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Світайло Л.Д., Мельничук М.С., Слюсар В.М. 
Філософія: навчально-методичний посібник. Рівне: Вид-во 

НУВГП, 2012. – 270 с. 
 
Навчально-методичний посібник містить робочу програму, 

стисло викладений навчальний матеріал, поділений на змістові 
модулі і теми, плани семінарських занять, тематику самостійної 
й індивідуальної роботи з курсу, контрольно-тестову програму 
по темах, термінологічний словник, завдання та методичні 
поради до виконання контрольних робіт студентами заочної 
форми навчання, список рекомендованої літератури. Посібник 
корисний при самостійному вивченні дисципліни "Філософія" в 
умовах кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу студентами вищих навчальних закладів. 

Рекомендований студентам.  
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Вступ 

В умовах зростання динаміки сучасного суспільного життя, 
глибоких змін в його структурі, невизначеності і 
альтернативності історичного розвитку особлива увага повинна 
приділятись проблемі світоглядної орієнтації людей, 
усвідомленню ними свого місця і ролі в суспільстві, розвитку і 
обґрунтуванню культури людства, пошуку цілей і смислів 
соціальної активності, відповідальності за напрямки та 
результати своєї діяльності. 

Фундаментальна роль тут належить філософії. Як теоретична 
форма суспільної та індивідуальної свідомості, вона осмислює 
стратегічні шляхи загальнолюдського існування і містить в собі 
заряд гуманістичної дальнодії.  

В сучасну добу загострення глобальних проблем філософія 
покликана проаналізувати допустимі межі "інструментального " 
ставлення до світу, та альтернативні шляхи прогресу, розвитку 
цивілізації. Продуктивна місія філософії, її соціальна ціннісність 
полягає насамперед в її антропологічному призначенні: 
допомогти людині утвердитись в світі не лише як свідомій, але й 
як високоморальній, емоційно-чуттєвій, розумній істоті. 

Філософія, потому належить до циклу фундаментальних 
дисциплін навчального плану, вивчення якої є важливим 
чинником духовного збагачення, інтелектуального розвитку, 
формування світоглядно-методологічної позиції студентської 
молоді. 

Вивчення дисципліни певним чином пов’язане зі знанням 
інших гуманітарних дисциплін. У свою чергу знання 
дисципліни "Філософія" є методологічною основою вивчення не 
тільки гуманітарних та суспільно-політичних (таких як 
політологія, соціологія, економічна теорія, тощо) але й 
природничих та технічних дисциплін. 
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1. Структура програми  
навчальної дисципліни "Філософія" 
        Опис предмета навчальної дисципліни  

(денна форма навчання) 

Курс: підготовка 
бакалаврів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів 
відповідних ESCTS – 

5,25 
Модулів 2 ІНДЗ 

Змістових модулів – 12 
Загальна кількість 

годин – 189 
Тижневих годин: 
аудиторних – 2,5 

СРС – 2,7 

Напрямки: 
708 "Екологія", 921 

"Будівництво", 906 "Водні 
ресурси", 902 "Інженерна 

механіка", 905"Енергетика" 
Спеціальності: 

6.092102 "Гідротехнічне 
будівництво", 6.092108 
"Теплогазопостачання і 
вентиляція", 6.092601 
"Водопостачання та 

водовідведення", 6.080202 
"Підйомно-транспортні, 

будівельні, дорожні, 
меліоративні машини і 
обладнання", 6.090258 

"Автомобілі і автомобільне 
господарство", 6.092602 

"Гідромеліорація", 6.092101 
"Промислове та цивільне 

будівництво", "міське 
будівництво та 

господарство", 6.092104 
"Технологія будівельних 
конструкцій, виробів та  

матеріалів", 6.092105 
"Автомобільні дороги та 

аеродроми", 6.040106 
"Землевпорядкування і 

кадастр", 6.090101 
"Геоінформаційні системи і 

технології" 

Обов’язкова 
нормативна 

Рік підготовки – 
2,3 

Семестр – 4,5 
Лекції – 36 годин 

Практичні – 34 
години 

Самостійна 
робота – 119 

годин 
Індивідуальна 

робота – за 
вибором  

Вид контролю: 
залік, іспит 

 Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр  

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та 
індивідуальної та самостійної роботи становить 37% до 63%. 
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Структура програми  
навчальної дисципліни "Філософія" 

Опис предмета навчальної дисципліни  
(заочна форма навчання) 

Курс: 
підготовка 
бакалаврів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характерист
ика навчальної 

дисципліни 

Кількість 
кредитів 

відповідних 
ESCTS – 5,25 

Модулів 1 
ІНДЗ 

Змістових 
модулів – 12 

Загальна 
кількість годин – 

189 
 

Напрямки: 
708 "Екологія", 921 

"Будівництво", 906 "Водні 
ресурси", 902 "Інженерна 

механіка", 905"Енергетика" 
Спеціальності: 

6.092102 "Гідротехнічне 
будівництво", 6.092108 
"Теплогазопостачання і 
вентиляція", 6.092601 
"Водопостачання та 

