винятковість локальних культур-цивілізацій, негативна реакція на 

європоцентристську схему історії і, нарешті, агностичне трактування історичного 

процесу. Вже А.Дж.Тойнбі відчував необхідність уточнення культур-

цивілізаційної моделі історії у зв'язку з уніфікацією світових контактів і зміною 

цивілізаційної перспективи. Переборовши колоніалізм, тоталітаризм і світові 

війни, людство може опинитися перед «зіткненням цивілізацій», – гадав 
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А.Дж.Тойнбі. Найповніше ідея конфлікту цивілізацій розвинута С.Хантінгтоном у 

книзі «Зіткнення цивілізацій і перетворення світового порядку» (1996). 

«Демаркаційними лініями», що поділяють сучасний світ, є межі між 

суспільствами різних цивілізаційних типів. У числі цивілізацій С.Хантінгтон 

називає західну (атлантичну), слов'яно-православну, конфуціанську (китайську), 

японську, ісламську, індуїстську, латиноамериканську й африканську. 

Національні держави не зникнуть, продовжує він. Але найфундаментальнішими 

відмінностями у світі залишаться не ідеологічні і політичні відмінності, а 

культурні відмінності між цивілізаціями. 

У сучасну епоху прогнозується, що основні міжцивілізаційні конфлікти будуть 

відбуватися між мусульманським Півднем і немусульманською Північчю. 

Християнство й іслам не здатні до засвоєння духовних цінностей одне одного на 

відміну від язичницьких цивілізацій, які спираються на політеїзм і допускають 

асиміляцію чужих богів. Кожне з них вважає себе єдиним носієм світових цілей 

Бога. Звідси – конфлікти між ними на ґрунті прозелітизму, нових «хрестових 

походів», «джихада», терористичні акції типу атаки на Нью-Йорк і Вашингтон 11 

вересня 2001 р. 

Антизахідні настрої виходять за рамки ісламського світу. Навіть суспільства 

«українського» типу «живуть в умовах все більшої і більшої напруги». Україна, за 

С.Хантінгтоном, розколота по лінії: окатоличена Західна та православна Східна 

України (при наявності анклавів ісламської цивілізації в Криму і Донбасі). Цю 

тезу яскраво підтвердили президентські вибори 2004 р. Цивілізаційний розлам у 

нашому суспільстві підігрівають і могутні глобально-політичні імпульси. Спроба 

Заходу об'єднати інші цивілізації навколо захисту інтересів «світового 

співтовариства» зустрічає опір. Китай і країни ісламського світу відкрито 

заявляють, що в дійсності США і НАТО захищають власні інтереси, видаючи їх за 

інтереси всіх народів. Інтеграція економіки незахідних суспільств у глобальну 

економічну систему розглядається на Сході як форма просування Сполученими 

Штатами своїх інтересів по каналах МВФ і інших міжнародних економічних 

інститутів. Те, що західним країнам уявляється «універсалізмом», у східних 

суспільствах сприймається як «імперіалізм», який експропріює чужі багатства і 

нав'язує іншим недемократичні правила господарської і політичної діяльності. 

Отже, концепція культурної самобутності і неповторності історії різних 

народів на початку ХХІ ст. виливається в ідею їх цивілізаційного протистояння. 

Людство ніби «розводиться» по своїх релігійно-культурних «квартирах». Це 

чревате новими небезпеками. «Розлами» цивілізацій дійсно заряджені гігантською 

перетворюючою енергією. Потенціал цієї енергії сформований тривалою історією 

економічних, господарських, соціальних, політичних та ідеологічних відносин і 

подій теперішнього і минулого багатьох народів. Тому релігійно-культурна 

напруженість може стати «детонатором» багатьох конфліктів, «гарячих» і 

«холодних» війн, провокацій екстремістів. 

Досвід історії свідчить, однак, що культура не тільки роз'єднує, але й об’єднує 

людей різних орієнтацій. Світові релігії виникли зі сплаву елементів попередніх 

релігій, організованого іншим баченням вічних проблем людства. З іншого боку, 

формами духовного об'єднання різних етносів, прихильників різних релігій стали 
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філософія, мистецтво, далі – рух за освіту, боротьба за соціальне звільнення, за 

справжню демократію, за національне самовизначення, за гуманізм. Тому не слід 

ігнорувати погрозу розколу цивілізацій по культурній ознаці, але й 

перебільшувати її теж не можна. 

4. Спрямованість історії. Проблема прогресу і його критерії. Спрямованість 

історичних змін характеризується формами історичного коловороту, регресу і 

прогресу, у рамках яких фіксована загальна структура стадіально-часової 

організації потоку історії – напрямок історичної «стріли часу». 

Першої в історії суспільної думки піддалася осмисленню схема історичного 

коловороту (циклізму) історії, відповідно до якої суспільство еволюціонує по 

замкнутому колу, а в реальному історичному часі – хвилями або по синусоїді. 

(Термін «цикл» (від грець. κύκλος, – коло) позначає колесо, коло, коловорот, 

синусоїда ж є відображення криволінійного руху (траєкторії) точки кола, що 

котиться). Явища циклізму в людській історії помічені давно. Індуїстсько-ведична 

традиція поділяє повний цикл історії («кальпу») світу на величезні субцикли, 

кожний з який проходить через особливі періоди розвитку. 

Цикли виникнення і загибелі світових імперій, утворення і розпаду 

(деколонізації) колоніальних систем Англії, Франції, Іспанії, Португалії, 

Голландії, епох виникнення, розквіту і занепаду багатьох національно-державних 

і культурних комплексів свідчать начебто на користь схеми коловоротів історії. 

Сучасний глобальний порядок, що встановлює систему світових центрів 

«торгового ладу» і залежної від нього нерозвиненої світової окраїни, ніби 

повторює і нагадує початковий етап у створенні колишніх колоніальних імперій. 

Але тільки нагадує. Форма історії народів у системі світового поділу праці 

близька скоріше не циклу, а спіралі, повторенню на більш високому рівні. Тому 

поставимо запитання: чи набув історичний циклізм практично-завершені 

системно-глобальні форми і всесвітньо-історичні масштаби? Ні, напевно це 

стверджувати не можна. Багато циклів в історії носять не закритий, а відкритий 

характер – закінчуються «точками біфуркації» – потенційної поліваріантності 

виходу з циклу історії. З покоління в покоління люди не тільки створюють 

строкату тканину подієвої людської історії, але й намагаються усвідомити її 

багатовекторну ритміку. Розуміння багатомірної структури історії передбачає 

врахування не тільки циклічності деяких її процесів, але й інших – доповнюючих 

її форм: прогресу, регресу, синтезу циклічності і поступальності. 

Концепція історичного регресу. Під регресом розуміють тип розвитку, що 

характеризується зворотним рухом, переходом від вищого до нижчого, від 

багатосторонього – до вузькоспеціалізованого, від складного – до елементарного. 

Історичний регрес означає занепад, втрату досягнутого, даремність зусиль, втрату 

переважної соціальної якості, процес віддалення від деякого вихідного – 

ідеального стану, який виступає мірилом оцінки втрат, понесених суспільством у 

ході його розвитку. Якщо давні міфи вважали, що люди загубили здатність 

предків чудесним чином спускатися під землю чи сходити на небо, то претензії 

побутового регресизму виражає формула, за якою «раніше все було краще». 

Регресизм абсолютизує позитивний зміст минулого стану. Визначаючи вихідний 

пункт історії, регресизм використовує метод «від противного», прийом контрасту 
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(з точністю до «навпаки») при побудові моделі деякого ідеального прастану, 

співвідносячи його з «золотим віком». В образі «золотого віку» відбилася туга 

людей за началом світобудови з її загубленою простотою і теплотою людських 

відносин. Пізніше ідея «золотого віку» знайшла друге дихання у концепціях 

утопічного соціалізму, комунізму і «пост-економічного суспільства». 

Схему історичного регресизму сприйняли і деякі сучасні версії історії. 

Політичний ідеал корпоративно-фашистської держави Б.Муссоліні бачив у 

зниклих порядках Римської імперії. А.Гітлер мріяв відродити в Німеччині 30-х рр. 

ХХ ст. станово-феодальні структури німецького Середньовіччя. Сильними є 

позиції регресистського традиціоналізму на Середньому і Близькому Сході 

(Саудівська Аравія, Іран, Афганістан). На концепцію історичного регресу 

орієнтований світогляд представників європейського традиціоналізму: Р.Генона, 

Ю.Еволи, М.Еліаде, в українській діаспорі – Л.Силенко. Тенденція регресу не 

характеризує загальносистемні якості суспільства, які саме і є критеріями 

спрямованості історичних змін. Регрес стає незворотним тільки тоді, коли він 

вражає ключову чи слабку ланку системи суспільного життя. 

Проблема прогресу та його критерії. Термін «прогрес» ввів Лукрецій Кар у 

поемі «Про природу речей» у словосполученні «progresum sum» – поступальний 

рух, успіх. Суспільний прогрес – це рух суспільства, що відкриває людству дорогу 

до нових висот історії, до переходу від нижчих ступенів і форм суспільного життя 

до вищого. Орієнтація на прогрес наповняє світовідчування людей соціальним 

оптимізмом, вірою у свої сили й у колективний розум суспільства. Сприйняття 

історичного прогресу може бути і бездумно-буденним, соціально 

невмотивованим. У цьому випадку вважають, що все саме собою йде до кращого 

у цьому кращому зі світів. 

Хоча ідея прогресу народилась разом з античною культурою, 

загальноісторичне звучання цій ідеї надав трактат Августина Блаженного «Про 

град Божий». У цілому августиновська концепція всесвітньої історії 

«шкатулочна» чи «матрьошечна». Вона нараховує три епохальних періоди 

(«часи») і вісім «віків». Заслуга августинівської концепції прогресу у тому, що 

вона вперше надала ідеї прогресу всесвітній масштаб, забезпечений, щоправда, 

подвійною теологічною гарантією: постулатом провіденціалізму (вчення про 

напередвизначення ходу історії волею Бога) і есхатологічною вірою в завершення 

історії пришестям Спасителя. 

Розвиваючи ідею прогресу в епоху Французької революції, просвітителі 

відштовхуються від природного порядку речей. Еволюція суспільства 

визначається ними лінійним приростом людських знань, розвитком технологій, 

приватної власності, обміну, грошей, нерівності, поділу праці, збільшенням 

вільного часу у нерабської частини суспільства. Розгорнута концепція 

історичного прогресу викладена в «Філософії історії» Г.-В.-Ф.Гегеля. Всесвітня 

історія є незворотною історією світового духу по ступенях свободи. Гегелівський 

«дух» історії є, по суті, квінтесенція багатоманітних форм (схем) людської 

діяльності. Пізніше логіку незворотного і лінійного прогресу історії у ХХ ст. 

сприйняли техноцентристська (У.Ростоу, Е.Тоффлер, Г.Кан та ін.) і марксистська 

(радянська, зокрема) версії історії. 
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На користь концепції історичного прогресу свідчило, по-перше, те, що 

суспільство, накопичуючи матеріальні і духовні надбання, крок за кроком 

піднімається по ступенях прогресу. По-друге, раз знайшовши вдалі форми життя, 

люди від генерації до генерації зберігають і удосконалюють їх, створюючи все 

складніші системи держави, права, способи соціального захисту і розв’язання 

конфліктів. По-третє, найважливіші сфери громадського життя: технологія, 

економіка, наука, побут демонструють наростання вражаючих зрушень. В історії, 

однак, не все безспірно. Світ ХХ ст. захлиснули хвилі насильства і «нового 

середньовіччя». Сучасна історія принесла людству світові війни, багатомільйонні 

жертви революційного терору, відродження переслідувань за політичними, 

релігійними і расовими мотивами. 

Теоретики «Римського клубу» звернули увагу людства на межі росту 

матеріально-технічного розвитку. Ідея прогресу стала викликати мотивовані 

заперечення. Критики ідеї прогресу підкреслюють, що: 

1) Віднесення одного суспільного явища до прогресивного (нового, більш 

розвинутого і досконалого), а іншого – до консервативного, реакційного 

(застарілого, менш розвинутого) умовно і суб'єктивно. Таке віднесення залежить 

від смаків того, хто виносить історичний вирок. 

2) Принцип «після цього» ще не означає «внаслідок цього». Нове в 

суспільному житті дійсно з'являється, але з нього не виростає наступне 

досягнення такого ж роду. Воно вичерпує себе і йде зі сцени історії. Інші 

досягнення, в іншій сфері, на іншому рівні суспільного життя виникають знову-

таки поза зв'язком з попередніми, що відійшли в минуле. Тому єдиної лінії 

розвитку не існує, а прогресисти просто підмінюють причинний зв'язок подій їх 

випадковим слідуванням у часі. 

Враховуючи критику, теоретики прогресу висувають у захист цієї концепції 

такі аргументи: 

– Прогрес носить системний характер. Суспільство у цілому змінитися 

відразу не може, це викликало б катастрофу. Прогресивні зміни починаються в 

одній сфері суспільного життя і поступово викликають наслідки причинного і 

функціонального характеру, що «розходяться» хвилями у соціально-органічному 

цілому. При цьому вони перенастроюють на свій лад циклічні і консервуючі 

моменти розвитку усієї системи. 

– Сукупний прогрес суспільства даного ступеня історичного розвитку 

складається у вигляді балансу надбань і втрат прогресу. У векторі прогресу 

фіксується соціально-історичний потенціал суспільства. У цьому значенні можна 

говорити про об'єктивну передзаданість, надіндивідульно-системну спрямованість 

розвитку суспільства у цілому. З цим, безсумнівно, слід погодитися. Проте, 

прогресивні зміни в сучасних умовах все частіше ведуть до катастроф 

(екологічних, демографічних, техногенних та інших). 

Це неминуче ставить проблему критеріїв соціально-історичного прогресу. 

Критеріями називають засоби переконання, прийоми (правила) доказу і мірила 

встановлення відповідності певних параметрів еталону оцінки, що вживається. У 

теорії прогресу розрізняють об'єктивні і суб'єктивні, загальні і часткові критерії 

поступального розвитку суспільства. Спроби їх застосування нерідко приводять 
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до парадоксів. У ході одного з опитувань, проведених у 2003 р., самими 

щасливими назвали себе мешканці Нігерії. Рівень досягнутого щастя – тільки 

один із пропонованих критеріїв прогресу. Століттям раніше таким критерієм 

вважалася наявність у суспільстві «великих людей». Відома фраза Наполеона 

наголошувала: краще лев попереду череди баранів, ніж баран – на чолі зграї левів. 

Нашому часу не чужий критерій повернення до істинної духовності (релігії), 

росту знання (або числа осіб, що закінчили вуз), соціальної справедливості і 

рівності, технічної озброєності та зменшення у цілому залежності людства від 

природи. Останні показники вважаються об'єктивними критеріями прогресу. 

У радянських теоріях прогресу його критеріями вважали ступінь оволодіння 

людиною стихійними силами природи і суспільства, розвиток продуктивних сил і 

конкретно – рівень продуктивності праці. 

Очевидно, аналіз критеріїв прогресу неможливий без звертання до критерію 

«сутнісних сил» людського роду чи людства, що випливає з загальносистемної 

характеристики суспільства. Сутнісні сили людини мають не тільки 

індивідуальну, але й суспільно-колективну форму їх організації, прояву і 

розвитку. До них входять сили присвоєння і відчуження, поєднання і поділу 

праці, навички, кваліфікація, стимули і здібності людей і ще багато чого іншого, 

що розрізнено удосконалюється індивідами, і, врешті-решт, об’єднуване історією 

в процесі їх суспільного відтворення. Відрізнити цивілізований ступінь історії від 

варварського критерію сутнісних сил людини цілком дозволяє. Сьогодні ясно, що 

всесвітня історія є процесом «виховання» людства – перетворення людини-

варвара у цивілізовану людину. Вона поступово цивілізує людство і звужує місце 

варварства, при тому, що варваризація прогресу ще загрожує людству 

(варваризація екології, культури, політичного й економічного життя). Але 

цивілізаційна зрілість людства теж очевидна. 

Сучасний прогрес суперечливий. Світ розщеплений на регіони, що лідирують в 

оволодінні наукоємкими технологіями, і регіони, периферійні стосовно них. 

Сучасні власники в області інформаційних технологій прагнуть монополізувати 

вигоди їх використання. Розвиток нових, інформаційних продуктивних сил 

спонукує цивілізованих людей розвивати свої фізичні й інтелектуальні сили і 

навички, підвищувати кваліфікацію і продуктивність своєї праці. Антиглобалізм 

відкидає мрії про допомогу (у прийдешньому перетворенні світу) з боку 

інформаційних монополістів; критикує він і тих, хто приймає циклічні спади і 

кризи в окремих галузях сучасного господарства за вираження системної кризи 

«світ-системного» капіталізму. І.Валлерстайн, один з ідеологів антиглобалізму, 

знаходить аргументи на користь концепції неминучого вичерпання потенціалу 

розвитку капіталізму і його прийдешній захід. «Сьогодні і на наступні 50 років 

наше завдання, – пише він, – полягає в побудові утопій… Нехай це буде кінцем 

хибної сучасності і початком, вперше, справжньої сучасності звільнення». 

5. Історіософія про сенс історичного процесу. «Кінець історії». Структурна 

частина філософії історії, що займається пошуком відповіді на питання про сенс 

всесвітньої історії, називається історіософією (мудрістю історії). У рамках 

останньої склалися різні підходи до вирішення (інтерпретації) цієї проблеми. У 

самому загальному вигляді всі історіософські концепції можна підрозділити (за 
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змістовною основою аргументів, що залучаються) на концепції емпіричного і 

трансцендентального характеру. Перші оперують реальною фактографічною 

базою історії, її повторюваними явищами і тенденціями, що спостерігаються, 

другі – певними абстрактно-теоретичними конструкціями, що мають непряме 

емпіричне підтвердження, але є раціонально обґрунтовані. 

Характерною особливістю обох напрямків є загальна для них теза про 

розумність історії. Якщо людська історія – розумна, то у мінливому потоці подій 

філософ зобов'язаний «відкрити» чи знайти деяку прозору для розуму основу і 

ціль. Тому проблема сенсу історії пов'язується з: 

а) конкретним змістом історичного процесу як предметом історіософської 

рефлексії; 

б) розумною основою всього історично текучого, феноменального; 

в) метою чи кінцевим пунктом історичного марафону, у якому бере участь усе 

людство. 

У зв'язку з цим, все багатоманіття існуючих у історіософії варіантів відповіді 

на питання про сенс історії, можна підрозділити на кілька типових, у залежності 

від змісту і характеру етапів становлення самої філософії історії. Слід 

враховувати, що філософія історії пройшла у своєму розвитку чотири етапи: 

1) етап міфолого-релігійного моделювання історії; 

2) класичний (від Дж.Віко і Й.-Г.Гердера – до Г.-В.-Ф.Гегеля і К.Маркса); 

3) некласичний (від Ф.Ніцше і В.Дільтея – до К.Ясперса й А.Дж.Тойнбі); 

4) постнекласичний (від Ф.Броделя і М.Фуко – до Л.М.Гумільова і 

Ю.Хабермаса). 

На першому етапі ми зустрічаємось з міфологічною і релігійною 

інтерпретацією проблеми сенсу. Міфологічна філософія історії вбачає сенс 

історичних подій в аспекті причетності їх до першоджерела буття («вічному 

поверненні» до архетипу чи «золотого віку»), або у відтворенні архетипу в 

контексті сучасності. Релігійна версія сенсу історії полягає в реалізації 

божественного задуму про світ (народи і окрема людина) вільним людством. 

Царство небесне береться зусиллям (напругою усіх фізичних і моральних сил) 

людей і передбачає остаточне повалення сил зла. Історичний час повинен 

закінчитися, а йому на зміну прийде вічність, яка із трансцендентної величини 

перетвориться в іманентну. Людство набуде сенс у Богу як у своєму Творці і 

Промислителі. Іншими словами, історія має провіденціальний характер і 

есхатологічний (доля людства і сенс його буття будуть виявлені наприкінці часів) 

акцент. 

Вслід за такою інтерпретацією настає черга поглядів, що орієнтуються на 

земне розуміння сенсу історії. Другий варіант вирішення проблеми сенсу можна 

назвати прогресистським, про що йшлось у попередньому питанні. Відповідно до 

філософсько-історичних уявлень класичного етапу, розвиток історії відбувається 

у напрямку постійного удосконалювання соціально-історичних систем, так само 

як і росту «внутрісистемних» чинників і перемінних: накопичення і зростання 

позитивних знань, зростання продуктивної сили праці й оптимізація 

супроводжуючих їх відносин, збільшення міри раціональності у відношенні 

людини і природи, збільшення організованості та стійкості соціуму, розвиток 
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духовної культури. Однак подібне розуміння прогресу внутрішньо суперечливе, 

оскільки припущення про досягнення поставленої перед людством мети (до якої і 

повинен «вивести» прогрес) передбачає «кінець» історії. 

Для філософів історії некласичного етапу властива відмова від безумовного 

авторитету розуму, а значить, і розумних основ історичного буття. Некласика 

відмовляється від глобальних узагальнень на користь більш конкретних 

висновків, як правило, з життєво-екзистенційною специфікою. Тут теоретики 

припускають існування сенсу, але сам сенс історичного має підкреслено 

проблемний характер. Світова історія мислиться не як зв'язний рух людства по 

«сходах» прогресу, а як циклічне розгортання культурно-історичних світів 

(локальних цивілізацій). Їх інтеграція в єдине ціле можлива, але вона виникає не 

тільки на об'єктивній основі, але й із урахуванням суб'єктивних сподівань людей 

(вчення про «вісьовий час» К.Ясперса чи виконання «закону Бога» людьми за 

А.Дж.Тойнбі). Інша тенденція історіософської некласики акцентує увагу на 

боротьбі за сенс в умовах абсурду, не справжнього, відчуженого буття. Зокрема – 

у рамках ліберальної демократії і тоталітарних режимів ХХ ст. 

Нарешті, світова історіософія останніх років (постнекласика) звернена до 

глобального, світосистемного ракурсу й акцентує свою увагу на проблемах 

глобалізації мультикультурних регіонів, діалогу цивілізацій, техніко-

технологічній могутності людства, етико-нормативних параметрах життя всього 

співтовариства в умовах глобальних проблем, що загострилися. 

Крім того, постнекласика значно посилила свій інтерес до проблеми «кінця 

історії», заявленої ще Г.-В.-Ф.Гегелем. Вона розглядається в секулярних термінах 

і означає ідеологічний кінець історії (Ф.Фукуяма). Вважається, начебто людська 

історія зробила найбільш ефективну в соціально-політичному, господарському, 

технічному й антропологічному аспектах версію історії – західну. Інші історичні 

проекти – після розпаду СРСР і соціалістичного табору – більше не конкуренти 

західної (правової) ліберальної демократії, тому Історія досягла свого «кінця». 

Насправді ми бачимо активність, що підсилюється, інших суб'єктів історії – 

Китаю, держав – представників ісламської цивілізації, Росії. А значить, проблема 

«кінця історії» так і залишається відкритою. 

 

ТЕМА VIII 

ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІДОМОСТІ 

1. Поняття і структура свідомості. Свідомість являє собою фундаментальну 

наукову, філософську і, у цілому, світоглядну проблему. Це обумовлено, 

насамперед, тим, що свідомість нерозривна пов'язана з такою ключовою 

категорією будь-якого світогляду, як людина. Звідси випливає, що конструктивне 

вирішення проблеми свідомості відіграє визначальну роль в осягненні проблеми 

людини. 

Завдяки виняткової складності та багатогранності проблеми, свідомість є 

предметом інтересу з боку багатьох наук і позанаукових форм пізнання. 

Філософія, використовуючи й узагальнюючи їх досягнення, зосереджує свою 

увагу на аналізі таких важливих проблем, як сутність, походження, 
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функціонування і структура свідомості, можливості і шляхи її пізнання. Ці 

питання з давнини і до наших днів залишаються дискусійними, що не мають 

однозначного вирішення. 

З погляду філософського ідеалізму свідомість (дух) є певна споконвічна 

даність у світі, що постає у вигляді субстанції – основи всіх речей і процесів. 

Свідомість первинна стосовно матерії. Прихильники дуалізму (чи 

психофізіологічного паралелізму) розглядають свідомість і тіло як незалежні одне 

від одного начала і заперечують тісний взаємозв'язок психічних і фізіологічних 

процесів в організмі. 

На відміну від ідеалізму і дуалізму, матеріалізм розглядає свідомість не як 

щось автономне, незалежне від матерії, а, навпроти, як її властивість. Ця 

властивість, на відміну від таких атрибутів матерії, як рух, простір, час, не 

всезагальна. Вона притаманна особливому виду високоорганізованої матерії – 

людському головному мозку. Однак усвідомлює, мислить не мозок як такий, а 

людина, що має мозок, причому людина в єдності із системою – природною, 

соціальною, культурною, у яку він включений як активно діючий елемент 

(Ф.В.Лазарєв). 

Матеріалізм виходить з того, що матерія існує поза і незалежно від свідомості, 

свідомість же не існує поза матерією. Свідомість вторинна (але не другорядна), 

похідна від матерії. З матеріалістичної точки зору, вторинність свідомості 

розглядається в трьох аспектах: 

1) історичному (свідомість як особлива властивість матерії виникає на 

певному етапі її еволюції); 

2) психофізіологічному (свідомість – функція головного мозку людини); 

3) гносеологічному (свідомість – вища форма відображення зовнішнього 

світу, що вирізняється осмисленістю і цілеспрямованістю). 