водовідведення", 6.080202 
"Підйомно-транспортні, 

будівельні, дорожні, 
меліоративні машини і 
обладнання", 6.090258 

"Автомобілі і автомобільне 
господарство", 6.092602 

"Гідромеліорація", 6.092101 
"Промислове та цивільне 

будівництво", "міське 
будівництво та 

господарство", 6.092104 
"Технологія будівельних 
конструкцій, виробів та  
матеріалів", 6.092105 

"Автомобільні дороги та 
аеродроми", 6.040106 
"Екологія", 6.090101 

"Агрохімія", 6.090202 "Водні 
біоресурси", 

"Землевпорядкування і 
кадастр""Геоінформаційні 

системи і технології" 

Обов’язкова 
нормативна 

Рік 
підготовки – 2,3 

Семестр – 4,5 
Лекції – 

10,12,14 годин 
Практичні – 

10,8,6 годин 
Самостійна 

робота – 169 
годин 

Індивідуальн
а робота – за 

вибором  
Вид 

контролю: іспит 

 
Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
бакалавр 

 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять та 
індивідуальної та самостійної роботи становить 10,6% до 89,4%. 
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2. Мета й завдання дисципліни 
Мета викладання філософії: 
– навчити студентів виявляти, систематизувати і 

критично осмислювати світоглядні компоненти, включені 
в різні області гуманітарного знання й культуру в цілому; 

– формувати духовний світ особистості, що 
усвідомлює своє достоїнство і місце в суспільстві, мету і 
зміст свого життя, що є соціально активною, а тому, 
відповідальна за свої вчинки й здатна приймати рішення; 

– сформувати адекватну сучасним вимогам 
методологічну культуру, що дозволяє враховувати в 
професійній діяльності соціальні, екологічні і 
психологічні наслідки останньої, поєднувати різнорідні 
технічні, екологічні і культурні фактори в єдиний 
системний комплекс, співвідносити спеціально-наукові й 
технічні завдання з масштабом гуманістичних цінностей; 

– допомогти майбутньому фахівцеві навчитися 
гнучко реагувати на зміни в змісті й цілях професійної 
діяльності з урахуванням відносності і мінливості 
професійного знання. 

У результаті вивчення філософії студент повинен: 
– розуміти предмет філософії, її роль в історії 

людської культури; 
– знати основні етапи світової філософської думки; 
– мати уявлення про найважливіші школи і вчення 

видатних філософів; 
– виявляти знайомство із класичними 

філософськими текстами, що охоплюють різні епохи й 
традиції; 

– мати загальні уявлення про основні галузі 
філософського знання; 

– знати фундаментальні принципи й поняття, що 
становлять основу філософських концепцій буття, 
пізнання, соціальної філософії, сутності людини, ролі 
культури в житті суспільства, її базових життєвих 
цінностей; 

– мати уяву про різноманіття форм людського 
знання (наукове й ненаукове), співвідношення 
раціонального й ірраціонального в людській 
життєдіяльності, про особливості функціонування знання 
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в сучасному інформаційному суспільстві, про роль науки 
в розвитку цивілізації, про структуру форм і методів 
наукового пізнання, про співвідношення науки й техніки 
та пов’язаних з ними соціальних й етичних проблем. 

Студент, що завершив навчання, повинен вміти: 
– аргументовано розкривати зміст основних 

філософських концепцій; 
– володіти системою філософських категорій, 

навичками філософського мислення; 
– реферувати оригінальні філософські тексти і 

розуміти їх місце в системі філософського знання; 
– опираючись на принципи філософського мислення 

аналізувати сучасні проблеми, що виникають в соціальній, 
професійній та індивідуальній життєдіяльності; 

– обґрунтовувати свою світоглядну й соціальну 
позицію; 

– застосовувати отримані знання при рішенні 
професійних завдань конструювання технічних й інших 
систем, при розробці екологічних і соціальних проектів, 
організації міжлюдських відносин у сфері управлінської 
діяльності й бізнесі. 

Дисципліна відноситься до блоку гуманітарних і 
соціально-економічних дисциплін, що забезпечують 
загальнокультурний розвиток і філософсько-
методологічну підготовку. 

Вивчення філософії базується на наступних 
дисциплінах: вітчизняна історія, культурологія, етика й 
естетика. 

Основні положення дисципліни повинні бути 
використані надалі при вивченні наступних дисциплін: 
політологія, соціологія, економічна теорія, а також як 
загально-методологічні принципи при вивченні 
загальнонаукових і спеціальних дисциплін. 

Навчальна програма розрахована на студентів, які 
навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами 
підготовки бакалаврів. 

Програма побудована за вимогами КСОНП та 
узгоджена з орієнтованою структурою змісту навчальної 
дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-
Трансферною Системою (ESCTS). 
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3. Розподіл балів,  
що присвоюються студентам  

(денна форма навчання). 
Для визначення рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу використовуються такі форми 
учбової роботи зі студентами та способи оцінювання їх 
знань: 

- письмові п’ятихвилинки по філософським 
категоріям; 

- оцінка за доповідь на семінарському занятті; 
- поточне тестування після вивчення кожного 

змістового модуля; 
- оцінка за опрацювання першоджерел; 
- підсумковий тестовий іспит; 
- оцінка за самостійну роботу. 

Кількість оціночних балів за виконання цих робіт 
становить: 

№ п.п. Види навчальної діяльності Оціночні бали 
1 Відвідування лекційних занять 0,1 б. за 2 год. 
2 Відвідування практичних занять 0,5 б. за 1 заняття 

3 Підготовка письмового реферату 
та його захист 3 б. 

4 Доповідь на семінарському 
занятті 0,5 б. за 1 виступ 

5 Участь у дискусії під час 
семінарського заняття 0,5 б. за 1 заняття 

6 Постановка проблемних питань 0,1 б. за заняття 
7 Огляд літератури по темі курсу 2 б. 

8 
Виступ з доповіддю на 
студентській науковій 
конференції 

2 б. 

9 Участь у конкурсі студентських 
наукових робіт ім. Г.Корольової 2 б. 

10 Участь у олімпіаді 2 б. 

11 Призове місце в олімпіаді чи 
конференції 5 б. 

12 За якісне ставлення до вивчення 
дисципліни 1-3 б. 
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Шкала розподілу балів за змістовими модулями та по 
окремих темах курсу (денна форма навчання) 

Поточне тестування та СРС 

Ре
ф

ер
ат

 

Іс
пи

т 

За
га

ль
на

 с
ум

а 

Модуль 1 Модуль 2 

20 б. 37 б. 
3 40  

1
0
0 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т5 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
5 10 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 

Шкала розподілу балів за змістовими модулями та по 
окремих темах курсу (заочна форма навчання) 

Модуль 1 

М
од

ул
ь 

2 
В

ик
он

ан
ня

 
ко

нт
р.

ро
бо

ти
 

Іс
пи

т 

За
га

ль
на

 с
ум

а 
ба

лі
в 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12    

2б 3б 3б 3б 3б 2б 3б 3б 2б 2б 2б 2б 30 б  40 10
0 

 
Шкала відповідності в КМСОНП та ЕСТS 

Сума балів за всі 
форми навчальної 

діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за націона-
льною шкалою 

Екзамен 
90-100 A Відмінно ("5") 
82-89 B Дуже добре ("4") 
74-81 C Добре ("4") 
64-73 D Задовільно ("3") 
60-63 E Достатньо ("3") 

35-59 FX 
Незадовільно 

("2") x  

1-34 F 
Незадовільно 

("2") xx  
Примітка: x - з можливістю повторного складання 

екзамену; 
           xx - з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 
4.1. Тематичний план та розподіл навчального часу 

 

Відповідно до "Освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра, спеціаліста галузей знань: 
708 "Екологія", 921 "Будівництво", 906 "Водні ресурси, 
902 "Інженерна механіка", 905 "Енергетика" на вивчення 
дисципліни "Філософія" передбачено 189 годин. З 
урахуванням зменшення аудиторного навантаження на 
студентів і збільшення обсягу самостійної роботи під 
керівництвом викладача, тематичний план та розподіл 
навчального часу для денної форми навчання наведений у 
таблиці 4.1., для заочної форми навчання – у таблиці 4.2., 
у таблиці 4.3. наведені завдання для самостійної роботи 
студента. 

Таблиця 4.1. 
Тематичний план та розподіл робочого часу для 

студентів денної форми навчання 

Назви тем 
змістових 
модулів 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 
Самостійна 

робота 
Разом 

Модуль 1 Філософське осягнення світу. Категоріальне 
моделювання онтологічної проблематики 

Тема 1. 
Філософія: 

коло її проблем 
та роль у 

суспільстві 

3 2 7 12 

Тема 2. 
Типологія 

філософських 
систем 

7 8 15 30 

Тема 3. 
Філософське 

розуміння світу 
3 4 12 19 
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Модуль 2. Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної 
реальності 

Тема 4. 
Свідомість як 

проблема 
філософії 

3 2 8 13 

Тема 5. 
Пізнання як 
філософська 

проблема 

2 2 8 12 

Тема 6. Логіка: 
її предмет та 
філософська 

природа 

2 2 10 14 

Тема 7. 
Проблема 
людини в 
філософії 

4 4 10 18 

Тема 8. 
Соціальне 

буття: 
філософський 

аналіз 

4 2 11 17 

Тема 9. 
Проблема 

цінностей у 
філософії 

2 2 11 15 

Тема 10. Релігія 
як духовний 

феномен 
2 2 10 14 

Тема 11. Етика 
як філософське 

вчення про 
мораль 

2 2 10 14 

Тема 12. 
Естетика як тип 

духовного 
2 2 7 11 

Всього 36 34 119 189 
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Таблиця 4.2. 

Тематичний план та розподіл робочого для 

студентів заочної форми навчання 

Назви тем 

змістових 

модулів 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 
Разом 

Модуль 1 Філософське осягнення світу. Категоріальне 

моделювання онтологічної проблематики 

Тема 1. 

Філософія: коло 
її проблем та 

роль у 
суспільстві 

1
1  1

1  11
11  13 

Тема 2. 

Типологія 

філософських 

систем 

3
3  2

1  25
26  30 

Тема 3. 

Філософське 

розуміння світу 
1

1  2
1  16

17  19 

Тема 4. 