У сучасній філософії і науці до числа найперспективніших відносяться 

інструменталістські, інтенціоналістські і кондіціоналістські програми 

дослідження свідомості. 

Прихильники інтенціоналістського (від лат. intentio – спрямованість) підходу 

зводять свідомість до знання, для них свідомість тотожна знанню. На їх думку, 

свідомість функціонує в модусі «свідомість про…», тобто вона завжди 

спрямована на певні предметності світу. «Життя свідомості» розглядається в 

кореляції з предметністю, що протистоїть їй, яка раціонально осмислюється і 

переживається в досвіді свідомості. 

Подальший розвиток ця позиція отримала в інструменталізмі: свідомість – це 

свого роду «особистий комп'ютер», функціональне призначення якого (за 

аналогією зі «штучним інтелектом») є добування і перетворення інформації, 

розпізнавання образів, обчислення і координація операцій. Підкреслюється, що 

все це винятково важливе при аналізі і плануванні, керуванні і прийнятті рішень 

на практиці, пізнанні і спілкуванні людей, тому що будь-яка людська діяльність 

має потребу в пізнавально-інформаційному забезпеченні. 

У рамках кондіционалістських (від лат. conditio – умова) програм акцентується 

увага на залежності свідомості від тілесної організації, від будови і функцій 

психіки, підсвідомого, чинників спілкування, соціального оточення, культури й 
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історії людини. Ці різнорідні умови і детермінанти впливають не тільки 

безпосередньо, але й опосередковано, що досить відчутно позначається на 

активності свідомості, творчому потенціалі особистості. Дослідження цього 

розмаїття впливів дозволяє розкрити у тому числі механізми підсвідомого і 

характер їх впливу на всі процеси свідомості. Отже, кондиціоналізм дає ширше 

тлумачення змісту феномена свідомості, не ототожнюючи його зі знанням. 

Кожна з цих згаданих програм, з урахуванням своїх дослідницьких 

пріоритетів, націлена на те, щоб відкрити глибинні таємниці механізмів 

свідомості. Однак більш плідною є позиція прихильників кондиціоналістських 

програм. Вивчення, що проводиться, проблем свідомості в залежності від 

внутрішніх і зовнішніх умов і чинників свідомої діяльності дозволяє забезпечити 

всебічний підхід в осмисленні складного феномена свідомості. Отримані в рамках 

цього підходу результати мають не тільки наукове, але й практичне значення, у 

першу чергу, для практики освіти. Однобічна проекція освіти і, у цілому, 

культури на раціональність свідомості приводить до створення моделі освіти, що 

орієнтує лише на процеси засвоєння і використування знань. У результаті цього 

міжлюдські стосунки і, навіть, такі інтимні прояви свідомості як любов, 

вибудовуються на основі раціонального розрахунку, що приводить до зниження 

культури почуттів, духовно-моральної деградації особистості. 

Необхідно враховувати, що свідомість має складну внутрішню структуру, яка 

включає різні елементи і рівні свого існування. У найзагальнішому вигляді 

свідомість являє собою сукупність психічних процесів, що активно беруть участь 

в осмисленні людиною зовнішнього світу і свого власного буття. До них 

відносяться: чуття (відчуття, сприйняття, уявлення), мислення (понятійні форми), 

емоції, воля, пам'ять, інтуїція, увага. 

Треба мати на увазі, що свідомість – системне утворення, цілісна сукупність 

чуттєвих, мислительних, емоційних, вольових, мнемічних (процеси пам'яті) 

процесів, кожний з яких виконує свої власні функції. Разом з тим, свідомість є 

цілісний процес, тому що всі його складові знаходяться в закономірних зв'язках і 

відношеннях один з одним. 

Звернемося до характеристики основних елементів свідомості. Насамперед 

відзначимо: чуття і мислення є основними постачальниками інформації в 

структурі свідомості. Відчуття дає людині безпосереднє відображення явищ, 

зовнішньої сторони предметів. Мислення протиставляється чуттєвому пізнанню як 

опосередковане відображення внутрішньої сутнісної сторони предметів, подій. У 

філософській літературі сформувалося уявлення про поділ мислення на два 

основних типи: розсудок і розум. 

Розсудок (або здоровий глузд) визначається як нижчий ступінь логічного 

пізнання, що має за основу уявлення і поняття повсякденного життя; як житейське 

виважене мислення, орієнтоване на практичну користь. 

Розум – вищий ступінь логічного розуміння, теоретична, філософські мисляча 

свідомість, що оперує широкими узагальненнями й орієнтована на найглибше 

знання істини. 

Важливим елементом свідомості є увага. Завдяки зосередженості уваги об'єкт, 

що нас цікавить, знаходиться у фокусі свідомості. Речі та події, що діють на 
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людину, викликають не тільки пізнавальні думки, ідеї, але й певні емоції, які 

виявляють себе в хвилюванні, захопленні, любові, ненависті тощо. Окремі 

філософи і особливо психологи інколи ототожнюють свідомість з увагою. 

Емоційні процеси виражають стан внутрішнього світу людини, його 

відношення до об'єктів зовнішнього світу, до інших людей, до самого себе. 

Виокремлюють емоції позитивні (радість, піднесення), негативні (горе, гнів, 

тривога, страх), а також стан емоційної нейтральності (наприклад, байдужість). 

Емоції також виражають настрої (веселий, смутний, подавлений). Природа емоцій 

подвійна: їх пізнавальні властивості зливаються з ціннісними (аксіологічними), 

що взаємно корелюють один одного. Емоції виявляють себе у властивостях 

переживань. Суть переживань полягає у творчих здібностях людини до 

перевтілення. Аксіологічна роль переживань реалізується у творчій діяльності 

людини. Емоції приймають на себе функції оцінки і вибору. Ніщо не відбувається 

у людському житті без емоційного забарвлення. 

Воля – це виявлення свідомості. Це не тільки вміння бажати, але й здатність 

робити дії, спрямовані на досягнення мети, переборювати перешкоди, 

утруднення, що виникають на шляху до бажаних цілей. Воля як сила життя, за 

словами Ф.Ніцше, стверджує себе, тоді як прояв безвільності є вираження 

заперечення життя. 

Винятково важливе місце в структурі свідомості займає пам'ять, як здатність 

закріплювати, зберігати і відтворювати інформацію, життєвий досвід. Тим самим 

пам'ять надає зв'язність і стійкість життєвому досвіду людини і є необхідною 

передумовою формування особистості. 

Величезний пізнавальний потенціал несе в собі інтуїція. Інтуїція – це здатність 

безпосереднього осягнення істини шляхом прямого її споглядання найчастіше без 

відповідного доказу і практичної перевірки. Особливість інтуїтивного «бачення» 

(«осяяння», «спалаху» свідомості) виявляється в несподіванці, евристичності 

вирішення проблеми, в неусвідомленості шляхів і засобів її вирішення. Це є сфера 

свідомості, де подані духовні ідеали і здібності до творчості у вигляді фантазії, 

продуктивної уяви і т.п. 

Досить конструктивний варіант вирішення проблеми свідомості міститься в 

теорії З.Фрейда. Ним виділені й описані наступні структурні рівні свідомості: 

усвідомлюване, несвідоме, підсвідоме, надсвідоме. 

Усвідомлюване («Я») – все те, що більш-менш упорядковано всередині себе і 

прагне упорядкувати все навколо (логіка, розум). Усвідомлюване – це сфера 

нашого психічного життя, що знаходиться у фокусі свідомості, виступає як 

безпосередньо відкрита для індивіда, як свідомість, що актуально протікає. 

Свідомість на цьому рівні обробляє інформацію послідовно, прагне до 

однозначності своїх тверджень і загальнозначимості їх тлумачення. 

Несвідоме («Воно») – сукупність психічних явищ, станів і дій, що лежать поза 

сферою людського розуму і не завжди йому підзвітних (ерос, танатос). Це 

глибинний шар свідомості. До сфери несвідомого відносяться інстинкти, від яких 

людина, як біологічна істота, не вільна. Інстинкти породжують у людини 

підсвідомі бажання, емоції, імпульси, що виявляються в нашій свідомості у формі 

потягів, переживань, афектів тощо. З.Фрейд бачив у несвідомому джерело 
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одночасно як творчих, так і руйнівних тенденцій, що обумовило згодом 

неоднозначне тлумачення принципів його вчення. 

Підсвідоме – усе те, що вже було усвідомлюваним чи може стати 

усвідомлюваним за певних умов. Це не тільки добре автоматизовані і тому такі, 

що перестали усвідомлюватися, навички (наприклад, навички гри на музичному 

інструменті, рутинні трудові навички), але й глибоко засвоєні суб'єктом, такі, що 

стали його переконанням, соціальні норми, регулятивна функція яких 

переживається як «веління обов'язку», «поклик серця» і т.п. Ці так звані 

автоматизми та інтуїтивні уявлення можуть породжуватися за допомогою 

свідомості, але потім занурюватися у сферу несвідомого. На прикладах 

автоматизмів виявляється охоронна функція підсвідомого, завдяки чому 

зменшується навантаження на свідомість і збільшуються творчі можливості 

людини. 

Надсвідоме або «Над-Я» («Я-ідеал») – верхній рівень функціонування 

свідомості, що представляє соціум у структурі індивідуального духовного досвіду 

– соціокультурні настанови, вимоги суспільної моралі, прийняті в суспільстві 

норми поведінки і регулювання. «Над-Я» – вища інстанція в структурі свідомості 

(душевного життя), що виконує роль внутрішнього цензора, совісті. 

Надсвідомість – особливий рівень психічної активності, притаманний і процесам 

творчості. Однієї з найважливіших функцій роботи надсвідомого є сублімація, 

тобто переведення енергії, накопиченої у світі інстинктів, на культурне творіння, 

творчу активність. 

Таким чином, єдність і всебічна активізація названих вище і багатьох інших 

психічних процесів, врахування умов становлення свідомості та характеру її 

функціонування дозволить глибше осмислити природу людини. 

2. Походження і сутність свідомості. Багато філософів не без підстав 

розглядають свідомість як дарунок людині, диво з див світобудови. При цьому 

відзначається, що свідомість є не тільки благо, але одночасно і хрест, і тягар, тому 

що у неї даний весь біль світу. Невипадково, щоб угамувати біль (душевний або 

фізичний) на час відключають свідомість за допомогою наркотичних засобів чи 

алкоголю. 

Разом з тим, таємниця походження свідомості так і залишиться таємницею, 

якщо не підходити до цієї проблеми історично, без урахування того, що 

свідомість, як властивість матерії, виникла на певному етапі її еволюції. Історія 

виникнення свідомості – одна зі складових загального процесу розвитку матерії, у 

ході якого виникає і розвивається життя, все багатоманіття живої природи, а 

потім і мисляча людина. 

Свідомість є вища форма і результат розвитку загальної властивості матерії – 

відображення. Відображення – це зміна одного предмета під впливом іншого, чи, 

іншими словами, передача особливостей одного предмета іншому в процесі їхньої 

взаємодії. 

Здатність до відображення і його характер залежить від рівня організації 

матерії. У якісно різних формах відображення виявляється у неорганічному світі, 

у світі рослин, тварин і, нарешті, у людини. У найпростішому випадку 
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відображення в неорганічній природі – це механічні деформації, фізико-хімічні 

зміни, що з'являються в результаті взаємодії. 

З виникненням життя формуються якісно нові форми відображення. 

Найпростішою формою відображення в природі є подразливість, що являє собою 

відповідну реакцію організму на зовнішню чи внутрішню дію середовища у 

вигляді збудження. Ця форма відображення, що має пристосувальний характер, 

широко поширена у рослин і найпростіших тварин. 

Вищою формою біологічного відображення, у порівнянні з подразливістю, є 

рефлекси і відчуття. Рефлекси і відчуття з'являються у тварин, що мають нервову 

систему. На цьому ступені еволюції і виникають психічні форми відображення, 

що вирізняються вибірковістю й активністю. Рефлекс – це закономірна реакція 

організму на зовнішнє подразнення, що здійснюється при участі центральної 

нервової системи. 

В міру морфологічного ускладнення організмів у процесі органічної еволюції 

поряд з безумовними (чи вродженими) рефлексами і на їх основі у тварин 

з'являються й умовні (чи набуті) рефлекси, виникає вища нервова діяльність. 

Подальший розвиток притаманної матерії властивості відображення відбувався 

у наших предків під визначальним впливом соціальних чинників. Точніше, процес 

виникнення свідомості проходив у єдності з виникненням суспільства. 

Вирішальна роль у цьому процесі переходу біологічної форми руху матерії до 

соціальної належить трудової діяльності. Вона сприяла формуванню 

абстрактного мислення і виникненню вищих, цілком людських мислительних 

форм відображення. 

Свідомість – це специфічно людська, нерозривно пов’язана з мозком, 

властивість високоорганізованої матерії відбивати матеріальний світ в 

ідеальних (суб’єктивних) образах. 

Свідомість характеризується цілепокладанням. Перш ніж що-небудь зробити 

реально, людина робить це мислено, в ідеальній формі. Ідеальне – властивість 

свідомості, обумовлена соціальною природою людини. Воно являє собою 

специфічний спосіб існування (буття) об'єкта, відбитого в психіці суб'єкта в 

чуттєвих і мислиннєвих образах, проектах і схемах. 

Ідеальне є характеристика свідомості як протилежність матерії. У цьому плані 

воно постає як суб'єктивна реальність, що протистоїть реальності об'єктивній. 

На відміну від матеріального, що має властивості речовинності, просторовості, 

часовості ідеальне позначає непротяжність, неречовинність, невагомість, 

змістовну схожість образу і відповідного предмета. 

Іншими словами, свідомість двополюсна. З одного боку, вона спирається на 

матеріальне, має його як свою передумову. І в цьому значенні вона вторинна. З 

іншого боку, вона спрямована на нове матеріальне, опредмечуючись і 

об'єктивуючись у нових результатах людської діяльності, виступаючи у цьому 

плані як первинна. Свідомість має творчий, активний характер. Вона спрямована 

на перетворення світу і створення нового. У цьому відношенні доцільно 

звернутися до поняття «свідомісність». Воно характеризує людину і його 

діяльність з погляду здатності діяти і діяти зі знанням справи. Інакше кажучи, 

свідомісність є синонім розумності дій людини. Це поняття застосовується також 
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і для характеристики історичного процесу. Воно вказує на наявність у діях людей 

високого духовного компонента, наприклад, свідомісність політичного процесу, 

відношення до природи тощо. Навпаки, відсутність свідомісності вказує на 

стихійність у діяльності людей, її нерозумність. Свідомісність – це показник того, 

наскільки люди здатні здійснювати свою діяльність за допомогою знань про 

навколишній світ. Наявність свідомісності характеризує людину як істоту, здатну 

діяти розумно і творчо. 

3. Свідомість і мова. Проблема штучного інтелекту. Вивчаючи третє 

питання, необхідно розкрити сутність і значення мови як найважливішої 

характеристики свідомості. 

Нерідко свідомість визначають як знання людини про навколишній світ і 

самого себе, яке за допомогою слів, математичних символів, художніх образів 

може бути передане іншим людям, у тому числі іншим поколінням та іншим 

епохам у вигляді пам'ятників культури. На думку лінгвістів, мовна форма є не 

тільки умовою передачі думки, але й умовою її реалізації. Люди осягають думку 

вже оформлену мовними знаками. Поза мовою є тільки неясні спонукання, 

вольові імпульси, що втілюються в жести, міміку. Свідоме – це подія, оброблена і 

оформлена засобами мови. 

Мова людини якісно відрізняється від «мови» тварин (жестів, звуків), що 

виражає їх емоційний стан, бажання, потреби. «Мова» тварин – це замкнута 

система, строго обмежена пристосовницьким відношенням до природи. Мова 

людини – відкрита система, яка саморозвивається, що відбиває предметний світ, 

його властивості і відношення, а також відносини людей. Вона дає можливість 

людині осмислити світ і власну діяльність у ньому. 

Звичайно, свої думки і почуття людина може виразити й іншими, досить 

різноманітними засобами. Наприклад, думки і почуття музиканта виражаються в 

звуках, художника – у малюнках і фарбах, скульптора – у формах, конструктора – 

у кресленнях, математика – у формулах, геометричних фігурах і т.п. Думки і 

почуття можуть бути виражені в діях, вчинках людини. Але треба мати на увазі 

таке: якими б засобами не виражалися думки, вони, врешті решт, перекладаються 

на словесну (вербальну) мову – універсальний засіб у будь-яких знакових 

системах, що використовуються людиною. Це особлива властивість мови 

викликана її зв'язком з мисленням. 

Близькість мислення і мови, їхнє тісне споріднення приводить до того, що своє 

адекватне (найбільш наближене до такого) вираження думка одержує саме в мові. 

Ясна за своїм змістом і струнка за формою думка виражається в дохідливій і 

послідовній мові. Згадаймо народну мудрість: «Хто ясно думає, той ясно 

говорить». 

Сутність мови виражається в основних її функціях: 

 номінативної (здатність мови називати речі, явища – «давати імена»); 

 пізнавальної (участь у процесі пізнання: наше мовлення не лише таке, яке 

наше мислення, але й «мислення таке, яке мовлення» (Лі Уорф)); 

 інформативної (здатність зберігати, передавати, відтворювати інформацію); 

 комунікативної (здатність спілкування на всіляких рівнях); 
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Мова – такий же необхідний штучний посередник у відношенні людини до 

світу, як і знаряддя його перетворення – техніка. Народжена людина поки не 

опанує цими двома основними посередниками – знаряддям праці і мовою – не 

стає людиною у повному значенні цього слова. У той же час свідомість не 

вичерпується тим, що може бути виражена в мові, раціонально засвоєна. 

Відзначимо, що комунікативне походження свідомості обумовлює здатність 

мисленного діалогу із самим собою, тобто веде до появи самосвідомості 

(рефлексії). 

Самосвідомість – це особливий рівень свідомості, на якому здійснюється 

функція контролю за діяльністю свідомості і підтримки її цілісності. Воно 

передбачає, по-перше, виділення й вирізнення людиною самої себе, свого «Я» від 

усього, що її оточує, а по-друге, здатність людини подивитися на себе начебто з 

боку, усвідомити свої дії, почуття, думки, мотиви поведінки, інтереси, своє 

положення в суспільстві. Самосвідомість виникає не як духовне дзеркало для 

дозвільного самомилування, – воно скоріше виникає у відповідь на виклик 

суспільних умов, що завжди жорстко вимагали від людей уміння оцінювати свої 

вчинки, слова, думки з погляду певних соціальних норм. 

Самосвідомість тісно пов'язана з феноменом рефлексії. Рефлексія – це 

міркування особистості про саму себе, коли вона вдивляється в таємні глибини 

свого внутрішнього духовного життя. 

Рівні рефлексії можуть бути досить різноманітними – від елементарної 

самосвідомості до глибоких роздумів над сенсом свого буття, його моральним 

змістом. Осмислюючи власні духовні процеси, людина нерідко критично оцінює 

негативні сторони свого внутрішнього духовного світу (наприклад, зживає дурні 

звички і т.п.). Пізнаючи себе, вона ніколи не залишається такою ж, якою вона 

була колись. 

Проблема свідомості і мови з появою комп'ютерних технологій виявилася 

тісно пов'язаною з проблемою штучного інтелекту. Сам термін «інтелект» у 

сучасній філософії трактується як вища пізнавальна здатність мислення, що 

відрізняється творчим, активним характером від пасивно чуттєвих форм пізнання. 

Вперше даний термін у вітчизняній філософській традиції використав 

М.В.Гоголь, позначаючи ним здібності людини до пізнання, осягненню чого-

небудь. 

Штучний інтелект є метафоричне поняття для позначення системи 

створених людьми засобів, що відтворюють певні функції людського мислення. 

Пріоритетна область використання штучного інтелекту – комп'ютерні 

експертні системи. Вивчаючі проблему штучного інтелекту спеціальні 

дисципліни з самого початку орієнтовані на всебічне комплексне осмислення 

даної проблеми, покликані розробляти правила конструювання таких алгоритмів 

роботи комп'ютерної техніки, що мали б характер розумної, цілеспрямованої 

діяльності. 

Якщо мислення тварин, їх «мова» залишається на рівні елементарного 

мислення (у тварин є пам'ять, їм властиві зачатки аналізу, синтезу й інших 

мислительних операцій стосовно предметних образів, але не понять), а свідомість 

людини пов'язана з абстрактним понятійним мисленням, то штучний інтелект 
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«думаючої» машини оперує не образами, а знаками. Тут може здійснюватися 

процес «самонавчання» (комп'ютери, що самонавчаються, самопрограмуються). 

Однак це «навчання» особливого роду. Так, комп'ютер, запрограмований тільки 

на доказ математичних теорем, не зможе грати в шахи чи вирішувати інші задачі. 

Ілюзія «розумності» досягається не тільки швидкодією, але й вдалою комбінацією 

послідовно і паралельно працюючих процесорів, що здійснюють формалізовані 

процедури. Але все ж замінити цілком людини комп'ютер не може. І, насамперед, 

тому, що він працює за програмою, закладеною у нього людиною, і тому 

знаходиться в її владі. 

Слід враховувати, що проблема штучного інтелекту має багатовікову історію. 

Раніше, при створенні обчислювальних пристроїв, як правило, йшли шляхом 

копіювання, імітації предметних дій людини чи її мислення. У теперішній час 

роботи, присвячені штучному інтелекту, ведуться по трьох основних напрямках: 

– відтворення творчих здібностей людини; 

– застосування діалогових форм «спілкування» людини з комп'ютерними 

системами (наприклад, з метою перекладу формалізованих текстів на природні 

мови); 

– створення робототехніки, найважливішим елементом якої є «штучний 

інтелект». 

Таким чином, людина з її свідомістю та ЕОМ йдуть назустріч одна одній. 

Техніка все активніше виступає партнером людини в його життєдіяльності. 

Природний інтелект, сполучений із «штучним» підсилює творчі можливості 

людини, ставить її перед необхідністю нової парадигми мислення, здатної 

забезпечити їх єдність і цілісність в інтересах збереження і подальшого розвитку 

людства. 

Підводячи підсумки розгляду проблеми свідомості, слід зазначити, що 

свідомість являє собою відкриту систему, у якій є не тільки сфера раціонального 

(точні поняття, теоретичні знання), але й чуттєво-емпіричні, емоційно-вольові 

засоби відображення світу. Всі вони разом відкривають нові можливості людини 

як істоти творчої і самотворящої. 

 

ТЕМА IX 

СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ І ЇЇ СТРУКТУРА 

1. Суспільне буття і суспільна свідомість. Закономірності розвитку 

суспільної свідомості. Положення про те, що суспільне буття людей визначає їх 

суспільну свідомість, є фундаментальним у теорії матеріалістичного розуміння 

історії. Поняття «суспільне буття» і «суспільна свідомість» вводяться для 

вирішення основного питання філософії стосовно до суспільства. Його зміст 

виражений у марксистському принципі первинності суспільного буття і 

вторинності суспільної свідомості. 

Категорія «суспільне буття» позначає частину матеріального світу, який 

К.Маркс виділив із природи і подав як соціальну реальність. Він розглядав 

розвиток суспільства як особливий матеріальний процес, відмінний від фізичного 

і біологічного і як такий, що підпорядковується у своєму розвитку специфічним 
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соціальним закономірностям. Саме принцип первинності суспільного буття і 

вторинності суспільної свідомості, ідея суспільних закономірностей і положення 

про визначальну роль матеріального виробництва в житті суспільства складають 

суть історичного матеріалізму. 

Суспільне буття – це матеріальні умови життя суспільства, матеріальні 

відношення людей один до одного і до природи (знаряддя праці, географічне 

середовище, сама людина, виробничі відносини). 

Суспільна свідомість – це складна сукупність почуттів, настроїв, звичаїв, 

традицій, поглядів, ідей, теорій, у яких відбивається суспільне буття, реальний 

процес життя людей. 

Суспільна свідомість нерозривна пов'язана із суспільним буттям. Суспільна 

свідомість є основним атрибутом людської діяльності і виявляє себе у всіх 

проявах суспільного буття. 

У дослідженні суспільної свідомості намітилось декілька методологічних 

підходів. Особливий інтерес являють гносеологічний і соціологічний аспекти 

вивчення суспільної свідомості. 

Гносеологічний підхід ґрунтується на оцінці суспільної свідомості і складових 

її елементів як ідеального відображення об'єктивного світу, що свідчить про 

спрямованість цієї методології на істину. У цьому випадку всі рівні і форми 

суспільної свідомості класифікуються в залежності від того, чи відбивають вони 

об'єктивно-змістовну сторону речей, процесів, а якщо відбивають, то яка міра 

глибини цього відображення. 

Соціологічний підхід націлений на оцінку суспільної свідомості і її елементів з 

урахуванням їх ролі і значення для діяльності суспільного суб'єкта. Ключовим 

моментом цього підходу є не об'єктивна істина як така, а вираження інтересів 

певного суспільного суб'єкта і його ролі в обґрунтуванні життєдіяльності людини 

і суспільства. 