Свідомість як 

проблема 

філософії 

1
1  1

1  14
14  16 

Тема 5. Пізнання 

як філософська 

проблема 
1

1  1
1  14

14  16 

Тема 6. Логіка: її 

предмет та 

філософська 

природа 

−
1  

−
−  12

11  12 

Тема 7. Проблема 

людини в філософії 1
1  1

1  16
16  18 
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Тема 8. 

Соціальне буття: 

філософський 

аналіз 

1
1  1

1  16
16  18 

Тема 9. 

Проблема 

цінностей у 

філософії 

1
1  1

1  13
13  15 

Тема 10. Релігія 

як духовний 

феномен 
−

1  
−

−  
12

11  12 

Тема 11. Етика як 

філософське 

вчення про 

мораль 

−
1  

−
−  

10
9  10 

Тема 12. 

Естетика як тип 

духовного 
−

1  
−

−  
10

9  10 

Всього 10
11  

10
8  

169
167  189 

В чисельнику наведено розподіл робочого часу для 

студентів напрямків підготовки 902 "Інженерна механіка", 
у знаменнику – для студентів напрямків 708 "Екологія", 

906 "Водні ресурси" та інші. 
(див. структуру навчальної дисципліни ) 

 

4.2 Самостійна робота студентів 
Під час самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріали 
окремих тем (для заочної форми навчання) шляхом 
опрацювання відповідної літератури, інтерактивного 
комплексу, здійснюють підготовку до практичних занять 
та залікових модулів. 
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Таблиця 4.3. 
 
 

Тематика і розподіл часу самостійної роботи студента 
№ 

п.п. 
Тема самостійної 

роботи 
Короткий зміст 

Кількість 
годин 

1 2 3 4 

1. 
Філософія: коло її 
проблем та роль у 

суспільстві   

1.Специфіка 
філософського знання  

мудрості. 
2.Філософський 
поліцентризм. 

3.Життєве призначення 
філософії в сучасній 

культурі. 
4.Філософська культура 

11
7  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Типологія філософських 
систем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Виникнення філософії 
та формування східної 

парадигми 
філософування. 
2.Особливості 
середньовічної 

схоластики XIV-XV ст. 
3.Співвідношення 
антропоцентризму 

Відродження і 
Просвітництва. 

4.Основні етапи і 
особливості української 

філософії X-XIX ст. 
5.Сучасна зарубіжна 

філософська антропологія. 
6.Основні риси сучасної 
аналітичної філософії. 
7.Особливості української 

філософії  
XX ст. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25
15  
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1 2 3 4 
     

3. 
Філософське розуміння 

світу 

1.Категорії онтології в 
історико-філософському 

процесі. 
2.Сучасна наукова і 

філософська картина 
світу. 

3.Головні категорії і 
закони діалектики. 

16
12  

4. 
Свідомість як проблема 

філософії 

1.Духовні виміри 
людського буття. 

2.Сучасні підходи до 
тлумачення походження і 

сутності свідомості. 
3.Форми суспільної 

свідомості: ідеологія, 
утопія.  

14
8  

5. 
Пізнання як 

філософська проблема 

1.Пізнання і практика. 
2.Сучасна наукова і 

філософська картина 
світу. 

3.Типи раціональності. 
4.Проблема, гіпотеза, 

теорія 

14
8  

6. 
Логіка: її предмет та 
філософська природа 

1.Логіка і діалектика як 
форми мислення. 

2.Множинність логічної 
системи. 

3.Сучасні різновиди 
логіки. 

12
10  

7. 
Проблема людини у 

філософії 

1.Проблема походження 
людини.  

2.Проблема смерті і 
безсмертя в духовному 

досвіді людства. 
3.Сутність відчуження та 
шляхи його подолання. 
4.Феномен творчості. 

16
10             
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1 

* Чисельник – для студентів денної форми навчання. 
   Знаменник – для студентів заочної форми навчання. 

 

8. 
Соціальне буття: 

філософський аналіз 

1.Специфіка предмета 
соціальної філософії. 
2.Буття людини як 

співбуття. 
3.Способи осягнення 

історії. 
4.Техніка як 

соціокультурний 
феномен. 

16
11  

9. 
Проблема цінностей у 

філософії 

1.Особливості 
філософського підходу до 

проблеми цінностей. 
2.Ціннісно-духовні 

орієнтири сучасної епохи. 

13
11  

10. 
Релігія як духовний 

феномен 

1.Філософія і релігія. 
2.Філософські концепції 

сутності релігії. 
3.Місце релігії в 
сучасному світі. 

12
10  

11. 
Етика як філософське 

вчення про мораль 

1.Особливості моральних 
цінностей, моральної 
свідомості і моральної 

самосвідомості. 
2.Добро і зло: їх історико-
філософське тлумачення. 

3. Моральні проблеми 
сучасності 

10
10  

12. 
Естетика як тип 

духовного 

1.Філософські засади 
естетики. 

2.Категорії естетики та їх 
зміст. 

10
7  
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4.3. Індивідуальна робота студентів 
Індивідуальна робота студентів денної форми навчання 

виконується у вигляді рефератів, які враховуються при 
поточному оцінюванні знань, а заочної форми – у вигляді 
контрольної роботи. 

Умови та завдання для виконання контрольної роботи 
студентами заочної форми навчання наведені на сторінках         . 

Реферати студентами денної форми навчання виконуються 
шляхом опрацювання теоретичних питань наведених на 
сторінках. Вибір і вимоги до оформлення рефератів аналогічні 
вимогам до виконання теоретичної частини контрольної роботи. 

  
5. Програмний матеріал блоків змістових 

модулів 
 

Модуль 1 
Філософське осягнення світу. Категоріальне 
моделювання онтологічної проблематики. 

 
Змістовий модуль 1 

Тема 1. Філософія та її місце в системі культури (3год.) 
Лекція 1. Відношення "людина-світ" як фундаментальна 

філософська проблема. Еволюція типів світогляду та їх вплив на 
формування філософської проблематики. 

Особливості філософії як теоретичної форми світогляду. 
Сутність філософської проблематики. Філософія і філософування. 
Смисложиттєві чинники філософування. 

Філософія як спосіб духовно-практичного осягнення світу. 
Філософські парадигми та типи філософування. Епістемний та 
софійний типи філософування.  Знання та мудрість. Філософський 
поліцентризм. Багатоманітність форм і способів буття філософії. 

Особливості філософського пізнання. Світогляд і метод. 
Структура філософії як теоретичної системи.  
Філософія як тип духовності. Співвідношення філософії з 

іншими типами духовності. Філософська культура, філософська 
традиція. Роль особистості у філософії. Соціокультурне 
призначення філософії. 
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Змістовий модуль 2 
Тема 2. Типологія філософських систем (7 год.) 

Лекція 1. Історичні типи філософії як моделювання 
філософських проблем.  

Зародження філософської думки та формування західної та 
східної парадигми філософування. Космоцентризм античної 
філософії як спроба побудови раціоналізованої картини світу. 
Особливості постановки і вирішення онтологічних, 
гносеологічних, антропологічних, методологічних проблем в 
античній і східній філософії. Проблема буття і небуття та пошук 
першоначала. Зародження логіки. Закони формальної логіки. 
Діалектика. Роль морально-естетичного начала в тлумаченні 
людського буття. 

Лекція 2. Проблема співвідношення віри і розуму, філософії та 
релігії як основні в середньовічній філософії. Тлумачення і 
доведення буття Бога. Проблема універсалій: номіналізм і реалізм. 
Розвиток схоластики як формування раціоналістичного підходу до 
релігійної проблематики. 

Особливості формування і основні риси філософських ідей 
Київської Русі. 

Розвиток онтологічних, гносеологічних та методологічних 
проблем XVI-XVIII ст. Формування класичного типу 
раціональності. Механіцизм, раціоналізм та емпіризм в 
західноєвропейській філософії Нового часу. Тлумачення матерії та 
субстанції. Пізнавальний оптимізм та скептицизм. 

Лекція 3. Основні риси та особливості філософії 
Просвітництва. Особливості антропоцентризму Відродження у 
порівнянні з механістичним підходом до людини в XVII ст. і 
антропоцентризмом Просвітництва. 

Німецька класична філософія як втілення класичного типу 
раціональності "Коперніканський переворот " І. Канта. 
Філософська система та метод Г. Гегеля. Діалектика. 
Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 

Боротьба проти католицизму, обґрунтування православної 
догматики та формування професійної філософії в Україні (XVI-
XVII ст.). Раціоналістичний напрям філософських пошуків у 
Києво-Могилянській академії. Просвітницький характер філософії 
Г. Сковороди. 
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Основні риси та принципи філософії марксизму. Проблема людини: 
практика, відчуження, свобода, гуманізм. Матеріалістичні засади 
соціальної філософії. Філософія марксизму як втілення соціальної 
раціональності. Вплив марксизму на філософські течії ХХ ст.  

Виникнення і особливості некласичних філософських вчень в 
ХІХ ст. Антираціоналістичний характер "філософії життя". 
Проблема інтенціональності свідомості і "життєвий світ" в 
феноменології Е. Гуссерля. 

Українська філософія ХІХ-ХХ ст. у контексті світової 
філософської думки. "Філософія серця" П. Юркевича. Проблема 
людини, творчості, сенсу історії в філософії М. Бердяєва, Г. Шпета. 
Соціально-філософські ідеї. 

Лекція 4. Зміна філософської парадигми у філософії ХХ ст. і 
становлення некласичного типу раціональності. Плюралізм течій і 
напрямків. Сцієнтизм та антисцієнтизм. 

Проблема наукового знання, мови: неопозитивізм, 
постпозитивізм, структуралізм, прагматизм. Антропологічні 
орієнтації філософської герменевтики. 

Проблема людини як основна проблема філософії ХХ ст. 
Формування нової онтології. Особливості тлумачення сутності людини, 
її буття, свободи, творчості, комунікації, трансценденції в 
екзистенціалізмі, персоналізмі, філософській антропології, неофройдизмі. 

Основні напрямки та течії посткласичної філософії. 
 

Змістовий модуль 3 
Тема 3. Філософське розуміння світу (3 год.) 

Лекція 1. Категоріальне моделювання онтологічної 
проблематики. Категорія буття, її філософський сенс і специфіка. 
Основні форми буття. Буття та небуття. Всесвіт, універсум, світ, 
життєвий світ: філософський зміст. 