Слід мати на увазі ще одне важливе методологічне положення, пов'язане з 

осягненням свідомості суспільства, свідомості людини. Суть його у тому, що 

свідомість виступає не просто як відображення буття, а як саме людське життя, 

тобто мова йде про реальну буттєвість самої свідомості. З цього погляду 

суспільна свідомість виступає не тільки як ідеальний образ буття соціального, 

регулятив його діяльності, але й як саме життя суспільства. Іншими словами, 

суспільна свідомість є частиною суспільного буття, а «саме буття людей є 

суспільне, тому що функціонує суспільна свідомість».
1
 

Розглядаючи співвідношення суспільного буття і суспільної свідомості, 

К.Маркс відкрив основні закономірності розвитку суспільної свідомості. 

Перша закономірність полягає у тому, що суспільна свідомість залежить від 

суспільного буття, визначається матеріальними умовами життя суспільства. 

Залежність суспільної свідомості від суспільного буття прослідковується у 

гносеологічному і соціологічному аспектах. При цьому гносеологічний аспект 

означає, що суспільна свідомість – це духовне психічне відображення суспільного 

                                                           
1
 Социальная философия. Учебник // Под общ. ред. Андрущенко В.П., Горлача Н.И. – К.-Х.: 

Изд. центр «Единорог», 2002. – С.405. 
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буття в різноманітних соціальних почуттях, настроях, інтересах, уявленнях, 

поглядах і теоріях, що виникають у конкретно-історичних суспільствах у 

більшості людей. Соціологічний аспект означає, що роль суспільної свідомості 

визначається суспільним буттям. 

Суспільна свідомість породжується матеріальними умовами життя людей, у 

системі яких головну роль відіграє спосіб виробництва матеріальних благ. Вона 

виникла на основі трудової діяльності і спрямована на обслуговування цієї 

діяльності. Як відзначали засновники марксизму, «люди, що розвивають своє 

матеріальне виробництво і своє матеріальне спілкування, змінюють разом з цією 

своєю дійсністю також своє мислення і продукти свого мислення. Не свідомість 

визначає життя, а життя визначає свідомість».
1
 

Відображення суспільного буття – складний, нерідко опосередкований процес. 

На нього впливають економічний стан суспільства, класові й інші соціальні 

відносини і т.д. У класовому суспільстві цей закон виявляється й у класовому 

характері суспільної свідомості, оскільки суспільне, у тому числі економічне, 

положення (буття) різних класів неоднакове. Слід звернути увагу також і на те, 

що суспільне буття впливає на суспільну свідомість не механічно, а через 

матеріальні і духовні потреби (особисті і суспільні), що виникають у процесі 

життя людей, усвідомлюються ними і породжують особисті та суспільні інтереси, 

тобто прагнення задовольнити ці інтереси (сховані за практичними потребами). 

Саме цим люди керуються у своїй практичній діяльності, а не тільки думками, 

ідеями, як вони самі звикли пояснювати. Діяльність людей визначається 

потребами, що осмислюються як особистісні, корпоративні, класові інтереси. 

Другою закономірністю функціонування суспільної свідомості виступає її 

відносна самостійність від суспільного буття. Відносна самостійність суспільної 

свідомості – це її здатність відриватися від буття суспільства і, слідуючи 

внутрішній логіці власного буття, розвиватися за властивими їй специфічними 

законами у межах кінцевої і загальної залежності суспільної свідомості від 

суспільного буття. 

Виникає питання: чим обумовлене відносна самостійність суспільної 

свідомості? У гносеологічному аспекті – природою самої свідомості як 

відображення буття, її активним, творчим характером. Свідомість не тільки 

копіює дійсність, а прагне пізнати, проникнути в її сутність, начебто «ідеально» 

перетворити. У соціологічному аспекті – відділенням розумової праці від 

фізичної, в результаті чого духовне виробництво деякою мірою 

«відокремлюється» від матеріального, хоч в кінцевому рахунку, вони знаходяться 

в органічній єдності. 

Відносна самостійність суспільної свідомості проявляється: 

– у спадкоємності духовного розвитку людства. Суспільні ідеї і теорії у 

кожну нову епоху не виникають на порожньому місці. Вони розробляються на 

основі досягнень попередніх епох. Наприклад, епоха Відродження навряд чи 

відбулася б без опори її «титанів» на гуманістичні традиції античної філософії і 

культури; 

                                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т.3. – С.25. 
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– у тому, що суспільна свідомість здатна випереджати суспільне буття. Така 

здатність особливо притаманна теоретичній свідомості (науці й ідеології). Коли 

з'явилися неевклідові геометрії Лобачевського і Рімана, їх сучасникам були 

невідомі об'єкти, до яких зроблені відкриття були б застосовані. І тільки згодом, у 

міру освоєння простору мікросвіту і мегасвіту (космосу), ці геометрії одержали 

широке практичне застосування; 

– у тому, що суспільна свідомість може відставати від суспільного буття. 

Прикладами відставання можуть служити пережитки минулого, що особливо 

довго і стійко утримуються в сфері суспільної психології, де величезну роль 

відіграють звички, традиції, уявлення, що встоялися, що мають велику інерційну 

силу; 

– в активній ролі суспільних ідей і теорій, людських почуттів, бажань, 

прагнень, волі. Сила і дієвість суспільних ідей залежить від міри їх поширення в 

масах, від готовності людей застосувати практичні зусилля для їх реалізації. 

Інакше кажучи, суспільна свідомість має здатність активної, зворотної дії на 

суспільне буття; 

– у взаємодії різних форм суспільної свідомості. Політична, правова, 

філософська, релігійна, моральна, художня свідомість взаємозалежні і впливають 

одна на одну. При цьому одна з форм може бути пріоритетною чи навіть 

монопольною у духовному житті конкретного суспільства. Так, у тоталітарному 

суспільстві, як правило, домінує політична свідомість (і політична практика), всі 

інші опиняються у залежному від них положенні чи витісняються. 

Таким чином, зазначені закономірності дозволяють розглядати суспільну 

свідомість як цілісний духовний феномен у його динамічному стані. 

2. Структура суспільної свідомості, її основні елементи. Суспільна й 

індивідуальна свідомість. Суспільна свідомість являє собою складне за 

структурою, багатоякісне утворення. Структура суспільної свідомості – це її 

будова, устрій, що включає різні її елементи, сторони, грані, аспекти і взаємні 

зв'язки між ними. 

Поділ суспільної свідомості на окремі елементи може бути здійснений по 

різних основах. «По-перше, з погляду носія, суб'єкта виділяють індивідуальну, 

групову (класову, національну і т.д.), суспільну, загальнолюдську свідомість. По-

друге, з погляду конкретно-історичного підходу – міфологічну, релігійну, 

філософську; по епохах – античну, середньовічну і т.д. По-третє, виходячи з 

різних форм діяльності, у процесі яких вона виробляється, чи сфер діяльності, у 

рамках яких вона складається, – екологічну, економічну, правову, політичну, 

моральну, релігійну, філософську, естетичну, наукову. По-четверте, за рівнем і 

глибиною проникнення в діяльність – буденну і теоретичну».
1
 

З цього випливає, що в суспільній свідомості виділяються такі різні елементи 

як рівні, сфери, форми; усі вони взаємопов’язані і взаємодіють один з одним. І 

тому свідомість не тільки диференційована, але й цілісна. 
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Рівнями суспільної свідомості є буденна і теоретична свідомість. Їм 

відповідають такі сфери суспільної свідомості як суспільна психологія й ідеологія. 

Буденна свідомість – це повсякденна, практична свідомість, вона являє собою 

функцію безпосередньо практичної діяльності людей і найчастіше відбиває світ 

на рівні явищ, а не його сутнісних глибинних зв'язків. У ході розвитку суспільства 

буденна свідомість зазнає змін. Під впливом науково-технічної революції суттєво 

змінюється життя суспільства, що не може не позначатися на буденній свідомості. 

Разом з тим, повсякденне життя суспільства не вимагає обслуговування її 

свідомістю на рівні науки. Наприклад, використовувати електрику, машини, 

комп'ютери в побуті можна і без знання тих наукових принципів, що лежать в 

основі створення цих технічних феноменів. Буденна свідомість цілком 

задовольняє вимогам повсякденного життя. І в межах цього локального простору 

їй доступне осягнення об'єктивної істини. 

Необхідно розрізняти поняття «буденна свідомість» і «масова свідомість». У 

першому випадку мова йде про міру «онаучення» свідомості, у другому ж – про 

міру її поширеності в конкретному суспільстві. Масова свідомість відбиває умови 

повсякденного життя людей, їх потреби, інтереси. Вона включає в себе 

розповсюджені в суспільстві погляди, уявлення, ілюзії, соціальні почуття людей. 

У ній переплетені буденно-психологічні і теоретико-ідеологічні рівні суспільної 

свідомості. Яка питома вага кожного з них залежить від історичних умов і міри 

розвитку мас як суб'єктів соціальної творчості. Масова свідомість виражає також 

колективну оцінку вчинків людей, їх вдач, думок, почуттів, звичаїв, звичок, що 

виявляються у визнанні одних і осуді інших. 

Буденна свідомість має також форми: житєво-емпіричної  свідомості 

(складається в процесії пізнання) і суспільної психології (формується в ході 

оцінкового відображення дійсності). 

Суспільна психологія – це сукупність почуттів, настроїв, емоцій, а також 

ілюзій, забобон, традицій, які формуються стихійно під впливом безпосередніх 

умов соціального життя людей на основі життєвого досвіду й особистих 

спостережень. 

Не випадково суспільна психологія виступає духовним стимулом практичної 

діяльності людей. Вона формується також з урахуванням специфічних 

особливостей їх духовного розвитку, національних традицій, культурного рівня. 

Теоретична свідомість включає в себе науку й ідеологію. На рівні теорії 

знання представлене у вигляді чіткої, ієрархічної системи принципів, законів, 

категорій, програм практичного перетворення реальності. 

Наука відбиває світ у логічній формі, розкриваючи сутнісний бік речей, 

процесів, явищ (див. докладніше «Наукова свідомість» у третьому питанні даної 

теми). 

Особливе місце на теоретичному рівні суспільної свідомості відводиться 

ідеології. Термін «ідеологія» багатозначний. По-перше, розрізняють широке і 

вузьке значення цього поняття. У широкому значенні під ідеологією розуміють 

теоретичне обґрунтування цілей і завдань довгострокового (стратегічного) 

характеру. Це може відноситься до будь-якого виду людської діяльності, що 

передбачає цілі, завдання і кінцеві результати. 
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Під ідеологією у вузькому значенні розуміють теоретичну і систематизовану 

свідомість, яка виражає інтереси певного класу чи великої соціальної групи. 

«Якщо фізичний світ підпорядкований законам руху, то світ духовний не менше 

підпорядкований закону інтересу».
1
 Оскільки ж інтерес завжди прагматично 

орієнтований, в ідеології велика питома вага цілепокладання, пов'язаного з 

розробкою програм діяльності. Головне в ідеології те, що вона вибірково 

відноситься до дійсності, переломлюючи її через призму відповідного інтересу. 

Таким чином, ідеологія – це система поглядів, ідей, теорій, принципів, що 

відбивають суспільне буття через призму інтересів, ідеалів, цілей, соціальних 

груп, класів, націй, суспільства. 

В.С.Барулін вважає основним вододілом, що дозволяє виявити якісну 

специфіку ідеології, її співвідношення з наукою, пізнанням у цілому. Якщо для 

наукового пізнання головним є відображення об'єктивних законів, об'єктивної 

істини при певному відволіканні від інтересів людей, то для ідеології, навпаки, 

саме цей інтерес, його вираження, реалізація є головним. Іншими словами, наука 

націлена на отримання об'єктивно-змістовного знання, і чим краще вона це 

робить, тим цінніше наука. Ідеологія ж орієнтована на глибше відображення і 

вираження суб'єктивного інтересу певної соціальної спільноти. І в цьому її 

основна цінність. Однак було б неправильно абсолютизувати цю відмінність і тим 

самим позбавляти ідеологію пізнавального моменту, а пізнання – ідеологічного.
2
 

Зіставляючи два названих рівні суспільної свідомості, необхідно простежити 

взаємовідношення ідеології і суспільної психології. Вони пов'язані, відповідно, 

відбиваючи раціональний і почуттєвий (емоційний) рівні суспільної свідомості. 

Ідеологія саме і покликана прояснити те, що смутно схоплено психологією, 

глибоко проникнути в сутність явищ. Крім того, якщо суспільна психологія 

формується стихійно, безпосередньо під «натиском» життєвих обставин, у яких 

знаходиться певна соціальна спільнота, то ідеологія виступає як продукт 

теоретичної діяльності «особливо уповноважених» осіб, які служать цій спільноті 

– професійно підготовлених теоретиків, ідеологів. 

Якщо нещодавно роль ідеології у нашому суспільстві гіпертрофувалася, то в 

теперішній час вона явно недооцінюється. У зв'язку з цим важливо підкреслити, 

що для суспільства однаково згубно як підмінювати ідеологією всі інші форми 

суспільної свідомості, так і взагалі відмовитися від ідеології. У випадку, коли 

ідеологія як вищий рівень суспільної свідомості перестає нормально 

функціонувати, її місце займають нижчі шари свідомості: суспільна психологія, 

житєво-емпіричне знання, міфи, колективна і масова свідомість, які за своєю 

природою аморфні, поверхові, безсистемні. Все це веде до аномії (беззаконня) 

суспільства, його фрагментації. Таким чином, відмова від ідеології перешкоджає 

нормальному розвитку суспільства, консолідації зусиль людей на вирішення 

історично назрілих задач. 

Необхідно звернути увагу на характеристику суспільної й індивідуальної 

свідомості і проблему їхнього взаємозв'язку. Відомо, що суспільна свідомість є 
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продуктом діяльності людей і вона не існує поза і незалежно від індивідуальної 

свідомості. Індивідуальна свідомість людини – це її внутрішній духовний світ, що 

постійно збагачується, змінюється. Свідомість індивіда має суспільний характер, 

тому що на її розвиток, зміст і функціонування визначальний вплив роблять ті 

соціальні умови, у яких він живе. Разом з тим, свідомість окремої людини не 

ототожнюється ані зі свідомістю суспільства у цілому, ані навіть зі свідомістю тієї 

соціальної групи, до якої вона належить. 

Індивідуальна свідомість – це одинична свідомість, у якій у кожному 

окремому носії (суб’єкті) своєрідним чином переломлюються характеристики, 

загальні для свідомості даної епохи; особливості, що фіксують приналежність 

особистості до певної соціальної групи; і індивідуальні риси, обумовлені 

вихованням, здібностями й обставинами особистого життя. 

Таким чином, можна зробити висновок, що індивідуальна свідомість – це 

своєрідний сплав загального, особливого й одиничного у свідомості особистості. І 

все-таки, суспільна свідомість за своєю якістю принципово інше, ніж проста 

сукупність, сума індивідуальних свідомостей. Це відносно самостійне духовне 

утворення включає в себе рівні буденного і теоретичного освоєння світу, 

суспільну психологію й ідеологію, а також форми політичної, правової, 

моральної, релігійної, наукової, естетичної і філософської свідомості. 

3. Основні форми суспільної свідомості. У сучасній філософській літературі 

виокремлюється велика кількість форм суспільної свідомості. Критерієм для їх 

виділення служать: предмет відображення, суспільні потреби, що викликали 

появу цих форм, способи відображення буття у світі, роль у житті суспільства, 

характер оцінки суспільного буття тощо. 

До числа основних форм суспільної свідомості найчастіше відносять: 

Підгрупа Форма 

суспільної свідомості 

Пріоритетна 

цінність 

 

Гносеологічна 

Наукова Істина 

Філософська Мудрість 

Естетична Краса 

 Релігійна Віра 

 

Регулююча 

Моральна Добро 

Політична Влада 

Правова Справедливість 

 

Як видно з таблиці, перші чотири форми суспільної свідомості спрямовані на 

формування картини світу, у той час як останні чотири – на регуляцію суспільних 

відносин. Релігійна свідомість подвійна за своїми функціями і відноситься до 

обох підгруп. 

Зупинимося на характеристиці названих вище форм докладніше. 

1. Наукова свідомість. Серед форм суспільної свідомості особливий статус 

має наука. Якщо в релігії, моралі, політиці й інших формах суспільної свідомості 

раціональне пізнання дійсності є допоміжною метою, то в науці критерій 
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раціонального усвідомлення світу займає центральне місце. Це значить, що 

пріоритетною цінністю в науці є Істина. 

Єдина Наука як форма суспільної свідомості і діяльності містить у собі низку 

конкретних наук, які у свою чергу підрозділяються на безліч наукових дисциплін. 

Сучасні науки можна класифікувати по різних основам. По-перше, по предмету і 

методу пізнання виділяються природні, суспільні, гуманітарні (науки про 

людину), науки про мислення і пізнання; особливе місце займають тут технічні 

науки. По-друге, по «віддаленості» від практики науки можна поділити на 

фундаментальні, котрі пізнають основні закономірності дійсності, безпосередньо 

не орієнтуючись на практику, і прикладні, що матеріалізують фундаментальні 

знання в предметні форми, в технології і техніку, що відповідають інтересам і 

потребам людей. 

За критерій науковості приймаються знання про природу (фізика, біологія, 

хімія й ін.), тому що вони першими оформилися в самостійні наукові дисципліни, 

виділившись з колись загального синкретичного знання. Статус науки суспільні і 

гуманітарні дисципліни набули значно пізніше, доповнюючись крім критеріїв, що 

застосовувалися в природничих науках, і новими, що відповідають їх 

специфічності. 

Суспільні науки на відміну від наук про природу є по своєму об'єкту 

ідеологізованими. Вони у певному змісті біполярні: з одного боку, їх завданням є 

розкриття сутності суспільних явищ (тобто вони повинні дотримуватись 

принципу об'єктивності як основоположного принципу науки); а з іншого боку, їх 

представники не можуть досліджувати ці явища поза і незалежно від соціально-

класових і групових пристрастей, тобто від ідеологічних оцінок. У будь-якому 

випадку ця біполярність виводить суспільні науки (хоча б частково) в область 

позанаукового знання. 

Слід звернути увагу і на специфіку гуманітарного знання. Гуманітарні науки – 

це науки про людину, її духовний внутрішній світ і людські взаємовідносини. Дух 

є неречовинним, нематеріальним, реально він виявляє себе у знаковому, 

текстовому вираженні. Гуманітарне знання невідривне від герменевтики як 

мистецтва тлумачення тексту, мистецтва осягнення чужої індивідуальності. 

Звідси – діалогічність як характерна риса гуманітарного знання. 

З'ясування специфіки науково-раціональної свідомості пов'язане з розумінням і 

інших, зокрема, комплексних наук. До них відносяться: медичні, 

сільськогосподарські, технічні науки, у яких формується особливе 

міждисциплінарне знання. 

В останнє десятиліття змінилося становище технічного знання в загальній 

системі наук. Раніше це знання вважалося винятково прикладним, тому що є 

сферою застосування законів фізики, хімії й інших природничих наук до 

вирішення конкретних завдань, що виникають у практичному житті. Із середини 

ХХ ст. в результаті інтеграції наук і координації їх методів, широке поширення в 

техніці отримав комбінаційно-синтезуючий метод. Творчо застосовуючи цей 

метод у тісному зв'язку з методами моделювання, мисленнєвого експерименту та 

ін., технічні фахівці помітно просунулись у пізнанні численних законів і 

властивостей природи і виявили такі зв'язки, яких з самого початку не існує в 
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природі. У «першій природі» немає ані законів порошкової металургії, ані закону 

посилення електромагнітних коливань у лазерних пристроях, ані багатьох інших. 

Але і природні, і виявлені інженером-техніком закони, що застосовуються у 

певному поєднанні, що направляється людською творчою думкою, дозволяють 

отримати принципово нове знання і нову матеріальну конструкцію. На основі 

використання комбінаційно-синтезуючого методу стали розвиватися нові теорії: 

теорія автоматичного регулювання, теорія ідеальних інженерних пристроїв, теорія 

технології, теоретична радіолокація і чимало інших. Усе це свідчить про те, що 

технічні науки досягли вищого теоретичного рівня розвитку, в них формується 

ядро фундаментального знання. 

Відмінність діяльності натураліста від діяльності фахівця в області інженерної 

справи вдало підмітив Е.Лемент: вчений вивчає те, що існує, а інженер створює 

те, чого ще ніколи не було. Технічні науки – як фундаментальні, так і прикладні – 

націлені на створення того, чого немає в природі. 

Комплексність технічних наук виявляється і в тому, що в них у теперішній час 

все наочніше виявляється гуманітарний, психологічний, економічний, 

екологічний, соціальний, філософський (особливо – моральний) аспекти. 

Останній набуває особливу гостроту. Техніка приносить не тільки благо людям, 

але й містить в собі багато загроз, небезпек, невизначеностей. Йдеться про згубні 

наслідки використання техніки для людини, суспільства, природи. Це небезпека 

перетворення людини в придаток машини, збідніння його мислення, «технізації» 

душі, підпорядкування людських інтересів і прагнень вигоді, переважання 

матеріального над духовним, катастрофічна загибель природи. 

2. Філософська свідомість. Питання про специфіку філософії як форми 

суспільної свідомості нерозривно пов'язане з більш загальним питанням про 

специфіку самої філософії як особливої області духовної діяльності, спрямованої 

на постановку і вирішення світоглядних проблем. 

Як відзначалося в першій темі, будь-яка філософія є світоглядом, тобто 

системою найзагальніших поглядів на світ у цілому і на відношення людини до 

цього світу, що дозволяють їй знайти своє місце, знайти сенс і ціль життя. Однак 

поняття «світогляд» ширше поняття «філософія». Воно включає в себе й інші 

види світогляду, насамперед, міфологічний, релігійний. 

Специфікою філософського світогляду є понятійне відображення дійсності, це 

найглибший рівень осягнення світу, здійснюваний на основі раціонального 

мислення. Світогляд на цьому рівні називають уже світорозумінням. Філософія 

завжди оформлена у вигляді теорії, що поєднує в єдине ціле систему відповідних 

категорій, закономірностей, методів і принципів пізнання, що поширюються 

одночасно на природу, суспільство, людину і саме мислення. В останньому 

випадку філософія виступає як мислення про мислення. Цю специфіку філософії 

вдало підмітив В.І.Вернадський: «Філософія завжди заснована на розумі; 

міркування і заглиблене проникнення в апарат міркування – розум – неминуче 

входить у філософську роботу. Для філософії розум є верховний суддя; закони 

розуму визначають її судження».
1
 Співзвучно цьому визначає філософію і 
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сучасний російський філософ В.В.Соколов. Його трактування таке: філософія – це 

найбільш систематизований, максимально раціоналізований світогляд своєї 

епохи.
1
 

Філософська мудрість виявляється в безперервному, що ніколи не 

припиняється, процесі пошуку істини. Підкреслимо, не оволодіння істиною, не 

перетворення яких-небудь істин у догму, а пошук її – ось основна мета філософії. 

І в цьому відношенні філософія протилежна науці. Якщо наука прагне очистити 

знання від суб'єктивності, то філософія навпроти ставить людину в центр своїх 

шукань. 

За сучасних умов, коли швидкими темпами наростає потік наукової 

інформації, особливого значення набуває давня філософська сентенція – 

«багатознання розуму не навчає». Коментуючи цей вислів мудрості, І.Кант писав: 

«Одне багатознання є циклопічна вченість, якій не вистачає ока філософії».
2
 

Циклопічна вченість – це вченість однобічна, обмежена предметом, така, що 

спотворює картину світу. Тут вірно помічена сутність мудрості. Мудрий розуміє, 

а не тільки знає, він здатний своєю думкою охопити життя у цілому, не 

обмежуючи констатацією емпіричних її проявів, встановленням тільки того, що 

«є насправді». Мета філософії – навчити людину мислити, філософствувати. На 

відміну від науки, для філософії важливіше поставити проблему чи звернути на 

неї увагу суспільної свідомості, культури у цілому. 

3. Естетична свідомість. Термін «естетика» (грець. ’αίσησις – здатний 

відчувати) був уперше введений Олександром Г.Баумгартеном. З епохи 

Просвітництва естетика стає самостійною областю знання, знаходить свій 

предмет дослідження – людську чуттєвість, здатність індивіда образно, цілісно 

осягати світ, бачити в унікальному всезагальне. Однак вже в Стародавній Греції 

мислителі конкретизували ряд естетичних понять: прекрасне, потворне, комічне, 

трагічне, піднесене, низьке, художнє, естетичне тощо. При цьому, слід мати на 

увазі, що поряд з цими фундаментальними категоріями античність сформулювала 

і більш «технічні» естетичні поняття, що не втратили свого значення й у наш час. 

Маються на увазі поняття мімесису (наслідування) і катарсису (очищення). У 

понятті мімесису фіксується особлива форма наслідування світу, що властива 

ремеслам і мистецтву, створючим другу (поряд із стихійною природою) 

реальність. Поняття катарсису містить уявлення про психологічну силу 

мистецтва, що очищає, яка шляхом емоційного потрясіння спонукає людину до 

співпереживання, естетичної насолоди. 

Естетична свідомість є сукупність почуттів, смаків, цінностей, поглядів і 

ідеалів, що містять уявлення про прекрасне і потворне, трагічне і комічне, 

піднесене і низьке. Естетична свідомість підрозділяється на об’єктивно-естетичне 

і суб’єктивно-естетичне. Об’єктивно-естетичне пов'язане з гармонією 

властивостей, симетрією, ритмом, доцільністю, упорядкованістю, оптимальністю 

функціонування самих систем. Суб’єктивно-естетичне постає у формі 
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 Див.: Соколов В.В. Философия в исторической перспективе // Вопросы философии, 1995. – 
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естетичних почуттів, смаків, ідеалів, суджень, поглядів, теорій. Людина, 

зіштовхуючись із проявами естетичного як в об'єктивному, так і суб'єктивному 

світі, гостро переживає їх. Прекрасне викликає почуття задоволення, радості, 

насолоди, благоговіння, захоплення, справляючи на людину дію, що духовно 

очищає. 

Невід'ємною стороною естетичної свідомості є естетичні почуття. Естетичні 

почуття – це емоційне переживання задоволення, насолоди, чи навпаки, 

невдоволення, неприйняття – в залежності від того, наскільки об'єкт сприйняття 

відповідає смакам та ідеалам суб'єкта. Позитивне естетичне почуття – це 

просвітлене почуття насолоди красою світу й окремих його явищ. Естетичні 

почуття відносяться до вищих форм душевних переживань. Вони розрізняються 

по мірі узагальненості і по силі впливу: від помірного задоволення до естетичного 

захоплення. Розвинуте естетичне почуття не тільки робить людину індивідуально 

неповторною, але й гармонізує його духовні якості. Така людина небайдужа до 

природи, уміє бачити і створювати красу в праці, у відносинах між людьми. 

Естетичний смак є своєрідним почуттям міри, вмінням знаходити необхідну 

достатність у особистісному ставленні до світу культури і цінностей. Наявність 

естетичного смаку виявляється у відповідності внутрішнього і зовнішнього, 

гармонії духу і соціальної поведінки, соціальної реалізації особистості.
1
 

Естетичні ідеали – одна з форм естетичного відображення дійсності, що 

містить «наочне належне». Естетичний ідеал тісним чином пов'язаний із 

соціальними і моральними ідеалами, будучи прообразом для створення 

естетичних цінностей і еталоном естетичних оцінок. 

Естетична свідомість може виявляти себе у будь-якому вияві людської 

активності – у науковому мисленні, виробничій діяльності, побутовій сфері. 

Естетичне ставлення до дійсності стає предметом спеціального відтворення. 

Таким особливим видом людської діяльності є мистецтво, у якому естетичне, 

втілившись у художньому є і зміст, і спосіб, і мета. 

Мистецтво – це професійна сфера діяльності художників, поетів, музикантів, 

у якій естетична свідомість із супутнього елемента перетворюється в основну 

мету. На відміну від інших видів пізнавального відношення до світу, мистецтво 

звернене переважно не до розуму, а до почуттів. Мистецтво може відтворювати і 

суттєві, і часом сховані сторони дійсності, але відбиває їх у чуттєво-наочній 

формі, що і дозволяє йому надзвичайно сильно впливати на людину. Мистецтво 

(як спосіб реалізації естетичної свідомості) відрізняється від інших форм 

пізнавальної діяльності неутилітарним характером відображення дійсності. 

Мистецтво націлене не стільки на перетворення дійсності, скільки на 

удосконалювання самої людини, роблячи її почуття, поведінку і дії більш 

гуманними і високоморальними. Фундаментальною функцією мистецтва є 

«олюднення людини» через залучення її до світу піднесеного і прекрасного. 

Підводячи підсумок аналізу естетичної свідомості, необхідно відзначити, що 

вона є об'єктом вивчення такої галузі філософського знання, як естетика. Крім 

того, термін «естетика» вживається в сучасній науковій літературі і в побуті, і в 
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іншому значенні – для позначення естетичної складової культури, у цьому 

значенні говорять про естетику поведінки, тієї чи іншої діяльності церковного 

обряду, військового ритуалу, будь-якого об'єкта тощо. Естетика також 

підрозділяється на теоретичну і прикладну (музична естетика, технічна естетика). 

4. Релігійна свідомість. Розуміння специфіки релігійної свідомості з 

необхідністю пов'язане з питанням про походження і сутність самої релігії. 

Виходячи з ідеї подвоєння світу, релігія вважає земний, емпіричний світ не 

самостійним, а творінням всемогутнього Бога. Саме Бог є для віруючої людини 

вищою релігійною цінністю. Він – творець всього сущого, об'єкт віри і найвищого 

поклоніння, безперечний і безумовний авторитет. Релігія, виникнувши в 

стародавності і зазнавши різних змін, пов'язаних з еволюцією людства, продовжує 

впливати на свідомість і поведінку сучасної людини. До релігії і сьогодні 

причетна більшість населення нашої планети. 

Під релігією звичайно розуміється особливий духовно-практичний зв'язок між 

людьми, що виникає на основі загальної віри у найвищі цінності, що 

забезпечують їм знаходження справжнього сенсу життя. Термін «релігія» 

доцільно тлумачити як відновлення втраченого зв'язку, тому що, наприклад, 

відповідно до християнської традиції, після гріхопадіння першої людини такий 

зв'язок був втрачений і реабілітується Воскресінням Христовим, а остаточно 

відновлюється після другого пришестя і повного відновлення людини і світу. 

Основним способом релігійного сприйняття світу є віра. Віра розглядається як 

світоглядна позиція й одночасно психологічна настанова, духовно орієнтованих 

на набуття найвищого сенсу життя, не обмеженого земними біологічними і 

соціальними потребами. Віра вселяє у людину абсолютну впевненість у 

досягнення бажаної мети (спасіння душі, воскресіння, вічного життя і т.д.) у тому 

значенні, що вона не вимагає ніяких аргументів, крім себе самої. 

Питання про походження і сутність релігії не має однозначного вирішення в 

сучасній науці. Вирізняють антропологічні, психологічні, соціокультурні, 

соціальні і богословські (релігійно-філософські) концепції походження релігії. 

Представником антропологічної концепції був Л.-А.Фейєрбах, який 

обґрунтував положення про те, що релігія є відображення людського буття. 

Психологічна концепція сутності релігії знайшла себе в позиції З.Фрейда. Він 

визначав релігію як колективний невроз нав'язливості, масову ілюзію, в основі 

якої лежить незадоволений витиснутий несвідомий потяг. У.Джемс вважав 

релігійні уявлення вродженими, їх джерелом є щось надприродне. З позицій 

соціокультурної концепції виступив Е.Дюркгейм, який зараховував до релігії 

суспільні ідеї, уявлення і вірування, що носять обов'язковий характер для всіх 

членів суспільства і пов'язують індивіда із суспільством, підпорядковуючи його 

останньому. Соціальна концепція може бути проілюстрована на прикладі 

марксистської філософії. Її основоположники вважали, що релігія є фантастичне 

відображення в головах людей тих зовнішніх сил, що панують над ними у 

повсякденному житті, відображення, у якому земні сили приймають форму 

неземних. Релігія виникає на ґрунті залежності людини не тільки від природних, 

але й соціальних сил. Релігія – це надія на спасіння від нелюдськості соціального 

світу. 
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Знайомство з численними богословськими концепціями обмежимо поглядом 

протоієрея О.В.Меня, що писав: «Слово «релігія» не випадково походить від 

латинського дієслова religare – «зв'язувати». Вона є сила, що пов’язує світи, міст 

між тварним духом і Духом Божественним. І зміцнена цим зв'язком людина стає 

активним співучасником світового творення».
1
 О.В.Мень стверджував, що в 

єднанні з Богом людина знаходить повноту буття, справжній сенс життя, що 

полягає в служінні вищому об'єктивному Добру і мужньому протистоянню злу. 

«Релігія, – на його думку, – є справжня основа морального життя». Отже, релігія 

– це зв'язок людини із самим Джерелом буття, що робить її життя повним смислу, 

надихає її на служіння, пронизує світлом усе її існування, визначає її моральний 

облік. 

Таким чином, релігія являє собою складне історичне і духовне утворення. У 

його структурі виділяють три основні елементи: релігійна свідомість, релігійна 

культ, релігійні організації. 

Релігійна свідомість визначається як спосіб відношення віруючого до світу, 

зв'язок з ним через систему поглядів і почуттів, смисл і значення яких складає віра 

у надприродне.
2
 Релігійна свідомість може бути охарактеризована через такі 

притаманні їй ознаки, як образність, символічність, діалогічність, глибока 

інтимність, складне і суперечливе по'єднання ілюзорного і реалістичного, 

емоційна насиченість, а також особлива вольова зосередженість на предметі віри. 

Релігійна свідомість має два відносно самостійні рівні: релігійну психологію і 

релігійну ідеологію. 

Релігійна психологія – це сукупність релігійних уявлень, почуттів, настроїв, 

звичок, звичаїв, традицій, притаманних віруючим і таких, що формуються під 

дією носіїв релігійної свідомості, всього оточення, пов'язаного з релігією. 

Релігійні уявлення і почуття виступають спонукальним мотивом практичної 

діяльності віруючих. Знаходячись у взаємодії між собою, вірування і почуття 

взаємно підсилюють один одного, зміцнюючи тим самим релігійний світогляд 

віруючих. 

Релігійна ідеологія – це система релігійних ідей, розробкою і поширенням яких 

займаються релігійні інститути в особі професійних богословів і служителів 

культу. Релігійна ідеологія сучасних розвинутих релігій включає в себе теологію, 

різні філософські вчення, соціальні теорії і т.д. Центральна частина релігійної 

ідеології – теологія (від грець. (от греч. εός – Бог і λόγος – вчення), або 

богослов'я. Це система богословських дисциплін, що промовляють і 

обґрунтовують окремі положення віровчення на основі священних книг, що 

містять «богооткровенні істини». Релігійна філософія прагне, по-перше, 

обґрунтувати істинність і особливу значимість релігійного шляху життя, а по-

друге, гармонізувати відношення між вірою і розумом, релігією і наукою. Рання 

релігійна філософія внесла помітний вклад у формування релігійної догматики, а 

сучасна виконує в основному апологетичні функції. 
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Невід'ємною частиною будь-якої релігії є релігійний культ. Це ціла система 

символічних дій, за допомогою яких віруючі намагаються вплинути на уявлювані 

надприродні сили чи реально існуючі об'єкти. До культу відносяться: обряди, 

таїнства, ритуали, жертвоприношення, богослужіння, містерії, пости, молитви. 

Цьому служать культові споруди, сакральні місця і предмети, задіяні в культовій 

дії. Роль культу в будь-якій релігії велика. За допомогою культу релігійні 

організації в доступній, чуттєво-конкретній формі доводять релігійні ідеї до 

свідомості віруючих. У процесі культових дій зміцнюється релігійне 

світовідчування, між віруючими виникають особливі зв'язки, формується почуття 

єдності, інколи – і переваги над інаковіруючими і невіруючими. 

Істотну роль у функціонуванні релігії відіграють релігійні організації, серед 

яких найбільш значимою є церква – автономний, строго централізований інститут, 

що обслуговується професійними священиками. Церкві притаманний ієрархічний 

принцип управління, поділ на клір (тобто на тих, хто отримав спеціальну 

професійну підготовку служителів культу) і мирян. Об’єднання віруючих, що 

протиставляють себе пануючій релігії, являють собою організації у вигляді сект. 

Секту вирізняє ряд характерних ознак: відсутність жорсткого поділу на клір і 

мирян, свідомий вступ у громаду, активна місіонерська діяльність. У процесі 

розвитку секта може перетворитися у церкву, чи перехідну організацію, що має 

риси як секти, так і церкви (деномінація). 

Майже кожна релігія в більшій чи меншій ступені містить соціально-

гетерономні норми поведінки віруючих, тобто містить у собі такі вимоги, як 

строго регламентовані і виконання яких підкріплюється певною формою заборон 

(табу), санкцій, повелінь (десять заповідей Моїсея, заповіді любові, Нагірна 

моральна проповідь Христа). 

5. Моральна свідомість (мораль). Поняття мораль означає квінтесенцію 

розумового і практичного досвіду людей, а саме звичаїв, законів, норм, правил 

поведінки, за допомогою яких виражаються найвищі цінності буття і належного. 

Лише через них людина виявляє себе як розумна, самосвідома і вільна істота.
1
 

Мораль як система норм, принципів, цінностей виражає і закріплює правила 

поведінки, які виробляються людьми стихійно в праці і суспільних відносинах. 

Мораль є узагальнений результат багатовікової масової житейської практики. 

Джерела моралі – у вдачах, звичаях, що закріпили ті вчинки, які досвідом 

поколінь виявилися найкориснішими для збереження і розвитку суспільства і 

людини і які відповідали інтересам історичного прогресу (О.Г.Спіркін). Мораль – 

це правила і зразки поведінки, що закріпилися в історичній пам'яті людства і 

спрямовані на узгодження інтересів окремих людей один з одним і з інтересами 

суспільства у цілому. 

Мораль як особлива форма суспільної свідомості включає в себе моральні 

норми, у тому числі поведінкові норми – повеління (піклуватися про батьків, не 

лихословити, не брехати і т.п.), моральні принципи (справедливість / 

несправедливість, гуманізм / антигуманізм, індивідуалізм / колективізм і т.д.), 

цінності (благо, добро / зло), моральний ідеал (інтегральне уявлення про норми 
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 Апресян Р.Г. Мораль // Этика: Энциклопедический словарь. – М.: Гардарики, 2001. – С.275. 
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моральності), а також морально-психологічні механізми самоконтролю 

особистості (обов’язок, совість, відповідальність). Тому основні оцінкові категорії 

стають предметом етики як науки, що вивчає моральне відношення і моральну 

свідомість. 

Враховуючи названі структурні елементи моралі, слід вказати на специфічні 

риси моралі: всеосяжний характер, позаінституційність, імперативність. 

Всеосяжний характер моралі означає, що моральні вимоги й оцінки 

пронизують усі сфери людського життя і діяльності (побут, працю, науку, 

політику, мистецтво, сімейні й особисті відносини і т.д.). Кожна сфера суспільної 

свідомості, кожен конкретно-історичний етап розвитку суспільства і кожна 

життєва ситуація має свій «моральний зріз», перевіряється на «людяність». 

Позаінституційність моралі означає, що, на відміну від науки, мистецтва, 

релігії та інших форм суспільної свідомості, мораль не має спеціалізованих 

установ, що забезпечують її функціонування і розвиток. На відміну від права 

мораль спирається не на державний, зовнішній примус, а на самооцінку і 

громадську думку, звичаї і традиції, що устоялися, прийняту у даному суспільстві 

систему моральних цінностей. 

Імперативність моралі означає, що мораль носить форму імператива, прямого 

і безумовного повеління, належного (наприклад, «золоте правило моральності», 

категоричний імператив І.Канта). Однак досвід свідчить, що строге слідування 

правилам моралі не завжди приводить до життєвого успіху окремого індивіда. 

Проте мораль наполягає на строгому дотриманні її вимог. І цьому є своє 

пояснення. Адже тільки у кінцевому рахунку, на рівні суспільства у цілому 

правила моралі спрацьовують. 

Під загальнолюдськими нормами маються на увазі елементарні (прості) норми 

моральності і справедливості, соціальне призначення яких – охороняти людей від 

усього, що загрожує їх життю, здоров'ю, безпеці, гідності, благополуччю. 

Загальнолюдські норми моральності засуджують як найбільше зло вбивство, 

злодійство, насильство, обман, наклеп. До елементарних норм моральності 

відносяться також турбота батьків про виховання дітей, турбота дітей про батьків, 

повага до старших, ввічливість. 

Теоретичну основу моралі складає етика як наука, що вивчає, як відзначалося, 

феномен моралі і пов'язаної з ним моральної свідомості особистості і суспільства. 

В історії етики склалися різні уявлення про фундамент моралі (моральних дій і 

моральних відносин): етика блага, етика закону, етика любові, етика обов’язку, 

етика творчості, етика користі і т.д. 

На основі загальної етики формуються прикладні етики, у тому числі, 

професійні, що виступають «сукупністю моральних норм, що визначають 

ставлення людини до свого професійного обов’язку, а за допомогою нього – до 

людей, з якими вона пов'язана в силу характеру своєї професії, і, врешті-решт, до 

суспільства в цілому».
1
 До питання про специфіку технічної етики ми 

повернемося в останній темі даного посібника. 

                                                           
1
 Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для студентов вузов. – М.: ВЛАДОС, 

1998. – С.229–235. 
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Основними функціями моралі є регулятивна, рестриктивна, аксіологічна, 

пізнавальна. 

Регулятивна функція полягає у тому, що мораль виступає загальним і 

унікальним способом регулювання поведінки людей у суспільстві і 

саморегулювання поведінки окремого індивіда. Унікальність цього способу 

полягає у тому, що мораль не потребує в підкріпленні з боку різних організацій, 

установ, каральних органів, а апелює до морального почуття, розуму і совісті 

людини. 

Рестриктивна (заборонна) функція моралі виражає специфічні обмеження, 

ефективність яких забезпечується не зовнішнім контролем над вчинками людини 

з боку суспільних інститутів, а внутрішнім волінням самого суб'єкта діяльності. 

Аксіологічна функція полягає у виробленні системи моральних цінностей. 

Моральне засвоєння людиною дійсності реалізується на основі критерію добра і 

зла. За допомогою цих основоположних категорій дається оцінка будь-якому 

явищу суспільного життя, вчинкам особистості. 

Пізнавальна функція моралі тісно пов'язана з аксіологічною і полягає в 

прагненні людей знаходити найгуманніші, найгідніші і найперспективніші шляхи 

розвитку й удосконалення, як усього суспільства, так і кожної людини. Моральне 

схвалення чи обурення є показником того, що наявна форма життя застаріла, чи, 

навпаки, є перспективною для розвитку. Стан звичок у кожну конкретну епоху є 

самодіагностика суспільства, тобто його самопізнання, виражене мовою оцінок, 

ідеалів. 

Мораль виконує також виховну, орієнтуючу, прогностичну і комунікативну 

функції. Разом узяті, вони надають уявлення про соціальну роль моралі. 

6. Політична свідомість. Яскраво вираженою формою суспільної свідомості 

регулюючої підгрупи є політична свідомість, під якою розуміється «сукупність 

ідей, теорій, поглядів, що виражають відношення соціальної спільноти до 

політичної системи, державного ладу, організації економіки суспільства, влади, а 

також до інших соціальних спільнот, до партій».
1
 

Філософський підхід передбачає виділення в політичній свідомості двох рівнів 

– буденного і теоретичного. Буденна свідомість формується стихійно на основі 

життєвого досвіду при безпосередньому впливі засобів масової інформації і 

політичних технологій. Вона є сукупністю уявлень індивіда про поточні політичні 

події, про роль інституту держави у суспільному житті, про діяльність політичних 

партій, громадських організацій, груп інтересів, ЗМІ і т.д., що складаються на 

основі засвоєних ним світоглядних стереотипів, пануючих політичних міфів і 

міфологем, емоційно-почуттєвого, ірраціонального переломлення політичного 

процесу, здорового глузду. 

Однак ведучу роль у політичній свідомості відіграють ідеологічні настанови, 

принципи, що відносяться до теоретичного рівня відображення політичних 

реалій. Теоретичний рівень політичної свідомості, що складає зміст політичної 

ідеології, постає як система наукових за формою поглядів, концепцій, що 

ґрунтуються на певній інтерпретації феномену влади (влади класу, раси, еліти, 
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народу) і пов'язаних з нею механізмів відтворення владних політичних відносин. 

Політична ідеологія виробляється свідомо політичними лідерами, ідеологами, 

політологами, фахівцями відповідних дослідницьких інститутів. 

Загальнотеоретичні і загальнометодологічні питання політичного життя 

узагальнюються і розробляються політичною філософією. 

Прийнято вважати, що всяка політична ідеологія підпорядкована своєму 

ведучому компоненту, щодо якого виступають інтереси як раціонально 

усвідомлені потреби: політичні (потреба у владі), економічні (потреба у 

встановленні контролю над ресурсами), соціальні (потреба в підвищенні статусу, 

у пануванні над іншими людьми). Питання про співвідношення політичних і 

економічних інтересів носить найдраматичніший характер. Історія знає кілька 

варіантів його вирішення: 

– політична надбудова первинна стосовно економічного базису, визначає і 

направляє розвиток економічних процесів; 

– економіка первинна відносно політики, політика є концентроване 

вираження певних економічних інтересів; 

– рівноважне співвідношення двох складових, що є оптимальним варіантом їх 

взаємодії. 

Дуже важливо мати на увазі і таку обставину. У силу специфіки (тісний зв'язок 

з економікою, націленість на вирішення проблем влади) політична свідомість 

прагне підпорядковувати собі всі інші форми суспільної свідомості. У певних 

реальних моделях державного устрою політична ідеологія прагне встановити 

тотальний контроль над іншими формами суспільної свідомості, включаючи 

правосвідомість, мораль, естетичну, філософську, наукову і навіть релігійну 

свідомість. Механізмами такого контролю виступають різного роду санкції, 

заборонні акти, вердикти, цензура, обмеження громадянських прав і свобод. 

Яскравий приклад тиску політичної ідеології на духовну культуру – принцип 

класового підходу до оцінки наукової і художньої творчості. 

З іншого боку, у реальній практиці зустрічається і ліберальна модель держави-

мінімум (держава – «нічний сторож», роль якої зводиться до арбітражу процесів, 

що відбуваються в суспільстві). 

У сучасних умовах у політичній теорії розробляються концепції соціальної й 

екологічної держав. Перша з них ґрунтується як на врахуванні приватних 

інтересів, так і на принципі солідарності, що забезпечують узгодження 

індивідуальної і колективної сторін соціально-політичного життя. Друга модель 

держави націлює на вирішення актуальних завдань економіко-технологічного 

розвитку в умовах дефіциту природних ресурсів і загострення глобальних 

суперечностей. 

7. Правосвідомість. Правова свідомість є специфічним відображенням 

моральних, політичних і власне правових практик, що складаються протягом всієї 

історії людства. Вона являє собою систему загальнообов'язкових соціальних 

норм, правил, встановлених у законах, і систему поглядів людей (і соціальних 

груп) на право, оцінку ними існуючих у державі норм права як справедливих чи 

несправедливих, а також оцінку поведінки громадян як правомірної чи 

неправомірної. 
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При цьому правосвідомість визначається як сукупність прав і обов'язків членів 

суспільства, переконань, ідей, теорій, понять про правомірність чи 

неправомірність вчинків, про законне, належне й обов'язкове у відносинах між 

людьми даного суспільства. Ядром правосвідомості є поняття справедливості, що 

хоча й історично мінливо, але, разом з тим, носить абсолютний характер. 

Етимологічно «справедливість» (від лат. justitia, грець. dikais) походить від 

слова «правда». Принцип справедливості пов'язаний з регулюючим 

взаємовідношенням між людьми з приводу розподілу і перерозподілу, у тому 

числі, взаємного в обміні (одарюванні) соціальних цінностей. Самі ж соціальні 

цінності – це свобода, сприятливі можливості, доходи і багатство, знаки престижу 

і поваги. 

У правосвідомості, як і в будь-якій іншій формі суспільної свідомості, 

розрізняють його психологічний (буденно-практичний) і теоретичний (чи 

ідеологічний) рівні. 

Психологічний рівень складають правові почуття, емоції, навички, звички, 

несистематизовані знання права індивідами, що дозволяють їм орієнтуватися в 

правових нормах і на правовій основі регулювати свої відносини з іншими 

людьми, державою і суспільством у цілому. Це – рівень буденної чи «практичної» 

правосвідомості. Виконуючи прийняті в суспільстві правові вимоги в процесі 

повсякденної життєдіяльності, люди здобувають так звані «практичні знання» 

правових норм, опановують навички правовідносин і правової діяльності. Треба 

мати на увазі, що на рівні правової психології відбувається також чуттєва оцінка 

індивідом не тільки правових явищ у суспільстві, але й свого правового статусу. 

Правове почуття, за словами російського філософа й історика права І.О.Ільїна, 

виявляється як «інстинкт правоти» чи «інтуїція правоти». Він думав, що розкрити 

й описати зміст цього неясного інстинктивного почуття, перевести його з 

несвідомого у площину знання значить «покласти початок зрілій природній 

правосвідомості». Тим самим І.О.Ільїн вказував на наявність тісного, генетичного 

зв'язку між психологічним і зрілим, теоретичним рівнем правосвідомості. 

Теоретичний рівень правосвідомості є правовою ідеологією. Якщо на 

психологічному рівні відбивається стан індивідуальної правосвідомості, то 

правова ідеологія являє теоретичне знання, що виражає правові погляди й 

інтереси великих соціальних груп. На теоретико-методологічному рівні 

відбувається осмислення самої сутності права, його можливостей і меж, аналіз 

досвіду правового життя, діяльності правових інститутів. Це вже сфера 

професійної діяльності юристів, теоретиків права, ідеологів. Вони розробляють 

систему правових наук, науково-практичні рекомендації органам державної, 

судової і виконавчої влади. 

Вищий теоретичний рівень вивчення правосвідомості забезпечує філософія 

права. Цей напрямок філософії інтегрує філософські ідеї, досягнення 

теоретичного правознавства, а також практичного досвіду реального правового 

життя і діяльності. Подібний рівень синтезу знань сприяє уточненню, 

коригуванню і, головне, формуванню філософських правових ідей. Таким чином, 

філософія права – це теорія і методологія правового знання. 



 111 

Правосвідомість тісна пов'язана з іншими формами суспільної свідомості, 

насамперед, з політичною свідомістю і мораллю. На неї впливають історичні 

традиції, спосіб життя людей, що склався і т.д. Право базується на нормах моралі. 