Проблема єдності та багатоманітності світу. Поняття "матерія", 
"субстанція" та їх історико-філософська генеза. Монізм, дуалізм, 
плюралізм. 

Суперечність та процесуальність буття. Рух та розвиток. 
Осмислення проблеми розвитку та його критеріїв в історії філософії. 

Основні філософські концепції розвитку. Діалектика та її 
різновидності. Понятійно-категоріальний апарат діалектики. 
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Риси і особливості синергетики як сучасної концепції розвитку. 
Поняття простору і часу. Специфіка просторово-часових 
характеристик в різних формах буття. Основні концептуальні 
підходи в тлумаченні простору та часу. 

Час та вічність: релігійне, наукове та філософське тлумачення. 
Людиновимірність простору і часу. 

 
Модуль 2  

Людське усвідомлення об’єктивної і суб’єктивної 
реальності. 

 

Змістовий модуль 4 
Тема 4.Свідомість як проблема філософії (3 год.) 

Лекція 1. Духовні виміри людського буття: дух, душа, свідомість, 
самосвідомість, несвідоме, ментальність, духовність. Різні підходи до 
тлумачення духовності в історії філософії і культури. 

Походження і сутність свідомості як філософська проблема. 
Свідомість як субстанція. Свідомість як відображення. Свідомість 
як суб’єктивна реальність. Проблема ідеального. Буттєвий і 
рефлексивний шари свідомості. Значення і смисл. 

Властивості свідомості: універсальність, суб’єктивність, 
комунікативність, активність, системність. Свідомість і мова. 

Лекція 2. Свідомість як система. Проблема несвідомого. Архетипи 
колективного несвідомого. Роль несвідомого в людському бутті. 

Свідомість та самосвідомість. Сутність, рівні та форми 
самосвідомості. Індивідуальні та колективні форми 
самосвідомості. Специфіка національної самосвідомості. 

Суспільна, масова, індивідуальна свідомість. Ідеологія, утопія, 
міфологічна свідомість. 

 
Змістовий модуль 5 

Тема 5. Зміст пізнавальної діяльності. (2 год.). 
Лекція 1. Пізнання як філософська проблема. Пізнавальний 

процес як взаємодія логічно-дискурсивного та інтуїтивно-
художнього пізнання. Знання та віра як способи осягнення світу 
Основні гносеологічні концепції філософії. Пізнання як 
відображення і творчість. 
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Діалектика чуттєвого і раціонального в процесі пізнання. 
Форми логічно-дискурсивного пізнання: поняття, судження, 
умовиводи. Основні закони правильного мислення. 

Проблема істини в філософії та науці: історичний і сучасний 
контекст. Філософські концепції істини. Істина як процес. 
Проблема об’єктивності істини та її критеріїв у науково і ціннісно- 
орієнтованому пізнанні. Істина і метод пізнання, Істина і буття. 

Наукове пізнання як філософська проблема. Основні поняття і 
структура науки. Наукове пізнання та наукове дослідження: 
категорії, форми та методи. Логіка та методологія наукового 
пізнання. Евристика наукового пошуку. 

Наука як соціальний інститут суспільства. Особливості сучасної 
науки. Сучасна наукова картина світу. 

Особливості методологічного мислення сучасної науки. Зміна 
типів раціональності. Стиль мислення і філософія. 

Раціональність і виміри людського буття. Наука і мораль в 
сучасній культурі. 

 

Змістовий модуль 6  
Тема 6. Логіка: її предмет та філософська природа (2 год.) 

Лекція 1. Предмет логіки та основні етапи її становлення і 
розвитку. 

Форми логічно-дискурсивного пізнання : поняття, судження та 
їх класифікація. Загальна характеристика законів логіки та 
особливості їх використання в мисленні. 

Множинність логічних систем. 
Поняття доведення та його структура. Умовиводи та їх види. 

Дедукція, індукція, аналоги та їх роль в процесі мислення і 
пізнання. Гіпотези. Софізми, паралогізм, парадокси та антимонії як 
форма мислення. Логіка людської взаємодії. 

Змістовий модуль 7  
Тема 7. Проблема людини у філософії.(4 год.) 

Лекція 1. Людина як проблема філософії: історія та сучасність. 
Проблемність людського буття: есенційні та екзистенційні підходи. 

Плюралістичність філософських концепцій людини: 
натуралістична, релігійна, соціологічна, космологічна, екзистенціальна. 

Проблема походження людини: філософські, релігійні та наукові 
підходи. Антропосоціогенез: основні чинники та їх взаємозв’язок. 
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Буття людини як буття можливостей. Творчість, свобода, 
відповідальність як форма реалізації можливісного виміру 
людського буття. Унікальність і універсальність людського буття. 

Феномен творчості. Головні концепції творчості в історії 
філософії. Творчість, свобода, об’єктивація і комунікація. 
"Трагедія" творчості. Розвиток творчих здібностей людини. 

Лекція 2. Життя і смерть: вихідна проблема людського буття. 
Життя як цінність. 

Свобода як цінність. Свобода і необхідність. Свобода і 
відповідальність. 

Єдність і багатоманітність людського буття та проблема його 
достатності. Сутність відчуження, форми його вияву та шляхи 
подолання. Пошук сенсу людського життя. 