Далеко не все, пов'язане з мораллю, закріплюється правом: право – це «мінімум 

моральності», який юридично оформлений у відповідних законах. Джерела 

морального начала – у совісті людини, у її добрій волі. Право ж є примусовою 

вимогою реалізації певного мінімуму добра і порядку, що не допускають певних 

проявів зла. Необхідно відзначити, що якщо високий рівень моральності і 

культури правосвідомості необхідний рядовому громадянину, то вищий їх рівень 

повинен підтримуватися державою і її чиновниками. Право однаково обов'язкове і 

для пануючих, і для підвладних. До того ж влада є сила, уповноважена народом 

для управління іншими, що передбачає виховний вплив на них. 

Проблема взаємовідносин влади й особистості є ключовою для розуміння 

сутності правової держави. Її вирішення пов'язане зі здійсненням ідеї народного 

суверенітету. Ця ідея містить в собі визнання того, що тільки народ є джерелом 

влади держави. 

Елементом правової реальності, у якій живе людина і відповідно елементом 

правосвідомості, що співвідноситься з нею, є правові норми. Вони являють собою 

втілення поведінкових, психологічних і ментальних стереотипів, які вказують, що 

може (дозвільні норми) і чого не повинна (заборонні норми) робити людина. 

Підводячи підсумки теми, слід підкреслити, що всі форми суспільної 

свідомості не існують ізольовано, вони взаємоперетікають, взаємодоповнюють 

одна одну, будучи проявом більш широкого феномену духовного життя 

суспільства – активної творчої діяльності людей по освоєнню і перетворенню 

світу, що полягає у виробництві і споживанні духовних цінностей та ідеальних 

змістів. Вона пов'язана з задоволенням духовних потреб, відносинами між 

людьми, багатоманітними формами їх спілкування. Духовне життя суспільства 

включає в себе сукупність не тільки ідеальних явищ, але й самих суб'єктів 

духовного життя, що мають певні потреби, інтереси, ідеали, а також соціальні 

інститути, зайняті виробництвом, збереженням, розподілом духовних цінностей 

(клуби, бібліотеки, театри, музеї, навчальні заклади, релігійні та громадські 

організації тощо). Ось чому не можна зводити духовне життя суспільства лише до 

функціонування суспільної свідомості. 

 

ТЕМА X 

ПІЗНАННЯ. НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ 

1. Пізнання як філософська проблема. Існування і розвиток людини 

неможливі без творчої активності свідомості, спрямованої на реальне 

перетворення природи і суспільства. Зміст свідомості складають знання – ідеальні 

(нематеріальні) чуттєві і розумові форми, що відбивають дійсність. 

Вся життєва діяльність людей здійснюється на основі знань, серед яких 

особливе місце займає інформація (лат. informatio – ознайомлення, роз'яснення, 

виклад), тобто відомості, що одержує суб'єкт про навколишній світ. Вперше в 

наукове використовування поняття «інформація» було введено в 1928 р. Р.Хартлі 
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для позначення кількісного виміру відомостей, розповсюджуваних технічними 

засобами. На жаль, у філософії і науці не існує єдиної загальновизнаної дефініції 

поняття «інформація». Багато дослідників узагалі стверджують, що визначити 

його неможливо. Так, М.М.Моїсеєв вважає, що інформація – явище настільки 

складне і містке, що його зміст вгадується на рівні інтуїції, а Н.Вінер писав, що 

«інформація є інформація, а не матерія і не енергія». Інформація визначається і як 

міра невизначеності подій (К.Шенон), і як відбите розмаїття (А.Д.Урсул). 

У філософії вже кілька десятиліть співіснують і конкурують дві основних 

концепції в розумінні інформації – атрибутивна і функціональна. Атрибутивна 

концепція трактує інформацію як властивість усіх матеріальних об'єктів, тобто як 

атрибут матерії (В.М.Глушков). Функціональна концепція, навпроти, пов'язує 

інформацію лише з функціонуванням систем, що самоорганізуються, (У.Ешбі). 

У межах системно-кібернетичного підходу інформація розглядається в трьох 

аспектах: 1) власне інформаційному, пов'язаному з реалізацією в системі певної 

сукупності процесів відображення шляхом добору, накопичення і переробки 

сигналів; 2) управлінському, враховуючому процеси функціонування системи, 

напрямок її руху під впливом отриманої інформації і міри досягнення своїх цілей; 

3) організаційному, що характеризує устрій і міру досконалості самої системи 

управління в термінах її надійності, живучості, повноти реалізованих функцій, 

досконалості структури і ефективності витрат на здійснення управління в системі. 

Роль інформації і пов'язаних з нею технічних і соціальних систем у теперішній 

час зросла настільки, що багато дослідників визначають суспільство XXI ст. як 

інформаційне. Основним ресурсом суспільства цього типу є знання (інформація). 

Знання багатоманітне, і виділити його види можна за різними основами: 1) за 

мірою відповідності дійсності (істинне, неістинне); 2) за призначенням 

(практичне, ціннісне, нормативне); 3) за способами виразу (наукове, буденне, 

художнє, релігійне) і т.д. Розмаїтість форм і видів пізнання передбачає 

багатоманіття самих людських знань. 

Всі види пізнання спрямовані на досягнення істини – знання, зміст якого 

адекватний дійсності, без якого неможлива діяльність людини. Але в більшості 

видів пізнання істина містить значну частку суб'єктивності, пов'язану як з формою 

її вираження, так і з суб'єктивними інтересами людини. І лише у науковому 

пізнанні об'єктивна істина, у якій до мінімуму зведені суб'єктивні привнесення, є 

самоціллю. Зростаюча роль науки в житті суспільства привела до певного 

«онаучення» інших видів пізнання, але витиснути їх цілком наукове пізнання не 

може. 

Філософське пізнання націлене на виявлення і, як правило, теоретичний вираз 

загальних принципів і закономірностей буття світу, людини та їх взаємодії, у тому 

числі пізнавальної. При цьому філософія безпосередньо не досліджує конкретні 

об'єкти, а узагальнює знання про них, отримані іншими видами пізнання і, 

насамперед, наукою. Філософське пізнання, як і наукове, прагне до об'єктивно-

істинного знання, але оскільки філософія має справу з якісно безкінечними 

об'єктами – світом і людиною як цілісностями, – то її істини до кінця не доказові, 

носять неоднозначний характер і в значній мірі містять у собі моменти 

суб'єктивності, пов'язані з особистістю філософа. 
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Саме пізнання, пізнавальне відношення людини до світу досліджується в 

теорії пізнання як розділі філософії. 

Гносеологія (від грець. γνω σις – знання і λόγος – вчення) – розділ філософії, у 

якому предметом дослідження є процес пізнання як такий у його цілісності. 

Її основними проблемами є: сутність пізнавального процесу, його 

закономірності, умови і передумови, можливості і межі, загальні основи і 

соціокультурні детермінанти. При постановці і вирішенні цих проблем думки 

філософів розходяться, хоч усі вони мають аргументацію. Теоретично ні один з 

цих поглядів з абсолютною вірогідністю не можна підтвердити чи спростувати. 

Проблема одержання істинного знання про світ, тобто питання про 

пізнаваність світу, є центральною проблемою гносеології. Як відзначалося у Темі 

1, дана проблема складає зміст другої сторони основного питання філософії. 

В історії філософії склалися три основних підходи, що по-різному відповідають 

на питання про пізнаваність дійсності: 1) пізнавальний оптимізм; 2) скептицизм; 

3) агностицизм (пізнавальний песимізм). 

Пізнавальні оптимісти (до них відносяться переважно матеріалісти й 

об'єктивні ідеалісти) вважають, що явища дійсності в сутності пізнавані, хоча світ 

– у силу своєї безкінечності – до кінця не пізнаваний. 

Прихильники скептицизму (від грець. σκεπτικός – той, хто досліджує) 

сумніваються в можливості одержання достовірних знань про світ, 

абсолютизуючи момент відносності в істинному знанні, указуючи на його 

формальну недоказовість. 

Представники агностицизму (від грець.  – непізнаванний; це в 

основному суб'єктивні ідеалісти) заперечують можливість пізнання сутності 

явищ. Абсолютизуючи недосконалість чуттєвого сприйняття дійсності, агностики 

у своїх крайніх висновках навіть заперечують існування об'єктивної реальності. 

Всі ці підходи мають певне теоретичне обґрунтування. Але вирішальними 

аргументами на користь пізнавального оптимізму є: розвиток суспільної практики 

і матеріального виробництва, успіхи експериментального природознавства, що 

підтверджують істинність знання. Теоретико-пізнавальна ситуація має свою 

структуру, що включає суб'єкт і об'єкт пізнання, а також «посередника», що 

пов'язує їх у єдиний процес. 

Суб'єктом пізнання є окремий індивід, колектив дослідників чи суспільство у 

цілому (універсальний суб’єкт), які здійснюють цілеспрямовану пізнавальну 

діяльність. У свідомості суб'єкта знаходяться в єдності суспільне (знання і досвід 

людства в даній області дослідження, засвоєні суб'єктом) і індивідуальне 

(специфічні природжені і виховані якості суб'єкта). 

Об'єкт пізнання – це та частина дійсності, на яку спрямована пізнавальна 

активність суб'єкта. Слід відрізняти також предмет пізнання як окрему сторону 

об'єкта. Об'єктами пізнання можуть бути: сам суб'єкт, знання і пізнання. 

Суб'єкт і об'єкт пізнання знаходяться в нерозривній єдності, взаємодіючи один 

з одним. Активною стороною виступає суб'єкт, який обирає об'єкт і предмет 

дослідження, організовує цей процес, фіксує результати пізнання і використовує 

їх на практиці. Об'єкт своїми властивостями і сторонами визначає вибір його 

суб'єктом, а також «вимагає» відповідних йому методів і засобів пізнання. 
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Найчастіше в процесі пізнання суб'єкт і об'єкт взаємодіють не безпосередньо, а 

опосередковано, у зв'язку з чим виникає проблема «гносеологічного посередника». 

«Суб'єкт не може діяти на об'єкт інакше, як предметним чином, – відзначає 

Ф.В.Лазарєв. – Це значить, що у своєму розпорядженні він повинен мати систему 

матеріальних посередників своїх дій на пізнаваний об'єкт – руки, знаряддя праці, 

вимірювальні інструменти, хімічні реактиви, прискорювачі часток, 

експериментальні установки і т.д. Прогрес пізнання був би неможливий без 

постійного розширення й ускладнення цього «світу посередників». Так само 

механізм дії об'єкта на суб'єкт передбачає свою систему посередників – сенсорна 

інформація, різні знакові системи, і, насамперед, людська мова. У другій половині 

ХХ ст. світ посередників гігантськи розширився за рахунок використання 

комп'ютерної техніки, системи Інтернет і т.п.».
1
 

Таким чином, об'єкт, суб'єкт і гносеологічний посередник (медіатор), узяті в 

єдності, складають вихідну гносеологічну ситуацію. Розгортання цієї ситуації 

носить творчий активний характер, що виявляється: 1) в осягненні чуттєво не 

сприйманої сутності явищ; 2) у теоретичному вираженні отриманого знання й 

ідентифікації цього знання з пізнаваним об'єктом; 3) у застосуванні різноманітних 

методів і засобів пізнання; 4) у використанні результатів пізнання. 

2. Діалектика процесу пізнання. Практика і її роль у пізнанні. У залежності 

від того, які здібності в основному застосовує суб'єкт на тому чи іншому етапі 

пізнання, можна виділити чуттєвий, раціональний та інтуїтивний ступені 

пізнання. Вони розрізняються як формами відображення, так і в залежності від 

ролі в процесі пізнання. 

Вихідним ступенем пізнання є чуттєвий ступень, у якому об'єкт 

відображається головним чином за допомогою органів чуттів. Останні є 

безпосереднім каналом зв'язку суб'єкта з дійсністю, через який він одержує 

первинну інформацію про об'єкт. 

Основними формами чуттєвого пізнання виступають відчуття, сприйняття і 

уявлення. 

У відчуттях безпосередньо відбиваються окремі сторони, властивості об'єкта. 

Сприйняття – це цілісне відображення об'єкта органами чуттів, що являє 

собою єдність усіх відчуттів. 

Уявлення – це чуттєво наочні образи об'єктів, що зберігаються і відтворюються 

у свідомості людини поза безпосереднім впливом об'єктів на органи чуттів. 

Виникнення уявлень відбувається на основі пам'яті, тобто здатності психіки 

зберігати і відтворювати минулий досвід суб'єкта. 

До форм чуттєвого пізнання можна віднести і чуттєву уяву, що полягає в 

здатності створювати нові образи на основі попереднього досвіду. 

Раціональний ступінь пізнання ґрунтується на абстрактному мисленні, що 

являє собою цілеспрямоване, опосередковане й узагальнене відображення 

людиною істотних властивостей і відношень речей. Абстрактне мислення 

                                                           
1
 Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия. Учеб. пособие. – Симферополь: СОНАТ, 1999. – 

С.214. 
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називають також логічним, оскільки воно функціонує за законами логіки – науки 

про мислення. 

Основними формами абстрактного мислення є: поняття, судження й умовивід. 

Поняття – форма думки, що виражає сукупність найбільш істотних ознак 

об'єкта. У мовній формі поняття закріплюються в словах. У будь-якій науці 

склався і функціонує власний понятійний апарат: «крапка», «пряма», «площина» 

– у геометрії; «тіло», «маса», «енергія» – у фізиці, «атом», «молекула», «реакція» 

– у хімії; «ринок», «товар», «праця» – в економіці, «алгоритм», «формалізована 

мова», «інтерфейс» – в інформатиці і т.д. 

Судження – форма мислення, у якій за допомогою понять що-небудь чи 

стверджується чи заперечується про об'єкт. У мові будь-яке висловлення 

(словосполучення і просте речення) є прикладом суджень. Наприклад, «усі метали 

– провідники електрики», «знання – сила», «мислю – отже, існую» і т.д. 

Умовивід являє собою форму мислення, у якій з декількох суджень виводиться 

нове судження, що містить нове знання. Так, уявлення про те, що Земля має 

форму кулі, було одержано на основі умовиводу: 
Усі кулясті тіла відкидають тінь у формі диску 

Під час місячних затемнень Земля відкидає на Місяць тінь у формі диску 

Отже, Земля – кулясте тіло 

Раціональне пізнання нерозривно пов'язане з чуттєвим, і відіграє провідну роль 

у пізнавальному процесі. Це виявляється, по-перше, у тому, що істинне знання на 

рівні сутності і закону формулюється й обґрунтовується на раціональному ступені 

пізнання; по-друге, чуттєвість завжди «управляється» мисленням. 

Багато вчених відзначали, що важливу роль у процесі пізнання грає інтуїція, 

тобто здатність осягнення істини шляхом прямого її вбачання без чуттєвої і 

логічної аргументації. Інтуїція ґрунтується на неусвідомлених комбінуванні та 

переробці накопичених абстракцій, образів і правил з метою вирішення певного 

завдання. Основними типами інтуїції є чуттєва, інтелектуальна і містична. 

З питаннь про роль, місце і співвідношення чуттєвого і раціонального пізнання 

в історії філософії склалися дві протилежні течії – сенсуалізм і раціоналізм. 

Сенсуалісти вважали чуттєве пізнання основною формою досягнення істинного 

знання, розглядаючи мислення лише кількісним продовженням чуттєвого 

ступеня. Раціоналісти прагнули довести, що всезагальні і необхідні істини 

можуть бути виведені тільки із самого мислення. Чуттєвим даним відводилась 

лише випадкова роль. Як бачимо, обидві ці течії страждали однобічністю, замість 

того, щоб визнати необхідність і взаємодоповнюваність чуттєвого і раціонального 

ступенів пізнання. 

В історії філософії досить розповсюдженою течією є також інтуїтивізм, який 

вважає інтуїцію (головним чином інтелектуальну) основним засобом досягнення 

істини у відриві від чуттєвого і раціонального ступенів пізнання. Пов'язуючи 

інтуїцію з «роботою» підсвідомості, інтуїтивісти забувають, що основний зміст 

підсвідомого має своїми джерелами чуттєвість і мислення. 

Процес пізнання обумовлений суспільною практикою, під якою розуміється 

матеріальна, чуттєво-предметна, цілеспрямована діяльність людей по 

перетворенню природи і суспільства для задоволення своїх потреб. Стосовно 
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пізнання практика є: 1) джерелом, основою і рушійною силою пізнання, оскільки 

ставить перед ним пізнавальні завдання, дає фактичний матеріал для узагальнень і 

засоби для пізнання; 2) кінцевою метою пізнання, тому що в практиці 

матеріалізуються добуті знання; 3) критерієм («мірилом») істинності 

одержуваних знань, що виявляється, насамперед, у матеріальному виробництві й 

експерименті. 

Внутрішньо необхідною стороною практики виступає теорія, що позначає в 

широкому розумінні ідеальне відображення дійсності, усю сукупність знань, що 

практика прагне використовувати. Теорія і практика знаходяться в нерозривній 

єдності одна з одною, і не можуть існувати одна без іншої. «Практика без теорії 

сліпа, а теорія без практики мертва», – говорить відомий афоризм. 

Отже, пізнання, вносячи нові знання в теорію, тим самим збагачує практику, 

сприяє її подальшому прогресивному перетворенню. 

3. Вчення про істину. Проблема критерію істини. Безпосередньою метою 

пізнання є досягнення істини, під якою розуміється знання, що відповідає 

дійсності. З погляду діалектичного матеріалізму «відповідність» означає 

сутнісний збіг змісту знання з об'єктом, а «дійсність» – це, насамперед, об'єктивна 

реальність, матерія. 

Істина носить об'єктивно-суб'єктивний характер. Її об'єктивність полягає в 

незалежності її змісту від суб'єкта, що пізнає. Суб'єктивність істини виявляється 

у формі, яку їй надає суб'єкт. 

Подібно пізнанню у цілому, істина – це безкінечний процес розвитку вже 

наявного знання про конкретний об'єкт чи про світ у цілому до все більш повного 

і точного знання. Тим самим вона являє собою систему теоретичного знання, що 

постійно розвивається. 

Для характеристики процесуальної природи істини застосовуються поняття 

об'єктивної, абсолютної, відносної, конкретної й абстрактної істини. 

Абсолютність істини означає, по-перше, повне і точне знання про об'єкт, що є 

недосяжним гносеологічним ідеалом; по-друге, той зміст знання, що у певних 

межах пізнання об'єкта ніколи не може бути спростований в майбутньому. 

Відносність істини виражає її неповноту, незавершеність, приблизність, 

прив'язку до певних меж осягнення об'єкта. 

Існують дві крайні точки зору на абсолютність і відносність істини. Це 

догматизм, що перебільшує момент абсолютності, і релятивізм, що абсолютизує 

відносність істини. 

Будь-яке істинне знання завжди визначається конкретними умовами, місцем, 

часом, іншими обставинами, які в пізнанні повинні враховуватись якнайповніше. 

Зв'язок істини з певними конкретними умовами, в яких вона діє, позначається 

поняттям конкретної істини. Разом з тим, у пізнанні не завжди удається виявити 

всю повноту умов, для яких дана істина була б застосованою. Тому для знання, 

умови виявлення істинності якого не досить повні, вживається поняття 

абстрактної істини. При зміні умов застосування абстрактна істина може 

перетворюватися у конкретну і навпаки. 

У процесі пізнання суб'єкт може приймати неістинне знання за істину і, 

навпаки, істину за неістинне знання. Ця невідповідність знання дійсності, яке 
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видається за істину, називається заблудженням. Останнє – постійний супутник 

процесу пізнання, і між ним і істиною немає абсолютної межі: вона завжди 

рухлива. Якщо ми переконалися, що дане знання – заблудження, то цей факт стає 

вже істиною, хоча і негативною. За словами Г.-В.-Ф.Гегеля, заблудження не може 

бути неістинним взагалі, тому що воно є факт знання, – це оболонка, у якій 

виступає істина. Тому важливо не просто констатувати заблудження, а 

встановити, як воно з'являється, знайти у ньому необхідний момент розвитку 

істини. 

Однією з основних проблем теорії пізнання є питання про критерій істини, 

тобто про те, що виступає мірилом істинності знання. В історії філософії 

висувалися різні критерії істини: розум і інтуїція (Платон), чуттєві дані і науковий 

експеримент (Ф.Бекон, Б.Спіноза, К.-А.Гельвецій, Д.Дідро, М.В.Ломоносов), 

самоочевидність, несуперечність і взаємна погодженість усіх знань (Р.Декарт), 

відповідність речі поняттю (Г.-В.-Ф.Гегель), користь (У.Джеймс), 

загальнозначимість (Е.Мах), конвенція (угоди) між вченими (неопозитивісти), 

моральність (І.В.Кирєєвський, Вол.С.Соловйов). Звідси видно, що критеріями 

істини можуть бути і почуттєві дані, і інтелект, і інтуїція, і життєвий досвід 

людей, і традиції, і авторитети, і загальнозначимість і т.д. Разом з тим, видається, 

що найбільшу перевагу має критерій істини, введений у теорію пізнання 

К.Марксом і Ф.Енгельсом, це – суспільна практика. Вона має властивість 

безпосередньої дійсності, носить чуттєво-предметний характер, є сферою 

реалізації знань, виводить суб'єкта за рамки умоглядного пізнання у світ 

матеріальної діяльності. Практика є комплексним і найвищим критерієм істини, 

що включає в тій чи іншій мірі всі інші критерії. Саме тому вона – кінцевий, 

абсолютний критерій істини. 

Суспільна практика кожного історичного етапу розвитку суспільства – як 

критерій істини – виступає абсолютною стосовно попереднього етапу і відносною 

стосовно наступного. 

Так само як і істина, практика є процес. Необхідно розглядати суспільну 

практику історично: існує практика «учорашнього дня», сьогоднішня, практика 

майбутнього. Звідси можна говорити про абсолютність і відносність практики як 

критерію істини. Відносність конкретно-історичної практики як критерію істини 

виявляється й у тім, що вона не завжди може чи підтвердити або спростувати ті 

чи інші ідеї або теорії у силу своєї обмеженості. 

4. Поняття науки. Форми і методи наукового пізнання. Найвищим рівнем 

пізнавальної діяльності людини є наукове пізнання. 

Наука – це специфічна сфера людської діяльності, спрямована на 

виробництво, систематизацію і використання об’єктивних знань про дійсність. 

Наука містить у собі як діяльність, націлену на одержання нового знання, так і 

результат цієї діяльності – істинні знання. 

Будучи багатоаспектним явищем, наука може бути розглянута в таких 

ракурсах: як форма діяльності, як система і сукупність дисциплінарних знань, як 

соціальний інститут. Як діяльність, наука поміщена в поле цілепокладання, 

вибору, прийнять рішень, відповідальності. Серед особливостей наукової 
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діяльності В.В.Ільїн називає універсальність, унікальність, персоніфікованість, 

дисциплінованість, демократизм, комунікабельність. 

Науку характеризують відносна самостійність і внутрішня логіка розвитку, 

способи (методи) пізнання і реалізації ідей, а також соціально-психологічні 

особливості об'єктивно-сутнісного сприйняття дійсності, тобто стиль наукового 

мислення. 

Наукове пізнання являє собою різновид суб’єктно-об’єктних відносин, 

головною сутнісною рисою яких виступає наукова раціональність. Раціональність 

суб'єкта, що пізнає, знаходить свій вираз в апеляції до доказів розуму і досвіду, у 

логіко-методологічній упорядкованості процесу мислення, у дії на наукову 

творчість існуючих ідеалів і норм науки. 

Наукове пізнання, маючи загальні риси з іншими – позанауковими – формами 

пізнання, має також свої особливості. По-перше, наука має справу з особливими 

об'єктами, що не зводяться до об'єктів буденного досвіду. По-друге, наука має 

свою понятійну мову. По-третє, наукове пізнання пов'язане зі спеціальною 

системою пізнавальних засобів. По-четверте, для науки характерні специфічні 

способи обґрунтування істинності знання. По-п'яте, наукове знання системне і 

доказове. 

Говорячи про науку в її різних проявах, можна виділити єдиний комплекс 

критеріїв наукового пізнання, що включає: 

1. Предметність. Всяка наука предметна, оскільки вона завжди спрямована 

на виявлення предметних зв'язків і залежностей тих речей і процесів, що 

складають область її пріоритетів. 

2. Об'єктивність. Це означає, що всі предмети і їхні відносини повинні бути 

пізнані такими, які вони є насправді, без привнесення в них чого-небудь 

суб'єктивного чи надприродного. 

3. Раціональність, обґрунтованість, доказовість. Критерієм вірогідності стає 

розум, а способами її досягнення – критичність, раціональні принципи пізнання. 

4. Спрямованість на пізнання сутності, закономірності об'єкта. 

5. Особлива організація, системність знання, тобто упорядкованість у формі 

теорії і розгорнутого теоретичного положення. 

6. Перевірюваність за допомогою звертання до наукового спостереження, 

експерименту, до практики, до випробування логікою; наукова істина 

характеризує знання, які в принципі перевірювані. Відтворюваність наукових 

істин через практику надає їм властивості загальнозначимості. 

Безпосередніми цілями науки є дослідження, опис, пояснення, передбачення 

процесів і явищ дійсності, що складають предмет її вивчення. 

Наукова проблематика продиктована як найближчими, так і прийдешніми 

потребами суспільства, політичним процесом, інтересами соціальних груп, 

економічною кон'юнктурою, рівнем духовних запитів народу, культурними 

традиціями. Від всіх інших способів освоєння світу наука відрізняється 

виробленням спеціальної мови для опису об'єктів дослідження і процедурою 

доказу істинності результатів наукового пошуку. 

Говорячи про взаємодію науки з різними сферами життя суспільства, можна 

виділити три групи виконуваних нею соціальних функцій. Це, по-перше, функції 
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культурно-світоглядні; по-друге, функції науки як безпосередньої продуктивної 

сили; по-третє, функції науки як соціальної сили, пов'язаної з використанням 

наукового знання для вирішення різних суспільних завдань. 

Нарешті, наука виступає як міра розвиненості творчих здібностей людини до 

конструктивно-теоретичного перетворення дійсності і самої себе. Іншими 

словами, наукова діяльність продукує не тільки нові технології, створює 

матеріали, устаткування й інструменти, але, будучи частиною духовного 

виробництва, дозволяє включеним у неї людям творчо самореалізуватися, 

об'єктивувати ідеї і гіпотези, збагачуючи, тим самим, культуру. 

У структурі наукового знання і пізнання виділяють два рівні: емпіричний і 

теоретичний. Емпіричний рівень дає знання закономірних зв'язків, виходячи з 

даних чуттєвого пізнання. На теоретичному рівні використовують головним 

чином раціональні форми пізнання, і одержувані знання носять всезагальний і 

необхідний характер. Обидва рівні необхідні для пізнання, але визначальну роль у 

системі наукового пізнання відіграє теоретичний рівень. 

Єдність двох рівнів наукового знання випливає з пізнавальних здібностей 

суб'єкта пізнання. Разом з тим вона наперед визначена дворівневим характером 

функціонування об'єкта (явище – сутність). З іншого боку, зазначені рівні відмінні 

один від одного, і ця відмінність задається способом відображення об'єкта 

суб'єктом наукового пізнання. Без експериментальних даних теоретичні знання не 

можуть мати наукової сили, так само як і емпіричні дослідження не можуть не 

враховувати шляху, що прокладається теорією. 

Емпіричний рівень пізнання – це рівень накопичення знань і фактів про об'єкти, 

що досліджуються. На цьому рівні пізнання об'єкт відображений з боку зв'язків і 

відносин, доступних спогляданню і спостереженню. 

На теоретичному рівні досягається синтез наукового знання у вигляді 

наукової теорії. Теоретичний, концептуальний у своїй основі, рівень наукового 

знання покликаний систематизувати, пояснити і передбачити факти, встановлені в 

ході емпіричного дослідження. 

Факт (від лат. factum – зроблене, те, що здійснилося) являє собою зафіксоване 

емпіричне знання і виступає як синонім (тобто тотожний чи близький за 

значенням) понять «подія», «результат». Факти в науці виконують не тільки роль 

інформаційного джерела й емпіричної основи теоретичних міркувань, але й 

слугують критерієм їх вірогідності, істинності. У свою чергу, теорія формує 

концептуальну основу факту: виділяє досліджуваний аспект дійсності, задає мову, 

на якій описуються факти, детермінує засоби і методи експериментального 

дослідження. 

Наукове знання розгортається за схемою: проблема - гіпотеза – теорія, кожен 

елемент якої відбиває міру проникнення суб'єкта, що пізнає, у сутність об'єктів 

науки. У цьому відношенні можна говорити про те, що проблема, гіпотеза, теорія 

виступають формами наукового пізнання. 

Пізнання починається з усвідомлення або постановки проблеми. Проблема 

(грець. πρόβλημα – завдання) – це те, що ще невідомо, але потрібно пізнати, це 

питання дослідника до об'єкта. Вона являє собою: 1) трудність, перешкоду у 

вирішенні пізнавальної задачі; 2) суперечлива умова питання; 3) задачу, 
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усвідомлене формулювання вихідної пізнавальної ситуації; 4) концептуальний 

(ідеалізований) об'єкт наукової теорії; 5) виникаюче у ході пізнання питання, 

практичний чи теоретичний інтерес, що мотивує науковий пошук. 

Гіпотеза (від грець. υπόεσις – припущення) – це наукове припущення чи 

передбачення щодо сутності об'єкта, сформульоване на основі ряду відомих 

фактів. Вона проходить дві стадії: висування і наступна перевірка. У міру того, як 

гіпотеза перевіряється і обґрунтовується, вона може бути відкинута як 

неспроможна, але може бути і «відшліфована» до істинної теорії. 

Теорія (від грець. εωρία – дослідження) – це форма наукового знання, що дає 

цілісне відображення істотних зв'язків досліджуваного об'єкта. Теорія, як цілісна 

система знань, що розвивається, має таку структуру: а) аксіоми, принципи, 

закони, фундаментальні поняття; б) ідеалізований об'єкт, у вигляді абстрактної 

моделі зв'язків і властивостей об'єкта; в) логічні прийоми і методи; г) 

закономірності і твердження, що виводяться з основних положень теорії. 

Теорія виконує такі функції: описову, пояснювальну, прогностичну 

(передбачувальну), синтетичну, методологічну і практичну. 

Наукова теорія поповнює методологічний арсенал науки, виступаючи у вигляді 

певного методу пізнання. Сукупність же принципів формування і практичного 

застосування методів пізнання і перетворення дійсності і є методологія освоєння 

людиною світу. Саме ж вчення про адекватне використовування різноманітних 

пізнавальних прийомів, способів і методів називається методологією. 

Метод (від грець. μέοδος – шлях) являє собою систему принципів, прийомів, 

процедур і вимог, якими керуються в процесі наукового пізнання. Метод – це 

спосіб відтворення в мисленні об'єкта, який вивчають. 

Методи наукового пізнання підрозділяються на спеціальні (конкретнонаукові), 

загальнонаукові та універсальні (філософські). У залежності від ролі та місця у 

науковому пізнанні фіксують методи формальні і змістовні, емпіричні і 

теоретичні, дослідження і викладення. У науці має місце поділ на методи 

природничих і гуманітарних наук. Специфіка одних (методи фізики, хімії, 

біології) реалізується через пояснення причинно-наслідкових зв'язків явищ і 

процесів природи, інших (гуманітарні методи – феноменології, герменевтики, 

структуралізму) – через процедуру розуміння духовної сутності буття людини, 

рукотворного людського світу. 

Диференціюючи рівні наукового пізнання, необхідно відзначити, що до 

методів емпіричного рівня відносяться спостереження, порівняння, 

вимірювання, експеримент. 

Спостереження – це систематичне, цілеспрямоване сприйняття предметів і 

явищ з метою з'ясування їх певних властивостей і відношень. Спостереження 

здійснюється як безпосереднім (за допомогою наших органів чуттів), так і 

опосередковано (за допомогою різних приладів і технічних пристроїв – 

мікроскоп, телескоп, фото- і кіно-камера, комп'ютерні томографи і т.д.). 

Порівняння – це пізнавальна операція, що лежить в основі судження про 

схожість і відмінність об'єктів. За допомогою порівняння виявляються якісні і 

кількісні характеристики предметів. Порівняння різних предметів також може 

бути або безпосереднім, або опосередкованим. В останньому випадку порівняння 
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двох предметів здійснюється через їх співвіднесення з третім, що виступає як 

еталон. Таке опосередковане порівняння одержало в науці найменування 

вимірювання. 

Вимірювання – це процедура визначення чисельного значення деякої величини 

за допомогою певної одиниці (метри, грами, вати і т.п.). Вимірювання – метод 

кількісного аналізу. Широко відома думка І.Канта про те, що в науці «рівно 

стільки науки, скільки в ній математики». Однак, щоб відбити дійсність у всій її 

повноті, треба осягти внутрішню єдність якісної і кількісної визначеності. Інакше 

кажучи, у пізнанні необхідно вийти за межі математичної однобічності до 

цілісного пізнання об’єкту. 

Експеримент – прийом дослідження, при якому об'єкт ставиться в умови, що 

точно враховуються, або штучно відтворюються з метою з'ясування тих чи інших 

властивостей. Експерименти бувають дослідницькі (пошукові) і перевіркові 

(контрольні), відтворюючі та ізолюючі, лабораторні і польові. 

До методів теоретичного рівня наукового пізнання належать: абстрагування, 

ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод. 

Абстрагування (лат. abstraho – відволікання) – особливий прийом мислення, 

який полягає у відволіканні від ряду властивостей і відношень досліджуваного 

явища з одночасним виділенням властивостей і відношень, що нас цікавлять. 

Результатом діяльності абстрагуючого мислення є різного роду абстракції 

(поняття, категорії і їх система, концепти). 

Ідеалізація (від франц. idéaliser) – граничне абстрагування від реальних 

властивостей предмета, коли суб'єкт у думці конструює об'єкт, прообраз якого є у 

реальному світі. Інакше кажучи, ідеалізація – це прийом, який означає оперування 

такими ідеалізованими об'єктами як «точка», «ідеальний газ», «абсолютно чорне 

тіло». 

Формалізація – метод опису повторюваних масовидних явищ у вигляді 

формальних систем, за допомогою спеціальних знаків, символів, формул. 

Формалізація є відображення змістовного знання в знаково-символічному вигляді. 

Аксіоматичний (від грець. αξίωμα – значуще, гідне, прийняте положення) 

метод – це виведення нових знань за певними логічними правилами з тих чи 

інших аксіом або постулатів, тобто тверджень, що приймаються без доказу і є 

вихідними для всіх інших тверджень даної теорії. Науки, що розвиваються на 

основі аксіоматичного методу, одержали найменування дедуктивних. До них 

належать, насамперед, математика, а також деякі розділи логіки, фізики і т.д. 

Приведена вище класифікація методів емпіричного і теоретичного рівнів 

наукового пізнання буде не повною, якщо не враховувати методи, що можуть 

використовуватись на обох рівнях: методи узагальнення і специфікації, аналізу і 

синтезу, індукції і дедукції, аналогії, моделювання, логічного та історичного і т.д. 

Узагальнення – це уявне виділення істотних властивостей, що належать цілому 

класу однорідних предметів, а також формулювання на основі цього виділення 

такого висновку, що поширюється на кожен окремий предмет даного класу.  

Прийом, протилежний узагальненню, називається специфікацією. За 

допомогою специфікації розкривається те своєрідне, особливе, що притаманне 

кожному об'єкту, який входить до складу множини, що узагальнена. 
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Аналіз (від грець. ανάλυσις – розклад, розчленування) – фактичне або мислене 

розчленування цілісного об'єкта на складові елементи (ознаки, властивості, 

відношення), частини з метою його всебічного вивчення. 

Синтез (від грець. σύνεσις – з'єднання, складання) – фактичне або мислене 

поєднання елементів і частин предмета, встановлення їх взаємодії і дослідження 

даного предмета як єдиного цілого. 

Індукція (лат. inductio – наведення) – рух думки від одиничного до загального, 

від одиничних випадків до загальних висновків. 

Дедукція (лат. deductio – виведення) – рух думки від загального до одиничного, 

від загальних положень до окремих випадків. 

В основі методу аналогії (грець. αναλογία – відповідність, подібність, схожість) 

лежить такий умовивід, у якому із схожості деяких суттєвих ознак двох чи більше 

об'єктів робиться висновок про схожість також й інших ознак цих об'єктів. 

Моделювання – метод дослідження, при якому об'єкт вивчення штучно 

підмінюється іншим об'єктом (моделлю) з метою одержання нових знань, які, в 

свою чергу, оцінюються і переносяться на досліджуваний об'єкт. 

Історичний метод означає, по-перше, відтворення реальної історії об'єкта у 

всій його багатогранності, з урахуванням суми фактів і окремих подій, що його 

характеризують; по-друге, дослідження історії пізнання даного об'єкта (від його 

генезису – дотепер) з урахуванням притаманних йому деталей і випадковостей. В 

основі історичного методу лежить вивчення реальної історії в її конкретному 

багатоманітті, виявленні історичних фактів і на цій основі – таке мислене 

відтворення, реконструкція історичного процесу, що дозволяє виявити логіку, 

закономірності його розвитку. 

Логічний метод вивчає ті ж процеси в об'єктивній історії та історії 

дослідження, але при цьому увага фокусується не на подробицях, а на з'ясуванні 

закономірностей, історичного процесу, його логіки у вигляді теорії. 

Серед наукових методів дослідження особливе місце займає системний підхід, 

що являє собою сукупність загальнонаукових принципів, за допомогою яких 

будь-які об'єкти можуть бути розглянуті як системи. Системний аналіз має на 

увазі: а) виявлення залежності кожного елемента від його функцій і місця в 

системі з урахуванням того, що властивості цілого не зводяться до суми 

властивостей його елементів; б) аналіз поведінки системи з погляду її 

обумовленості включеними в неї елементами, а також властивостями її структури; 

в) вивчення механізму взаємодії системи і середовища, у яке вона «вписана»; г) 

дослідження системи як динамічної, такої що розвивається, в цілісності. 

Системний підхід має велику евристичну цінність, оскільки він застосований 

до аналізу природничонаукових, соціальних і технічних об'єктів. 

Підводячи підсумки викладеного, слід зазначити, що зростання ролі науки і 

наукового пізнання у сучасному світі, складності та суперечності цього процесу 

породили дві згадувані вище позиції стосовно науки – сцієнтизм (від лат. scientia 

– знання, наука) і антисцієнтизм. Прихильники сцієнтизму стверджують, що 

наука «вище усього» і її треба всіляко впроваджувати як еталон і абсолютну 

соціальну цінність у всі форми людської діяльності. Ототожнюючи всю науку з 

природничо-математичним і технічним знанням, сцієнтизм при цьому принижує 
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суспільно-гуманітарні науки, які начебто не мають пізнавального значення і, тим 

самим, відкидає гуманістичний зміст науки у цілому. Антисцієнтизм піддає різкій 

критиці науку і техніку, абсолютизуючи негативні результати їх розвитку 

(загострення екологічної проблеми, небезпека техногенних катастроф, війни і 

т.д.), вбачаючи в ній основного винуватця у всіх негараздах сучасної цивілізації. 

Безсумнівно, що обидві позиції у ставленні до науки містять раціональні 

моменти, але однаково помилково як непомірно абсолютизувати науку, так і 

перебільшувати її негативний вплив на розвиток людства. Необхідно об'єктивно, 

всебічно розглядати науку і наукове пізнання в їх зв'язку з іншими сферами 

суспільного життя, розкриваючи складний багатоманітний характер цього 

взаємозв'язку. З цього погляду наука виступає як необхідний продукт розвитку 

культури і, разом з тим, як одне з головних джерел процесу самої культури в її 

цілісності. 

 

ТЕМА XI 

ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ 

1. Специфіка філософського розуміння людини. Проблема сутності 

людини в історії філософії. У попередніх темах відзначалося, що філософія була 

покликана до життя потребою в осмисленні і вирішенні тих проблем, стрижнем 

яких є відношення «людина – світ». Таким чином, проблема людини не просто 

якась часткова філософська проблема. По суті, «людське начало» пронизує весь 

філософський дискурс, тому що навіть світ цікавить філософію не сам по собі, а в 

його відношенні до людини, як світ людського буття. Тому невипадково проблема 

людини була і залишається для філософії центральною. 

На сучасному етапі історії людське існування набуває драматичного характеру. 

Технологічні й економічні катастрофи, війни, тоталітарні режими, прискорення 

темпів життя, поширення епідемій, що загрожують спустошити Землю, – все це 

ставить людину у таку критичну ситуацію, коли народжується відчуття тотальної 

незахищеності. Загрозливі ознаки загальпланетарної катастрофи, що усе більш 

дають про себе знати, неминуче ставлять питання – чи не закладена в самій 

природі людини здатність до самознищення? Чи в змозі людство змінити свої 

пріоритети й уникнути гіршого? Усе це, безсумнівно, спонукує до роздумів, 

загострює потребу усвідомлення людиною самої себе, свого місця у світі, сенсу 

свого буття. Сьогодні, як ніколи раніше, людство стоїть перед необхідністю 

вироблення загальнолюдської стратегії збереження самого життя. Але без повного 

уявлення про те, що є людина, навряд чи це можливо. Крім того, всі сфери 

розвитку суспільства, мають потребу в розкритті потенціалу людської 

індивідуальності, її творчого, морального начала. Всі форми людської діяльності 

немислимі без гуманістичної складової. 

На відміну від багатьох конкретних наук, що вивчають окремі специфічні 

аспекти буття людини, філософія прагне виробити цілісне уявлення про людину. 

Виконуючи свою світоглядну функцію, вона шукає відповіді на гранично загальні 

питання: Що є людина? Яке її місце і призначення у світі? У чому сенс буття 
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людини, її свобода, щастя, ідеали? Філософська дисципліна, у центрі якої стоять 

такого роду питання, зветься філософською антропологією. 

Нині все гострішою є необхідність об'єднання знань різних наук про людину в 

цілісну систему, де філософії належить найважливіша роль. Правда, поки що 

спроби створити таку систему наштовхуються на багато труднощів. Справа у 

тому, що людина – це не просто об'єкт, серед інших об'єктів світу, людина – це 

суб'єкт, здатний змінювати світ і самого себе. До людини не можуть бути цілком 

застосовні об'єктивні формули типу: «зрозуміти – значить виразити у поняттях». 

При такому підході поза межами пізнання залишається найголовніше в людині – 

її індивідуальність. Людина як предмет пізнання не може бути виражена тільки в 

загальних поняттях, схемах, адже це завжди унікальний, особливий світ, що 

вимагає особливих засобів пізнання. У сучасній філософії все більше 

стверджується багатомірність підходів у вивченні людини. 

Центральне питання філософської антропології – у чому сутність людини? – і 

сьогодні не втратило своєї гостроти і значимості. В історії філософії спроби 

відповісти на це питання в тій чи іншій мірі відкривали завісу над таємницею 

людини, однак, доводиться констатувати, що вони приводили до протиставлення 

в людині природного і духовного, природного і соціального. 

Матеріалістичні напрямки тяжіли в основному до натуралізму (від лат. nature – 

природа). Вони виходили з ідеї, що людина є продуктом природи, і її сутність 

задана самою природою. Як будь-яке природне явище, людина підпорядковується 

природній необхідності. Така позиція корениться в античності, у поглядах 

Демокріта. У Новий час у вченнях французьких матеріалістів XVIII ст. 

стверджується, що людина, насамперед, природна істота і всі її властивості, у 

тому числі і мислення, пояснюються природним походженням. Свого найвищого 

розвитку таке трактування людини досягло у філософії Л.-А.Фейєрбаха. 

Справедливо критикуючи ідеалізм за абстрактне розуміння людини, за розрив 

духу і тіла в ідеалістичних трактуваннях людини, Л.-А.Фейєрбах прагне всіляко 

довести, що людина, насамперед, – це природна, чуттєва істота. Саме в сфері 

міжлюдського спілкування («Я» і «Ти») і здійснюється реалізація людиною своєї 

родової сутності. Почуття, любов Л.-А.Фейєрбах вважав найбільш глибинною 

сутністю людини. Любов – це те, що пов'язує людей і поєднує суспільство, і що 

взагалі робить людей людьми. 

З природних факторів виводить сутність людини Ф.Ніцше. Сутністю людини 

він вважав волю до влади. Будь-яке життя, за Ф.Ніцше, це специфічна воля до 

акумуляції сили, вона прагне до максимуму почуття влади, до розширення свого 

«Я», до експансії, що характерно для всього живого, у тому числі – і для людини. 

Концепція Ф.Ніцше склалася під впливом його попередника А.Шопенгауера, але 

в ній почувається також відгук соціал-дарвіністських ідей. Нагадаємо, що соціал-

дарвінізм стверджував: двигуном розвитку суспільства є боротьба за існування, у 

ході якої виживають найсильніші. 

На початку XX ст. іншу концепцію пояснення сутності людини особливостями 

її природної, тілесної організації розробив З.Фрейд. Він вважав, що визначальним 

у людській життєдіяльності є не воля, не розум, а могутні підсвідомі потяги 

статевого інстинкту, так званого лібідо (пристрасть, потяг), пізніше – мартидо 
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(смерть). Дослідження області підсвідомого, його структури, впливу на 

індивідуальне життя людини було, безумовно, заслугою З.Фрейда. Але З.Фрейд 

абсолютизував впливи біологічних інстинктів у житті людини, стверджуючи, що 

«Я» (тобто свідомість) не є «господарем у власному будинку», що розум 

безпорадний у порівнянні з людськими прагненнями. 

Представники соціобіології (Е.Уїлсон, Р.Докінс та ін.) вбачають ключ до 

розуміння людини в молекулярній генетиці. Вони проголошують універсальність 

егоїзму, що генетично обумовлений. 

Як бачимо, спроби виявити сутність людини, виходячи виключно з природних 

факторів, приводять до крайніх висновків. Однак поряд з цим в історії філософії 

складався і принципово інший напрямок дослідження сутності людини. Розуміння 

«надприродної сутності» людини розробляли всі течії релігійної філософії і 

теології. Вони виходили з того, що творцем людини є Бог. Людським у людині є 

те, що поєднує її з Богом – її «божественна» душа. 

Як уже зазначалося раніше, в українській філософії склалась оригінальна 

релігійно-філософська концепція сутності людини, що отримала назву «філософія 

серця» (Г.С.Сковорода, П.Д.Юркевич). Відповідно до неї визначальним у людині, 

даним їй від Бога, є «сердечність» – найвищі моральні почуття – прагнення до 

добра, любов до інших і т.д. 

З надприродних факторів виводять сутність людини різні форми об'єктивного 

ідеалізму. Класичними у цьому відношенні є філософські вчення Платона і 

Аристотеля, а в Новий час – Г.-В.-Ф.Гегеля. Ідеалізм вбачає сутність людини в 

розумі, свідомості, самосвідомості. 

Видатною заслугою класичної німецької філософії є розгляд діяльнісної 

сутності людини. Людина тут постає у вигляді суб'єкта, що творить свою власну 

сутність. Особливо у філософії Г.-В.-Ф.Гегеля діяльність подана як процес 

самопородження людини. Однак німецький ідеалізм розглядає діяльність тільки 

як духовну, теоретико-пізнавальну. Крім того, представники німецької класики 

висунули й обґрунтували тезу про те, що необхідною умовою становлення 

людини є засвоєння нею загальнолюдської культури. Від природи людський 

індивід – людина лише в можливості. Справжньою людиною він стає тільки в 

суспільстві, вбираючи в себе предметний світ людської культури. Таким чином, 

Г.-В.-Ф.Гегель підвів до розуміння того, що необхідно теоретично осмислити 

сутність праці і з'ясувати роль соціокультурних чинників у сутнісних 

характеристиках людини. 

Це завдання здійснив К.Маркс. Марксистська концепція людини пов'язана з 

ідеєю праці, і на цій основі він розробив розуміння людини як суспільно-

історичного суб'єкта. За К.Марксом, людина є природною істотою, але такою, що 

не знаходить у природі всіх необхідних засобів для свого існування, і тому 

змушена практично змінювати світ і тим самим стверджувати себе як людину. 

Але працю К.Маркс розглядає в більш широкому аспекті, ніж Г.-В.-Ф.Гегель, як 

усю матеріально-перетворюючу діяльність, як суспільне виробництво, як 

суспільно-історичну практику. Людська праця може здійснюватися лише як 

суспільна діяльність. Тому К.Маркс розглядає людину як суспільну істоту. В 

своїх «Тезах про Фейєрбаха» він формулює думку про те, що сутність людини не 
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задана людині від природи. У своїй діяльності вона є сукупність усіх суспільних 

відносин. Але якщо сутність людини обумовлена відносинами, що склалися в 

суспільстві, то і зміна людини, її розвиток залежить від зміни цих відносин. Тому 

перед К.Марксом постало завдання здійснити конкретний аналіз суспільних 

відносин і, в першу чергу, матеріальних, економічних, які є базисними в 

суспільстві. 

Такий підхід до розуміння сутності людини мав безсумнівно велике значення, 

тому що в його рамках вдалося у певній мірі перебороти розрив між природним і 

духовним у людині та виявити сутнісні характеристики людини (свідомість, мова, 

соціальність, універсальна воля, творчість). Але у подальшому розвитку цієї 

концепції акцентування уваги на соціальній сутності людини поступово вилилось 

в спрощений соціологізм, коли людина інтерпретувалась як «homo eсonomikus», а 

все індивідуальне в ній просто ігнорувалося. Між тим, людина – не тільки суб'єкт 

діяльності, продукт суспільних відносин; це істота, що любить, страждає, 

сподівається, вірить, сумнівається, тобто має всю гаму неповторних почуттів. 

Тобто розуміння людини повинно розкривати особливості людського існування 

на індивідуальному рівні. 

Усвідомлення цієї обставини знайшло відображення в сучасній західній 

філософії, особливо в таких напрямках, як екзистенціалізм, філософська 

антропологія, персоналізм. 

У філософії екзистенціалізму (від лат. existentia – існування) людина 

розуміється через унікальний засіб її особистісного існування у світі. 

Екзистенціалісти стверджують, що людина не визначається ніякою зовнішньою 

шкалою: ні природою, ні суспільством. Має значення тільки її власне існування. 

Людина сама визначає свою сутність. У неї існування передує сутності. Це 

означає, що людина спочатку з'являється у світі, прагне до своїх цілей, обирає 

своє життя, творить саму себе, свою сутність. Сфера соціального буття уніфікує 

людей, знеособлює їх. Справжнє ж буття – це внутрішній світ, це значить – бути 

самим собою, при будь-яких обставинах залишаючись вільним. І справжнє буття 

людини-в-світі розвивається в емоціональне забарвлених екзистенціалах: у 

страху, турботі, розпачі, любові і т.п. Але найважливіше – те, що людина 

розкривається в пограничній ситуації, де вона «народжується» як людина і 

перевіряються на міцність її істинно людські якості. 