 

Змістовий модуль 8 
Тема 8. Соціальне буття та його специфіка (4 год.). 

Лекція 1. Практика як основа суспільної життєдіяльності 
людини. Категоріальне моделювання практичного способу 
людського буття в соціальному та культурному просторі і часі. 

Соціальність як вимір людського буття. Поняття суспільства і 
суспільного буття. Філософські принципи аналізу суспільства. 

Природа як передумова існування людини. Особливості 
взаємодії людини і природи. Відмінність у ставленні до 
перетворення природи в західній і східній культурі. 

Суспільство як цілісна система. Соціальні інститути і 
спільності. 

Лекція 2. Історичність буття людини і суспільства. Способи 
осягнення історії. Проблема періодизації та спрямованості історії. 
Єдність історії. 

Індивідуальне і соціальне в суспільному бутті. Буття людини як 
співбуття. Комунікативна природа соціального. 

Ідея прогресу в соціальній філософії та концепції її осягнення. 
Філософські та історіософські, есхатологічні концепції прогресу. 
Критерії прогресу. Проблема "ціни" прогресу. Добро і зло в історії. 

Техніка як соціокультурний феномен. Науково-технічний 
прогрес: сутність, наслідки, перспективи. Технократизм і проблеми 
гуманізації техніки. 
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Проблемність і суперечливість сучасного цивілізаційного 
розвитку та соціально-культурні імперативи його осмислення. 

Сенс історії та сучасна світова соціальна стратегія. 
 

Змістовий модуль 9 
Тема 9. Проблема цінностей у філософії (2 год.). 

Лекція 1. Духовність, людина, суспільство. Світ цінностей. 
Філософське моделювання аксіологічних проблем. Природа 
цінностей та способи їх обґрунтування. Класифікація цінностей. 
Типи ціннісних орієнтацій. 

Базові життєві цінності: зміст і співвідношення. Мета і цінність 
людської життєдіяльності. Проблема ціннісного виміру людства в 
умовах глобалізації. Поняття "ноосфера", "новий гуманізм", 
"толерантність" та їх значення для створення нового образу 
людини і світу. 

 

Змістовий модуль 10.  
Тема 10. Релігія як духовний феномен (2 год.) 

Лекція 1. Релігія як культурно-історичний феномен. 
Філософські концепції природи релігії. 

Основні елементи та структура релігії, поняття Бога як основа 
релігійного світогляду та філософські підходи до його тлумачення. 

Релігія в сучасному світі. Типи і класифікація сучасних релігій 
та їх особливості. 

Світові релігії та особливості їх віровчення і культу. 
Національні релігії. Нетрадиційні релігії. 
Свобода совісті як загальнолюдська цінність. 
Релігія як духовна цінність. Система цінностей у релігії : їх 

природа та ієрархія. 
 

Змістовий модуль 11  
Тема 11 .Етика як філософське вчення про мораль (2 год.) 

Лекція 1. Мораль як тип духовності. Моральна свідомість та 
самосвідомість. Етика як філософська наука: етичні категорії, теорії, 
імперативи. Взаємозв’язок моральних і релігійних цінностей. 

 

Змістовий модуль 12 
Тема 12. Естетика як тип духовного (2 год.) 

Лекція 1. Естетика як тип духовного. Категорії естетики. 
Цінність краси і її втілення в мистецтві. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 
ОКРЕМИХ МОДУЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ. 

 
 

Тема 1.Філософія: коло її проблем та роль у 
суспільстві. 

 
Ключові категорії і поняття: світогляд, світовідчуття, 

світосприйняття, світорозуміння, матеріалізм, суб’єктивний 
ідеалізм, об’єктивний ідеалізм, агностицизм, аксіологія, 
гносеологія, діалектика, імператив, метафізика, методологія, 
міфологія, онтологія, пізнавальний оптимізм, позитивізм, 
праксеологія, релігія, сцієнтизм, скептицизм. 

 
План: 

1. Світогляд, його зміст, соціально-історичний характер та 
історичні типи. 

2. Суть та особливості філософського світогляду. 
3. Проблема науковості філософського світогляду. 
4. Місце філософії в системі культури та роль у суспільстві. 

 
1. Світогляд, його зміст, соціально-історичний характер 

та історичні типи. 
Світ, в якому живе людина, надзвичайно складний і 

суперечливий як за змістом, так і по тих зв’язках, які 
забезпечують його єдність як мінливого, наповненого 
взаємовиключаючими одна одну протилежностями. Людині 
будь-якої історичної епохи необхідно зрозуміти сенс і, цілі своєї 
діяльності, навчитися бачити життєві перспективи, оскільки її 
буття перш за все це буття в світі цінностей. Останнє означає те, 
що кожна людина живе так, що в своїй діяльності реалізує 
систему своїх цінностей. При цьому вона керується певним 
уявленням про світ. Її програма життя має під собою дві 
"опори": знання і цінності. 