Значний внесок у розробку проблеми людини внесла філософська 

антропологія (М.Шелер, А.Гелен та ін.), яка орієнтує на цілісне сприйняття 

феномена людини. Людина, на думку М.Шелера, не може бути зведена до однієї 

якоїсь сутнісної риси, наприклад, до розуму. Насправді людина не має 

константно-визначеної сутності, а завжди є напрямок руху самого буття, вона 

завжди потенційно недовершена. 

Співзвучні цьому ідеї персоналізму (акцентування уваги на самоцінності 

індивідуального існування, спроби розгляду внутрішніх вимірів особистості і 

т.д.). Як бачимо, у різних напрямках філософії знайшли відображення такі 

найважливіші характеристики людини, як природне, соціальне, духовне начала. 

Але людина є цілісність, у якій усі ці моменти знаходяться в складній взаємодії й 
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абсолютне протиставлення їх ні теоретично, ні, тим більше, практично, 

неприпустимо. 

2. Єдність природного, соціального і духовного в людині. Проблема 

антропосоціоґенезу. Людина – жива система, єдність природного і соціального, 

тілесного і духовного, спадкоємного і набутого в процесі життя. Тільки 

враховуючи всі ці характеристики, можна зрозуміти цілісність людини. 

Безсумнівно, людина є природна істота. Як така вона наділена природними 

задатками, потягами, інстинктами. Людина генетично успадковує специфічно 

людська будову тіла, структуру мозку, нервової системи. Людина як природна 

істота відчуває пульсацію космосу в біологічних ритмах свого організму. Як всяке 

природне явище, людина смертна. 

Однак біологічна природа людини є щось вихідне, але недостатнє для 

пояснення людини та її історії. Справа у тому, що людина така природна істота, 

умови існування якої не дані їй природою у готовому вигляді. Природа виступає 

лише передумовою її діяльності у задоволенні потреб. Саме в діяльності, зміні 

природи і виявляється специфічність буття людини. Вважається, що у людини 

немає генетично запрограмованого способу життєдіяльності як у тварин. Вона 

може освоїти не просто різні види діяльності, але й змушена освоювати світ «по 

мірці будь-якого виду» (К.Маркс), тобто освоювати його універсально. Якщо 

тварина діє в силу фізіологічної необхідності, то людина діє справді по-людськи, 

коли вона вільна від такої потреби, тобто коли вона вимірює світ по мірках 

користі, краси, добра. Універсальність є найважливішою сутнісною 

характеристикою людини. Здатність універсально змінювати світ означає, що 

людина є вільна і творча істота, яка своєю діяльністю створює «другу природу» і 

творить свою власну сутність. Для перетворення природи людина поєднує свої 

зусилля з іншими людьми, тобто соціальність виступає тією основою, на якій 

базується єдність людини і природи. Суспільне життя, як і суспільна людина, це і 

результат такої діяльності, але одночасно і передумова її. 

У процесі суспільної праці у філо- і онто-генезі (від грець.  – плем’я, όν, 

род. відмінок όντος – існуюче, γένεσις – походження) формується свідомість, мова, 

духовність, усі людські якості. Але слід мати на увазі, що сутнісні характеристики 

людини – універсальність, свобода, творчість, соціальність, розумність, 

духовність – не дані людині як щось завершене. Вони існують як певні 

можливості її розвитку. І людина повинна їх постійно створювати, щоб не 

перестати бути людиною. Людина дійсно є незавершеною, відкритою істотою, яка 

перебуває у постійному процесі становлення і саморозвитку, постійного «виходу» 

за свої межі. Тому ще однією сутнісною характеристикою людини є здатність до 

трансцендентності. Це, по-перше, здатність до трансценденції у напрямку 

найвищого сенсу, а, по-друге, здатність до самотрансцендентності 

(самоподолання). 

Природне і соціальне в людині є взаємодоповнюючими моментами. Природні 

особливості та обдарованість дані людині від природи, але вони формуються, 

розвиваються і перетворюються в здібності лише в процесі діяльності і 

спілкування, входження людини у світ культури, у суспільство. Без соціальних 

чинників не може бути людини. Але, акцентуючи увагу на цих соціальних 
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впливах, не можна при цьому ігнорувати в людині природне начало, яке, хоча і 

забарвлене в людині соціальним, але цілком не може перейти в соціальні форми. 

Так, творчість обумовлена соціальними чинниками, але вона немислима без 

фізіолого-біологічної і генетичної організації індивідуума. 

Сказане вище про якісну відмінність людини, дозволяє зробити висновок про 

неї як про суб'єкта. Це означає, що людина – не просто річ серед інших речей 

світу. Людина як суб'єкт – це така істота, що своєю власною діяльністю творить 

саму себе, свій внутрішній духовний світ, це єдина істота у світі, що здатна до 

самозаглиблення, самосвідомості, саморефлексії. Народження внутрішнього світу 

в людині називається його «третім народженням». 

Духовний світ людини – це складний комплекс якостей, у якому можна 

виділити три сфери: почуття, розум, воля. Почуття людини відбивають 

зовнішній світ у формі переживання, пристрасно зацікавленого ставлення до 

нього. І сама людина повноцінно живе, коли почуває, переживає, страждає, 

прагне до добра, любить і ненавидить. Але бути людиною – це значить також 

уміти управляти своїми почуттями, бути їх господарем, а не їх рабом. Тобто 

відмінною особливістю людського буття є підпорядкування життєдіяльності 

людини своїй волі. Воля – це уміння здійснювати самоконтроль, 

підпорядковувати свою діяльність розумним цілям, спрямовувати її відповідно до 

моральних цінностей. Наявність такої здатності людини означає її внутрішню 

свободу. 

Специфічно людською якістю є розум, здатність логічно мислити, пізнавати 

сутність, осмислювати світ і себе, сенс свого буття. Духовний світ людини 

включає такі явища, як цінності, норми, ідеали, знання, менталітет. Серцевиною 

духовного світу людини є вищі сенсожиттєві уявлення: ідеал, сенс життя, 

щастя. Сприяючи критичному переосмисленню дійсності, ці духовні орієнтири і 

регулятиви стимулюють людину не тільки до зміни її, але й до самозміни, 

викликають потребу найповніше і найадекватніше реалізувати свою людську 

сутність. 

Духовний світ людини у цілому обумовлений соціальними чинниками, 

формується під впливом культури, освіти, виховання. Але його не можна 

пояснити тільки соціальними умовами. Яке б не мали значення ці зовнішні 

впливи, духовний світ формується завдяки величезним внутрішнім зусиллям 

людини. 

Отже, людина постає як цілісна єдність, у якій всі сторони є необхідними 

моментами. Природне, соціальне і духовне не можна протиставляти й 

абсолютизувати, тому що вони суперечливо взаємодіють. Ця взаємодія і складає 

основу буття людини. 

Людина – це біосоціальна істота, генетично пов’язана з іншими формами 

життя, але яка виділилась з них завдяки здатності виготовляти знаряддя праці, 

універсально перетворювати світ, що має членороздільну мову, свідомість, 

духовно-моральні якості. 

Розуміння людини, її сутності нерозривно із з'ясуванням питання про 

походження людини. Ця проблема одержала в науці назву антропосоціоґенезу 
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(від грець. άνρωπος – людина, лат. societas – суспільство і грець. γένεσις – 

походження). 

Існує традиційно релігійне уявлення про походження людини, відповідно до 

якого людина – це творіння Бога. Тут стверджується, що людина була створена по 

Образу і Подобі Бога. 

Концепцію космічного походження людини відстоює П.Тейяр де Шарден. Він 

підкреслює, що свідомість, розум споконвіку перебувають у космічній еволюції, і 

знаходять своє втілення у людському феномені. Еволюція Всесвіту бере свій 

початок у якомусь трансцендентному духовному центрі «Альфа», а закінчує – у 

точці «Омега». 

Наукове пояснення походження людини пов'язано з вченням Ч.-Р.Дарвіна про 

походження видів. Згідно йому, під дією біологічних механізмів природного 

відбору, спадковості і мінливості, внаслідок адаптації до середовища, людина 

виникла як прямий наслідок еволюційного розвитку живих істот. 

Трудова гіпотеза походження людини уточнює дарвінівське вчення залученням 

соціальних чинників. Відповідно до цієї гіпотези походження людини 

(антропоґенез) і походження суспільства (соціоґенез) являють дві нерозривно 

пов'язані сторони єдиного процесу. У завершеному вигляді ця гіпотеза була 

викладена в роботі Ф.Енгельса «Роль праці в процесі перетворення мавпи в 

людину», де виділяються такі передумови виникнення людини: особливості 

морфологічної будівлі гомінідів; зачатки знаряддєвої діяльності, інстинктивна 

праця людиноподібних предків; стадне життя вищих тварин. Ф.Енгельс вважав, 

що саме праця, систематичне використання знарядь праці, їх виготовлення, 

колективні форми життя послужили поштовхом до розвитку свідомості, мови, 

морфологічних особливостей. 

Незважаючи на величезну значимість даної гіпотези, слід мати на увазі, що й у 

ній є багато проблемних моментів, що вимагають подальшого вивчення й 

уточнення. Це, по-перше, проблема «відсутньої ланки», тобто морфологічно 

визначеної форми між мавпоподібними предками і Homo sapiens. Крім того, 

недостатньо пояснено сам механізм цього переходу. Що ж стосується ролі праці у 

виникненні людини, то тут виникає парадокс: праця породжує свідомість, але 

сама вона може здійснюватися лише на основі свідомості. Зазначена суперечність 

вимагає поглибленішого аналізу ролі праці, подолання її абсолютизації при 

поясненні походження людини. 

У сучасній філософській антропології існує концепція генно-культурної 

коеволюції (Ч.Ламсден, Ф.Уїлсон), прихильники якої стверджують, що сучасна 

людина виникла в результаті коеволюційної взаємодії двох величин, у якій 

культура генерується й оформляється біологічними імперативами, в той час як у 

генетичній еволюції у відповідь на культурні нововведення змінюються біологічні 

властивості. Японський дослідник Й.Масуда докладно описав механізм генно-

культурної еволюції, зазначаючи, що гени і культура обопільно впливають один 

на одну, привівши до появи людини.
1
 

                                                           
1
 Гуревич П.С. Философия человека. – Ч.1. – М: ИФРАН, 1999. – С.45-46. 
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У деяких сучасних концепціях антропосоціоґенезу звертається увага на такий 

момент становлення людини, як поява здатності до відтворення стереотипної 

поведінки, велику роль у якій мала гра. Ігрові ситуації, які виникли в спілкуванні 

первісних людей, сприяли передачі спільного досвіду від генерації до генерації і 

відтворювали їх у всіх формах життєдіяльності. Можливо, гра передувала праці. 

У ній здійснювалася її первинна імітація. 

Існує також підхід Л.Мамфорда, у якому ведуча роль у становленні людини 

відводиться культу. Автор вважає, що технічні уміння недостатні для визначення 

активності інтелекту. Саме ритуальна точність церемоній, що передувала точності 

в роботі, сформувала необхідні навички праці. 

Деякі дослідники, наприклад, фізіолог Н.П.Бехтерєва, схиляються до версії 

інопланетного походження людини. Аргументи фізіологів засновані на так 

званому «парадоксі резервування». Суть його у тому, що у людини в структурі 

мозку постійно задіяна лише невелика його частка. Отже, земні умови висувають 

вимоги до мозку значно нижче його можливостей. Однак де ж тоді виникла 

людина, і яким чином? 

Складності й утруднення осмислення проблеми походження людини настільки 

великі й очевидні, що сучасна антропологічна думка примирилася з її голосною і 

парадоксальною назвою: «Загадка антропосоціоґенезу». 

3. Поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність». Особистість і 

суспільство. Поняття «людина» виражає загальні риси, притаманні людському 

індивіду. У ньому фіксуються родові ознаки – біологічна організація, соціальні і 

духовні якості. Але поняття «людина» дає найзагальнішу абстрактну 

характеристику, тому наведене вище визначення людини вимагає свого 

уточнення, конкретизації. Це стає можливим за допомогою введення таких 

ключових категорій як індивід, особистість, індивідуальність. 

Поняттям «індивід» позначається людина як одиничний представник 

людського роду. 

Особистість – людський індивід у його соціальних характеристиках, це 

конкретна міра присвоєння індивідом суспільних відносин. Однак особистість – 

це не простий відбиток суспільних відносин. Останні завжди переломлюються 

крізь призму індивідуальних потреб, цілей, ідеалів. Найважливішими ознаками 

особистості є здатність самостійно мислити і діяти, приймати рішення і вільно 

робити вчинки, прагнути реалізувати своє «я», нести відповідальність. Однак слід 

мати на увазі, що прагнення до самореалізації особистості повинно бути 

вимірюване моральним відношенням, тобто самовиявленням себе для іншої 

людини, у противному ж випадку, – позбавлене людського виміру, воно має 

тенденцію перетворитися в руйнівну силу. 

Особистість – це морально самокерована система, в якій норми і цінності 

культури складають надбання самої людини. Спосіб буття особистості в 

суспільстві – це її індивідуальність. Поняттям «індивідуальність» виражаються 

істотні характеристики конкретної особистості – її неповторність, унікальність, 

самобутність, тобто те, що відрізняє одну людину від іншої у біологічному, 

соціальному, духовному відношенні. Це виявляється в індивідуальних смаках, 
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стилі одягу і поведінці, особливостях думок і почуттів, ціннісних орієнтаціях і т.д. 

Індивідуальне «Я» являє центр особистості, її внутрішнє ядро. 

Поняття «особистість» і «індивідуальність» дуже близькі за значенням. Але 

якщо поняття «особистість» дає уявлення про людину з боку її соціального 

змісту, то поняття «індивідуальність» вказує на форму, спосіб буття соціального. 

Формування особистості являє собою процес соціалізації, тобто входження 

індивіда в соціальний світ, у світ людської культури, оволодіння різними 

формами діяльності, мовою. Бути індивідуальністю означає постійну внутрішню, 

духовну роботу над собою, пов'язану із самопізнанням, прагненням до свободи, 

до самовдосконалення. 

Особистість і суспільство знаходяться в складній суперечливій єдності. З однієї 

сторони вплив суспільства на особистість безсумнівний. Сім’я, традиції, школа, 

трудовий колектив, ідеологія, право, мораль та інші соціальні форми істотно 

впливають на становлення особистості, її ціннісні орієнтації, можливості 

реалізувати життєві плани і т.д. 

Суспільство є невід'ємною умовою існування особистості. По-перше, лише в 

суспільстві можливе життєзабезпечення особистості. Спільна праця створює 

необхідні блага для задоволення вітальних потреб. По-друге, суспільство здатне 

акумулювати людську духовність у різних формах, що стають способом 

становлення особистості, своєрідною соціальною пам'яттю людства, без якої 

неможливе існування людей. По-третє, суспільство є своєрідним гарантом прав 

особистості від зазіхань інших. Саме в суспільстві створюються різні форми 

соціальної регуляції (норми, заборони, санкції і т.д.), вони певною мірою 

спрямовані на захист особистості. 

Людина в суспільстві включена у соціальні зв'язки різних рівнів, починаючи 

від мікросередовища, де вона входить у малі групи (сім’я, друзі, школа, трудовий 

колектив), до макросередовища, де вона включається в зв'язки на рівні класу, 

нації, народу, різних соціальних інститутів. Так, величезне значення в становленні 

особистості має сім’я, саме в ній уперше здійснюється включення індивіда в 

суспільне життя, в ній закладається багато рис характеру особистості, у ній 

особистість прагне знайти духовну підтримку і т.д. 

З іншого боку, розвиток, удосконалювання суспільства відбувається завдяки 

знанням, здібностям, таланту, творчості особистості. Міра дії особистості на 

суспільство детермінується освітою, професією, суспільним становищем, 

активністю, тією соціальною роллю, що грає дана особистість. 

Діапазон взаємовідносин особистості і суспільства дуже широкий – від 

відносного збігу їх інтересів до майже повного взаємовиключення; тут може бути 

і непримиримий конфлікт особистості із суспільством, і різні форми «втечі» від 

суспільства, і конформізм, і відносна гармонія. Особливо в концентрованій формі 

виявляється характер взаємовідносин особистості і суспільства у феномені 

свободи і відповідальності особистості. Особистість не мислима поза свободою. 

Свобода – це сутнісна риса людини, що полягає в можливості мислити і вчиняти у 

відповідності зі своїми уявленнями і бажаннями, а не по зовнішньому примусу. 

Свобода особи, однак, не може бути абсолютною, вона не означає сваволю, 

вседозволеність, оскільки жити в суспільстві і бути абсолютно незалежним від 
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нього, від об'єктивних обставин, неможливо. Це б означало повний волюнтаризм 

(від лат. voluntas – воля), коли особистість зовсім не рахується з об'єктивними 

умовами буття, із законами суспільства, з історичною необхідністю. Причому 

волюнтаризм також є несвободою, як і фаталізм (від лат. fatalis – визначений 

долею), коли хід життя особистості жорстко напередвизначений необхідністю і не 

залишає місця для вільного вибору. 

Свобода суперечлива. З одного боку, людина обмежена зовнішніми 

обставинами (рівнем розвитку економіки, мірою пізнання об'єктивних законів, 

політичним ладом і т.д.), які диктують їй вибір форм і способів діяльності. І в 

цьому значенні свобода особи істотно обмежена цими обставинами, з якими 

потрібно рахуватися, знати їх. Але особистість вільна, тому що здатна робити 

вибір, здатна приймати рішення на основі врахування обставин, пізнання 

необхідності. Існують різні аспекти свободи особи – економічна, політична, 

духовна. 

Мірою свободи особи є відповідальність. Відповідальність – це здатність 

особистості приймати рішення, передбачати наслідки своїх вчинків і відповідати 

за них перед суспільством. І, відповідно, чим більшу міру свободи має 

особистість, тим більша міра відповідальності на неї лягає. 

4. Проблема сенсу життя в духовному досвіді людства. Звернення індивіда 

до сенсожиттєвої проблематики пов'язане зі специфікою людського існування. 

Людина – це істота вільна, розумна, здатна усвідомити свою смертність, яка з 

неминучістю приводить до роздуму над сенсом життя. На рівні індивідуального 

вирішення сенсожиттєвих пошук звичайно формується у вигляді питання: «Для 

чого жити?» Без відповіді на нього людське буття втрачає свій культурний смисл і 

зводиться до задоволення вітальних потреб, перетворюючи людське існування в 

абсурдне. Сенс життя, таким чином, є питання про призначення людини, про 

самовиправдання своєї життєдіяльності. 

Невипадково багато філософів вважали це найважливішим питанням не тільки 

філософії, але й взагалі людського життя. 

У питанні про сенс життя є суб'єктивна й об'єктивна сторони. Суб'єктивна 

сторона проблеми сенсу життя не має однозначної відповіді і вирішується 

кожною людиною індивідуально, у залежності від світоглядних настанов, 

культури, традицій і т.д. М.Хайдеггер писав, що сенс життя не може бути 

виражений у формі відповіді, оскільки існує завжди у формі питання. Це означає, 

що він не має однозначного вирішення для всіх часів і народів і для всіх людей, 

воно завжди існує як пошук, що вимагає напруги всіх духовних сил. Це питання 

належить до числа «вічних питань», які виникають знову і знову. 

Але проблема сенсу життя має й об'єктивну сторону. Адже кожна людина – це 

частка роду людського. У пошуку сенсу життя вона не повинна обмежуватися 

тільки індивідуальним досвідом, а враховувати досвід людства, тобто формування 

сенсожиттєвих пошуків можливо лише у царині людської культури, що акумулює 

духовний досвід людства. 

В історії філософії неодноразово здійснювалися спроби сформувати відповідь 

на основне питання людського буття. Серед безлічі підходів до вирішення даної 

проблеми можна виділити три головні: 
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1) Сенс життя перебуває за межами життя. Це характерно для релігійного 

тлумачення життя. Сенс життя, відповідно до цієї позиції, не в цьому житті, а за 

його межами, у найвищому порядку буття, у Богу. Єдине, що надає зміст 

людському існуванню – це любов до Бога і дієва співучасть у Боголюдському 

житті, спасіння своєї душі. 

2) Сенс життя споконвічно притаманний життю, він іманентний, тобто 

сенс життя – у самому житті. У рамках цього підходу існували різні форми 

його прояву. Наприклад, у стародавності культивувався гедонізм, який 

проголошував, що життя повинно бути спрямоване на одержання власних 

задоволень і розваг. Особливо це культивувалося в римській культурі, частково 

така настанова мала місце в епоху Відродження. Гедоністичні настанови 

виявляються і в наш час. Життя для себе, для власної насолоди стає пріоритетом 

життя багатьох людей.У той же час «численність низькопробної, культурної 

продукції, що стимулює розгнузданість інстинктів, позбавляє життя людяності, 

знижуючи її цінність до продажної ціни», – з гіркотою пише Л.П.Буєва.
1
 

Однак поряд з цим у давній філософії утверджувалися й інші принципи 

людського життя. Утверджувалася ідея, що задоволення тільки вітальних потреб 

не може надати осмисленість людському існуванню. Підкреслювалося, що 

задоволення повинно бути помірним, розумним і переважно духовним (Демокріт, 

Епікур та ін.). Давні стоїки вважали, що справжнє призначення людини – творити 

добро. Мудра людина прагне вести життя відповідно до природи, керуючись 

розумом. Буддизм проголошує, що життя є страждання, що породжується тягою 

до почуттєвих задоволень, і тільки відмовившись від них, можна знайти спокій і 

сенс. У християнській філософії, у філософії Г.С.Сковороди, Л.-А.Фейєрбаха, 

Е.Фромма сенс життя вбачається в любові, у сердечному ставленні, що і дають 

нам відчуття повноти життя, його осмисленість. В епоху Просвітництва й аж до 

XX ст. у філософії стверджується уявлення про сенс життя як шлях служіння 

благу, суспільному прогресу. Але саме поняття блага невизначене. Люди по-

різному розуміють благо, і тому дуже часто благо перетворюється у зло. Адже 

невипадково говорять, що «благими намірами вимощена дорога в пекло», – життя 

в ім'я прогресу теж не може розглядатися, як заклик покласти своє життя заради 

прекрасного майбутнього, настання якого проблематичне й абсолютно недосяжне 

особисто для конкретної людини. У цьому зв'язку С.Л.Франк писав, що служіння 

навіть абсолютному началу, в якому сама людина не бере участь і яке не зігріває її 

життя, не може надати сенс життю. У такій ситуації індивід скоріше приноситься 

в жертву ідеї. 

3) У житті, самому по собі, взагалі немає ніякого раз і назавжди заданого 

сенсу. Тільки ми самі свідомо чи стихійно надаємо йому смисл, творимо своє 

життя, свою власну сутність. Людина може зробити своє життя осмисленим у 

тому відношенні, що вона, по-перше, сама дає щось життю (творча діяльність), 

по-друге, щось бере в нього (переживання цінностей, любов і т.д.). Людина вільна 

                                                           
1
 Человеческая жизнь в социокультурном контексте // Сборник материалов по философским 

проблемам современной медицины. – М., 1997. – C.24. 
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у виборі й реалізації сенсу життя, але це означає, що вона несе і відповідальність 

за правильність знаходження і реалізації істинного сенсу життя. 

Знаходження сенсу життя, виявлення власного призначення пов'язане з 

процесом самопізнання і прагнення до самореалізації, яка повинна бути співмірна 

з моральним, гуманістичним критерієм. Міра ж реалізації ідеалів і наповнене 

смислом життя і є те, що називають щастям. 

 

ТЕМА XII 

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

1. Поняття глобальних проблем, їх класифікація і динаміка. Сучасне 

людство, що увійшло у ХХІ ст., відчуває на собі весь тягар проблем попередньої 

Історії. Століття, що настало, пов'язане з великими надіями і перспективами по їх 

подоланню, але разом з тим, воно обіцяє бути століттям нових і несподіваних 

ризиків і невдач. Небезпеки, що таїть у собі попередній етап, тісно пов'язані з 

минулим і теперішнім. 

Говорячи про сучасність, філософи найчастіше мислять її через категорію 

кризи. Про можливу кризу нашої епохи заговорили ще у ХIХ ст., передбачаючи її 

дивовижні лики і небувалий масштаб. Тому перед науковою і філософською 

думкою стоїть завжди актуальне завдання по осмисленню регресивних тенденцій 

соціального розвитку, які виявилися в столітті, що відійшло, і продовжують 

тяжіти над людством нині. Характерною рисою ситуації, що склалася у світі, є 

сутнісне виявлена у різних аспектах соціального буття загальносвітова 

(глобальна) криза. Для осмислення останньої філософія оперує поняттям 

«глобальні проблеми сучасності». 

Поняттям «глобальний» (від лат. globus – куля) користуються, коли хочуть 

вказати на міру важливості та масштабності проблем, що стоять перед людством. 

Якісними критеріями глобальності вважаються: 

а) критерій, який вказує на те, що глобальні проблеми, по суті, торкаються 

інтересів і долі всього людства; 

б) положення про погоджені зусилля всіх землян у їхньому вирішенні 

(подоланні); 

в) факт об'єктивного їх розгортання і впливу на хід загальносвітового розвитку 

(з чим не можна сперечатися, чи заперечувати, чи ігнорувати його); 

г) висока мобільність глобальних проблем сучасності. 

Крім того, глобальні проблеми, породжені попереднім етапом розвитку 

людства, носять комплексний характер, тобто вони взаємозалежні і 

взаємообумовлені. 

Для того, щоб встановити це, знадобилося об'єднати зусилля багатьох учених, 

філософів, аналітиків і експертів, людей, зайнятих соціальною прогностикою. Так 

склалася міждисциплінарна область досліджень – глобалістика, у рамках якої 

здійснюється опис, фіксація, концептуалізація, пояснення глобальних проблем і 

їхньої динаміки. В царині глобалістики виділилися самостійні напрямки пошуків: 

технократичний, постіндустріальна глобалістика, екзистенціально-культурна 
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глобалістика, еволюційно-детерміністська глобалістика; філософсько-

методологіч-ний, соціо-культурологічний та інтерсоціальний підходи. Усі ці 

напрямки, незважаючи на методологічні відмінності в плані освоєння предмета, 

сходяться на списку глобальних проблем. Найчастіше в цей список заносять: 

запобігання загальносвітової війни (із застосуванням зброї масової поразки), 

припинення гонки (стратегічних і звичайних) озброєнь, збереження і зміцнення 

миру; мінімізацію екологічних наслідків діяльності людини на Землі, головний з 

який – руйнування Природи; усунення економічної відсталості та її наслідків – 

голоду, злиденності і неграмотності; подолання розбалансованості тенденцій у 

сфері демографії; забезпечення необхідними ресурсами стрімко зростаючого 

населення планети; нарешті, утвердження рівноправних і справедливих умов для 

соціального, економічного і культурного розвитку країн і народів. 

Всі існуючі проблеми можна диференціювати на власне глобальні, локальні 

(регіональні) і часткові. Перші виникають і розвиваються в масштабі 

континентів, великих соціально-економічних районів світу, у всій соціальній 

системі. Другі – відносяться до розвитку окремих держав або «внутрішніх» 

територіальних утворень, регіонів. У числі останніх – часткових чи місцевих – 

виявляються проблеми окремих районів держави (напр., Донбасу), великих міст 

(мегаполісів). Проте, саме глобальні проблеми проецируються на весь соціально 

значущий масштаб життєдіяльності людей плюс їх найближче природне 

оточення. Звідси і виростає основа класифікації загальносвітових проблем. 

Згідно варіанту, розробленому І.Т.Фроловим і В.В.Загладіним, а потім 

уточненому А.Н.Чумаковим, усі глобальні проблеми можна підрозділити на три 

великі групи. 

У першу групу входять проблеми, пов'язані з відносинами між державами чи 

групами держав, «Сходом» і «Заходом», «Північчю» і «Півднем», що живуть 

своїми інтересами і нерідко конфліктуючих. Ці проблеми називають 

інтерсоціальними. До них відносяться такі проблеми: запобігання 

великомасштабних воєн і конфліктів, збереження миру, подолання відсталості та 

забезпечення економічного зростання. 

У другу групу віднесені проблеми, що виникли в системі «людина – 

суспільство». У цій системі виділяються наступні проблеми: народонаселення, 

освіти, охорони здоров'я, адаптації людини до сучасних умов, що стрімко 

змінюються, розвиток різних культур і їх взаємодія, забезпечення соціальної 

стабільності і боротьба з антисуспільними явищами. 

Нарешті, третю групу складають проблеми, що виникають при взаємодії 

суспільства і природи. Цю групу іноді розбивають на три підгрупи: 1) проблеми 

взаємодії суспільства з навколишнім середовищем (екологічні проблеми); 2) 

проблеми освоєння суспільством природи; 3) так звані «нові» глобальні об'єкти 

природи. У першу підгрупу входять: запобігання забруднення навколишнього 

середовища; збереження фауни і флори, збереження генофонду. У другу – 

проблема природних ресурсів і енергетична проблема. У третю – освоєння 

космічного простору і Світового океану. 
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Однак класифікація буде не повною, якщо не вказати на особливий статус 

«наскрізних» для цих груп проблем: продовольчої, науково-технічного прогресу, 

забезпечення і захисту основних прав людини у сучасному світі. 

Знайомлячись з цією класифікацією, студенту потрібно врахувати ту 

обставину, що проблема забезпечення прогресивно зростаючого населення Землі 

продовольством «входить» в усі три групи проблем, що надає їй найскладніший 

структурний характер. Частково вона вирішується на шляху науково-технічного 

прогресу, що постає у вигляді самостійної проблеми і потрапляє в першу і другу 

групи одночасно. Сюди ж відноситься проблема правових гарантій життя людей у 

різних регіонах планети. Ці метапроблеми поки що далекі від свого вирішення, 

хоча вони складають основний соціальний каркас. 

Глобалістика конкретизує джерело глобальних проблем і характер їх динаміки. 

У теперішній момент під джерелом глобальних проблем (куди входять їх причини 

і передумови) прийнято розуміти кількісні і якісні зміни самого соціуму і тих 

відносин (зокрема: між соціумом і природою, «всередині» – і інтерсоціальних), 

що кристалізувалися в єдиний масив у ХХ ст.. Це джерело криється в основі самої 

цивілізації західного типу і породжуваних нею стратегічних і тактичних методах і 

засобах діяльності. Саме західна цивілізація зробила ряд географічних відкриттів 

(що дозволило розгорнути експансію на ці території і створити колоніальну 

систему); саме західна цивілізація зробила ряд науково-технічних нововведень 

(кінець ХVIII – поч. ХIХ ст.), які дали їй величезні переваги в плані дії на природу 

і задоволенні зростаючих потреб; саме вона своїми політичними, військовими й 

економічними інструментами сприяла інтернаціоналізації буття народів і держав; 

саме її культурні символи і цінності стали привабливими для більшості землян; 

нарешті, саме їй ми зобов'язані глобальними засобами зв'язку і комунікації. 

Інакше кажучи, об'єднання людства в одне ціле може розглядатися як важлива 

передумова виникнення глобальних проблем. 

Роздумуючи про причини кризового становища справ, що склалося, філософи 

найчастіше звертаються до поняття «модерн», яким маркується епоха (з ХVII – по 

першу половину ХХ ст.) у становленні суспільства західного типу та його 

основних інститутів: капіталістичного способу виробництва, ліберальної держави 

і громадянського суспільства. Відмітними рисами епохи модерну є формальна 

раціональність і культ техніки. Ці риси пов'язує в одне ціле технологічне 

відношення до світу: як до природного середовища (природи), так і соціального 

середовища (суспільства). Вважається, що технологічне відношення до світу 

ґрунтується на почутті незадоволеності світом у сполученні з відчуттям своєї 

свободи від традиційних обмежень. У такому світовідчуванні, по-перше, 

знижений статус природи до рівня конгломерату сил, енергій, ресурсів. По-друге, 

раціонально обґрунтований спосіб виробництва стверджує свою повну 

незалежність від природних циклів і оголошується системою, що 

самодетермінується. Процеси, що відбуваються в суспільстві, стають єдиним 

мірилом того, що суспільству не належить – біосфера і космос. Західний шлях 

розвитку породив і новий тип людини: піонером «модерну» стала «фаустівська» 

людина – підкорювач природи, а його вінцем – «людина споживаюча» чи 

«ненаситна тварина». 
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Для багатьох наших сучасників очевидним є факт дефектності проекту 

модерну, що розгорнувся в масштабах майже всієї планети, підсумком якого і 

можна визнати глобальні проблеми. У світового співтовариства, що обрало саме 

цю стратегію розвитку, залишається все менше і менше шансів уникнути 

глобальної катастрофи, оскільки стратегія технологічного росту передбачає як 

інтенсивний, так і екстенсивний вектори своєї реалізації. Про небезпеки, що таїть 

у собі ця стратегія, в свій час заговорили експерти Римського клубу (доповідь 

«Межі росту» 1972, «За межами росту» 1987), її постійно обговорюють на 

міжнародному рівні (напр., 1-а спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН у 

1992 р. в Ріо-де-Жанейро, 2-а спеціальна сесія Генеральної Асамблеї у Нью-Йорку 

в 1997 р., самміт Землі в 2002 р. в Йоганнесбурзі та ін.), з метою надання їй більш 

зваженого характеру. 

У цьому зв'язку доречно сказати про те, що модель західної людини, як 

людини споживаючої, прийшла у противагу з імперативом виживання всього 

людства. Та й сама західна цивілізація практично вичерпала свій виробничий 

потенціал, а її подальший розвиток більше не укладається в звичні 

експоненціальні залежності. Як попереджали ті ж експерти Римського клубу, при 

збереженні експансіоністських тенденцій і тенденцій споживання, людство 

ризикує викликати до життя небувалу глобальну екологічну кризу. Відповідно до 

прогнозу теорії катастроф вона буде носити характер екологічного вибуху. Для 

того щоб її запобігти, необхідні певні спільні зусилля усього світового 

співтовариства. 

2. Передумови і шляхи вирішення глобальних проблем. Необхідність 

єдиної планетарної свідомості. При розгляді другого питання важливо 

усвідомити, що гострота і масштабність глобальних проблем плюс тривога за 

майбутнє спонукують наукову і філософську громадськість шукати адекватні 

засоби по їх вирішенню. 

Перше, на що слід звернути увагу у цьому питанні, так це на певні надії, що 

пов'язуються із самою людиною як суб'єктом глобальних дій. Така позиція 

заявлена, наприклад, засновником і першим президентом Римського клубу 

А.Печчеї. Свої помисли в справі запобігання навислої над нами загрози він 

пов'язував з людиною і її якостями. У своїй книзі «Людські якості» А.Печчеї 

вказував на те, що «не можна без кінця покладатися на суспільні механізми, на 

відновлення й удосконалення соціальної організації суспільства, коли на карту 

поставлена доля людини як виду». Ані соціальна організація, ані інститути, ані 

законодавство і договори не визначають долю людства. «Не буде йому порятунку, 

поки воно само не змінить своїх звичок, вдач і поведінки» – такий діагноз. Тому 

що виникла проблема знаходиться «усередині», а не поза людською істотою, її 

вирішення в «підсумку зводиться до людських якостей і шляхів їх 

удосконалення». А.Печчеї мріяв, як і багато великих мислителів минулого, «про 

революцію в самій людині». Його «новий гуманізм» має три аспекти: 1) почуття 

глобальності; 2) любов до справедливості; 3) нетерпимість до насильства. 

Культивуючи і розвиваючи їх, сучасне людство має шанс справитися з тією 

складною ситуацією, що дісталася йому від попередніх поколінь. 
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Подібний антрополого-аксіологічний погляд розвивав Е.Фромм. Він вважав, 

що ще можливі кроки по гуманізації технологічного суспільства, наданню 

вектору його розвитку так необхідних духовних координат. Гуманістичному 

плануванню і управлінню у цьому суспільстві приділяється ведуча роль, а людина 

у ньому повинна, насамперед, реалізовувати свою енергію через продуктивну 

настанову. Самоздійснюючи себе, людина розкривається як справжній суб'єкт 

історичної творчості і допомагає іншим у цьому самоздійсненні. Скріплена 

любов'ю людська цивілізація має шанс вирватися з полону власних 

технократичних ілюзій. 

Друга особливість у розумінні драматичності ситуації полягає в апеляції до 

Розуму як до тієї інстанції, що здатна забезпечити узгодження зусиль землян по 

спільному подоланню цивілізаційного тупика. Саме так думав В.І.Вернадський, 

коли розвивав свою тезу про етап ноосфери в житті людства і природи. Розум, що 

виявляє себе у науковому, художньому, релігійному і філософському інтервалах, 

зобов'язаний вивести людство на шлях загальнозначущої планетарної логіки. Він 

же є вищим мірилом усіх вітальних і соціальних процесів з погляду вічної 

цінності Життя і Смислу. 

Зрозуміло, у плані його ефективності, доречно говорити про 

інституціоналізацію Розуму, тобто створенні глобального мозкового центра 

(уряду, групи вчених і експертів), чиє основне завдання – координувати і 

направляти зусилля людства в бік координат, що задаються Розумом. Однак 

решта людства не повинна стояти осторонь від такої тенденції. Тому в сучасних 

умовах вирішальне значення набуває вироблення єдиного планетарного мислення 

і свідомості, здатної забезпечити не тільки відображення (моніторинг) 

глобальних процесів, але й служити їх конституючим началом. Визначальними 

характеристиками цієї свідомості можна вважати: інтегральне знання про світ і 

про себе, орієнтацію на духовно-моральні цінності і норми, наявність ідеалу, який 

поділяють всі жителі Землі плюс ті покоління, що йдуть на зміну, пріоритет 

живого над неживим (технічним). У своєму функціонуванні загальнопланетарна 

свідомість покликана здійснювати регуляцію відносин між народами і державами, 

створювати оптимальні умови для плідного співробітництва в справі приборкання 

негативних глобальних тенденцій, мінімізації конфліктів і криз усіх рівнів. 

Розвиток планетарної свідомості неминуче повинен привести до рівня 

глобальної самосвідомості як рівня, на якому реалізуються функції 

самоконтролю, осмислення, самокритики, самоідентифікації, санкціонування. 

Завдяки їй, усе більша кількість людей відчуває себе громадянами світу, 

космополітами, причетними до загальнолюдського життя і долі. І якщо довіряти 

інтуїції П.Тейяра де Шардена про те, що людство рухається до «диференційованої 

єдності», то потрібно визнати: ні особистість, ні окремі народи чи цивілізації не 

губляться в асоційованому суб'єкті – людстві, а виконують роль носіїв глобальної 

свідомості і самосвідомості на рівнях одиничного й особливого. 

Завершуючи розгляд даного питання, укажемо на основні передумови в 

подоланні кризових колізій глобального масштабу. Перша – розгортання 

інформаційної революції, що покликана забезпечити світове співтовариство 

достовірною інформацією про те, що відбувається в усіх куточках планети. Друга 
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– інтеграція людства на основі духовності як релігійного, так і світського 

характеру. Третя – кодификація принципу ненасильства у внутрішній політиці 

держав, а також у системі міжнародних відносин. Четверта – інтеграція в одне 

ціле економік із соціально орієнтованим і ринковим статусом. П'ята – 

міжкультурна і міжетнічна інтеграція людства за умови збереження унікальності 

етно-культурних комплексів. Далі звернемося до більш детального їх аналізу. 

3. Людство в пошуках алгоритму діалогу і згоди. Розглядаючи третє питання 

теми, слід зорієнтувати студента на положення про те, що людство до початку III 

тисячоліття в принципі випробувало більшість із можливих ідей, проектів, утопій 

для досягнення соціального щастя і переконалося в їх слабкій реалізуємості. 

У світовій соціально-філософській і філолофсько-історичній літературі все 

частіше зустрічається думка про те, що звичні форми організації суспільного 

життя – держава (правова і соціальна моделі) і громадянське суспільство, – 

вимагають свого перегляду під кутом зору соціальних інновацій і 

супроводжуючої їх кризи. Такого ж перегляду вимагають самі ідеологічні 

програми, що їх забезпечують. Більше того, у перегляді має потребу вся система 

норм міжнародного права, настільки безцеремонно порушуваного державами 

Заходу, і, зокрема, його лідером – США (напр., розв'язані ними війни в Югославії 

та Іраку). Слід розуміти, що міжнародне право саме і створювалось для 

запобігання насильства сильного над слабким, забезпечення принципу поваги 

суб'єктів права до суверенітету, самого народу і територіальної цілісності держав. 

Вище йшла мова про тезу Ф.Фукуями «про кінець історії» як завершення 

ідеологічних «хитань» людства і настання повної й остаточної перемоги західної 

версії соціальної історії з втіленими в ній інститутами ліберальної демократії, 

капіталістичного (ринкового) способу виробництва і саморегулювання. Ця теза у 

своїй демонстрації наполягає на тому, що в єдиній ойкумені, що займає одну 

екологічну нішу, узяла гору єдино ефективна і гнучка модель соціального устрою 

і розвитку. Насправді, це положення суперечить еволюційної теорії, що бачить у 

цивілізаційному розмаїтті (а значить розмаїтті культурних укладів, мов, традицій, 

типів духовності і конституції людини) необхідний позитивний чинник, що 

благотворно впливає на всю природно-соціальну систему. По суті справи 

сучасний етап історії – це етап боротьби незахідних цивілізацій за право бути 

повноцінними учасниками глобального соціального процесу, за право мати свою 

частку участі в загальносвітових справах (ООН, ЮНЕСКО, ВТО, НАФТА і т.п.). 

Інакше кажучи: сучасність – це час пошуку алгоритму погодженого розвитку. 

Пасьянс політичних сил, що склався в світі після розпаду СРСР і соцтабору, 

говорить про автономізацію (обгородження) західного співтовариства від решти 

світу, і більше того – про небажання «золотого мільярду» (країн т.зв. сімки) 

допускати до прийняття рішень тих, хто «відстав» у своєму історичному 

розвитку. Цей ракурс зветься «однополярний світ», де головує один суб'єкт 

(політичної, економічної і культурно-інформаційний) влади. Студенту потрібно 

звернути особливу увагу на те, що в контексті «однополярного світу» ніякий 

діалог і згода між народами неможлива, адже інший (незахідний) світ 

розглядається як об'єкт прикладання волі суб'єкта, він послідовно уніфікується під 

шаблон західної техноцивілізації. 
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У варіанті багатополярного світу відновлюється сам принцип діалогу як 

особливого рівня і способу комунікації, що забезпечує взаємопроникнення, а, 

отже, взаємозбагачення суб'єктів, що беруть у ній участь. Діалог культур і 

цивілізацій передбачає онтологічну рівноправність сторін плюс загальне – 

інтерсуб'єктивна підстава діалогу. Причому, ця підстава повинна бути такою, щоб 

ціннісно задовольняти сторони, що вступають у нього. У противному випадку, 

суб'єктів діалогу очікує нерозуміння і відчуження. 

Говорячи про можливість діалогу між країнами «золотого мільярда» і рештою 

світу, «Північчю» і «Півднем», «Сходом» і «Заходом» у ХХІ ст., слід зазначити: 

цей діалог можливий на основі цінностей і норм, що поділяються і підтримуються 

всім людством. Вважається, що вони – результат духовної і предметної творчості 

багатоманіття цивілізацій. Але якщо предметні цінності (у вигляді матеріальних 

благ) близькі всім людям, то з духовними справа виявляється складнішою. Схід і 

Захід запропонували свою ієрархію цінностей, у яких є момент спільності і 

відмінності. Наприклад, універсальна ціннісна перспектива, відкрита 

християнством, прижилася як на Сході, так і на Заході; те ж можна сказати про 

перспективу Просвітництва і деяких інших варіантів світських, діяльнісних 

ідеологій. На Сході пріоритет був відданий споглядальним поглядам і цінностям. 

В ідеалі – споглядальний і діяльний аспекти – у глобальній культурі – повинні 

бути урівноважені, адже сама культура – це діалектична єдність традиції і новації. 

У силу цього, нормальний алгоритм діалогу повинен будуватися на взаємній 

повазі культур і цивілізацій, принципах толерантності і ненасильства, на 

світоглядно-етичному принципі гуманізму. 

Підводячи підсумок у розгляді цього питання, вкажемо на те, що сам принцип 

діалогу поширюється не тільки на людське співтовариство (що має внутрішню 

культурно-цивілізаційну, державно-політичну, економічну диференціацію), але й 

на комплекс відношень між суспільством і природою. Сучасна соціальна 

філософія сформулювала його у вигляді принципу коеволюції природної і 

соціальної систем, інтегрованих у систему більш загального порядку. 

4. Майбутнє як філософська проблема. Сучасна футурологія про моделі 

майбутнього. Людство завжди прагнуло заглянути за той історичний обрій, що 

йому відкривається із теперішнього. Майбутнє манить, але воно ж вселяє страх, 

почуття тривоги і невпевненості, оскільки покрите завісою таємниці. Раніше це 

бажання «заглянути за обрій» реалізовувалося в пророцтвах, сьогодні воно 

пов'язується з науковим і соціально-філософським передбаченням і 

прогнозуванням. Вивчаючим це питання повинна бути зрозуміла різниця між 

релігійною, утопічною, раціонально-філософською і науковою версіями 

майбутнього. Якщо в першій закладено принцип божественної 

напередвизначенності всього ходу історії з позитивним фіналом, то друга (утопія) 

абсолютизує майбутнє як якісну величину (ідеал), нерівноцінну сьогоденню. 

Філософія ж і наука виходять з того, що майбутнє – продукт закономірних 

соціоприродних процесів, що розуміються раціонально, а, значить, доступних 

передбаченню. 

Тому саме наука і філософія, як форми раціонального знання, зробили 

предметом свого розгляду майбутнє не як обітницю, ідеал, а як проблему, що 
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вимагає свого вирішення. Так склалася одна із самих нових областей 

міждисциплінарних досліджень – футурологія (від лат. futurum – майбутнє; і 

грець. ός – вчення). Один з її засновників американський соціолог О.Тоффлер 

вважав, що одне з завдань, що стоїть перед футурологією – це допомогти 

сформулювати (прийнятні й адекватні) цілі майбутнього. Виникає питання: як же 

футурологія вирішує це завдання? 

Всякий прогноз чи передбачення спирається на знання реальних взаємозв'язків, 

що існують у рамках соціальної системи, між системою і її оточенням. Саме це 

знання імовірнісне, оскільки його вірогідність не абсолютна, а відносна. Адже 

сама людина це не «малюсінька грудочка суміші вуглецю і води» (Б.Рассел), 

детермінована винятково «ззовні», а наділений свідомістю і волею, емоціями і 

пристрастями соціальний суб'єкт. Тому і соціальні процеси, як місце реалізації 

волі і спонтанності людей, не можуть бути покладені в прокрустове ложе 

однозначних схем. 

Міра вірогідності подібного знання залежить від ряду чинників: 1) від того, 

який часовий інтервал майбутнього береться як предмет прогнозу (найближче, 

доступне для огляду чи віддалене); 2) від того, чи обґрунтований сам прогноз 

знанням сутності предмета; 3) від того, наскільки знання системне, всебічне і 

конкретне. Звідси випливає необхідність у винесенні гіпотетичних суджень про 

майбутнє, суджень, що будуються на принципі випереджального відображення, 

але вкорінені у вже відомих законах і практиці. 

Під прогнозом розуміють передбачення, імовірнісну модель, що являє собою 

теоретично й емпірично обґрунтоване судження про «поведінку» об'єкта у 

майбутньому, в його можливих якісних станах, альтернативах і хронологічних 

рамках реалізації. Соціальний прогноз природно охоплює – як свій об'єкт – ті 

можливі взаємодії між людьми, що складаються на основі суспільних відносин, 

що розвиваються, які породжують значимі результати чи продукти. Поряд зі 

звичними процедурами – плануванням, проектуванням, управлінням і 

програмуванням – соціальний прогноз забезпечує комплексність знань, 

формалізованих у проектах, програмах, планах. 

У теперішній момент соціальна філософія має у своєму розпорядженні такі 

види прогнозів: 

– пошуковий, пов'язаний з екстраполяцією ведучих тенденцій дійсного етапу 

розвитку в майбутнє; 

– нормативний, що спирається на принцип реалізації (затребуваності) норм, 

ідеалів і цінностей сучасного суспільства майбутніми поколіннями людей; 

– реактивний, при якому майбутнє мислиться через можливу реакцію – як 

позитивну, так і негативну – на ведучі тенденції теперішнього; 

– аналітичний, який пов'язаний з вирішенням аналітичних завдань і 

виробленням комплексної, перспективний моделі майбутнього; 

– комплексний, що сполучує у собі елементи пошукового і нормативного 

прогнозування; 

– системне передбачення, у рамках якого знаходить свою реалізацію 

системна інтерпретація природи і соціуму в коеволюційній перспективі. 
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Зрозуміло, використовуючи ці та деякі інші засоби освоєння майбутнього, 

людство може адекватно зорієнтуватися в історичному моменті і побудувати 

стратегію свого шляху «за обрій». Адекватність самої орієнтації багато у чому 

визначається тим історичним багажем, який воно має, і який не розгубило на 

своєму звивистому шляху. Іншими словами, образ майбутнього – це зліпок тих 

дій, які зробила і робить людина у своєму історичному бутті. 

Сучасна соціальна прогностика, крім сценаріїв майбутнього, зайнята 

створенням моделі майбутнього. У цьому філософам на допомогу приходять 

математики, економісти, екологи, вчені-природники. Глобальне моделювання 

ставить своїм завданням вироблення і віртуальну перевірку тієї глобальної 

ситуації, що може кристалізуватися у недалекому майбутньому. Яскравим 

прикладом глобального моделювання є робота, пророблена М.М.Моїсеєвим і 

групою його співробітників на початку 80-х рр. ХХ ст. Своєю комплексною 

математичною моделлю вчені підтвердили гіпотезу американського дослідника 

К.Сагана про те, що у випадку повномасштабної ядерної війни на Землі настала б 

«ядерна ніч», а потім і «ядерна зима». У результаті цих робіт люди стали інакше 

ставитись до гонки озброєнь, що відбувається у світі. 

У нинішній момент вчені зайняті моделюванням негативної екологічної 

динаміки, з урахуванням аналізу розташування сил у біосфері, що склалася, 

регресивних чинників і тенденцій «всередині» самого співтовариства, 

наростаючого протистояння багатої «Півночі» і бідного «Півдня», прихильників 

глобалізму та антиглобалізму. Таким чином, проведені в рамках футурології 

роботи є серйозним застереженням людству, а її висновки орієнтують і 

мобілізують усіх землян на оптимізацію життєдіяльності в системі «людина – 

світ». 
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