Відколи наші предки почали усвідомлювати себе людьми, 
відтоді появилося прагнення осягти світ, в якому живемо, а 
також зрозуміти самих себе. Цей потяг до знань у людини є 
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постійним. Рано чи пізно, але кожен із нас замислюється: звідки 
ми взялися? Що являє собою навколишній, видимий світ? Чи 
існують ще інші світи? Для чого ми живемо? та ін. Нехай не 
завжди знаходимо на ці питання чітко сформульовані та 
правильні відповіді, все ж упродовж життя людина певним 
чином сприймає світ і розуміє своє місце в ньому, визначає своє 
ставлення до світу поглиблює знання про саму себе. Отаке 
найбільш загальне й цілісне бачення і розуміння людиною світу 
й самої себе в ньому і є світоглядом. По іншому, світогляд - це 
сукупність поглядів, норм, оцінок, принципів, які визначають 
найбільш загальне бачення й розуміння світу, місця в ньому 
людини, а також життєві позиції та програму поведінки і дій 
людей. 

Цілісний характер світогляду зумовлений тим, що в ньому 
поєднуються почуттєвий (емоційний) і розумовий 
(інтелектуальний) рівні. Сприймається світ передусім органами 
чуття, внаслідок чого формується світовідчуття. Досвід 
формування пізнавальних уявлень за допомогою наочних 
образів називається світосприйняттям. В результаті їх 
поєднання й виникає світорозуміння - найвищий рівень 
світогляду. 

Уявлення людей про світ і самих себе не є стабільними - вони 
постійно змінюються, збагачуються упродовж життя особи і 
цілих поколінь. Тобто, світогляд має соціально-історичний 
характер. Він завжди поєднує в собі компоненти - "блоки" 
думок, почуттів, настроїв, прагнень, сподівань як особистості, 
так і соціальних груп і спільностей. Передусім світогляд містить 
у собі знання. За походженням вони можуть бути життєво-
практичними, професійними, науковими тощо, але роль їх є 
першорядною: чим більш ґрунтовні знання, тим багатшим і 
міцнішим є світогляд. 

Пізнаючи, людина водночас оцінює пізнане, виробляє 
відповідне до нього ставлення, цебто, формує свої ціннісні 
орієнтації. Вони відображають вибіркове ставлення до 
матеріальних і духовних надбань, яке визначає мету і засоби 
задоволення потреб та ідеалів особи або суспільної групи чи 
суспільства в цілому. 
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Знання і ціннісні орієнтації становлять світогляд лише коли 
поєднуються з переконаннями. Вони з’єднують думку з дією, 
тому є ядром світогляду. Якщо переконань немає, немає й 
світогляду. Лише завдяки їм людина визначає свої 
смисложиттєві цілі й засоби їх досягнення. 

Соціально-історичний характер світогляду полягає і в тому, 
що його зміст і спрямованість залежать від рівня знань та 
особливостей у поглядах, настроях і цінностях кожного 
історичного етапу становлення людства. У цьому зв’язку й 
розрізняються різні історичні типи світогляду. Починалося 
все з наївного реалізму – фіксації у мозку наших далеких 
предків того, що оточувало їх. Пізніше у мозку почали 
зароджуватись здогадки, – ілюзорні уявлення, перші творчі 
спроби пояснення і констатації специфіки існуючого. Так 
сформувався міфологічний світогляд – перша спроба людини 
пояснити світ. Саме через міфотворчість люди намагалися 
з’ясувати для себе походження, початок і будову Всесвіту, 
сутність найважливіших явищ природи. Міфологія, таким 
чином, являю собою найбільш ранню форму духовної культури. 
Це була перша цілісна картина світу, що поєднувала в собі 
реальність і фантазію, природне й надприродне, думки й емоції, 
знання й віру. 

Пізнавальна й трудова діяльність поступово розкривала 
неспроможність міфічного пояснення світу. Але деякі міфічні 
персонажі й події породжували певне оціночне ставлення, що 
поволі формувало у них потребу в культі, тобто поклонінні. Так 
у надрах міфології зароджується новий історичний тип 
світогляду – релігія. У своєму поясненні світу вона виходить із 
визнання надприродного поділу світу на "поцейбічний" - 
земний, природний, і "потойбічний" - надчуттєвий, 
надприродний, небесний. Релігія - складне духовне утворення. 
Способом її існування є внутрішня віра людини, яка не потребує 
доведень, вважається самодостатньою. Зовнішня ж форма релігії 
знаходить виявлення у культі - системі дій, якими віруючі 
намагаються "плинути на надприродне і реальний світ. 

Таким чином, міфологію і релігію слід вважати тими 
історичними типами світогляду, з яких зароджувалася 
філософія. Ще одним джерелом філософії було наукове 
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мислення, адже відомі донині монументальні споруди 
стародавніх держав не могли бути збудовані лише на основі 
міфів та релігії. Зрозуміло, у той час люди уже могли виявляти 
внутрішню природу причинно-наслідкових зв’язків. Вкажемо й 
на її четверте джерело – народну мудрість. У процесі пізнання 
й практично-перетворюючої діяльності людина поволі долала 
світоглядну обмеженість міфів та релігії, багато чого 
пояснювала з позицій здорового глузду й тверезого розуму. 
Мудрість народу нагромаджувалася у приказках, прислів’ях й 
інших жанрах народнопоетичної творчості, наближаючи її до 
філософського осмислення буття. Лише узагальнивши усе цінне 
можна було перейти до філософії, яка є теоретично 
обґрунтованим світоглядом. 

У цілому світогляд являє собою складне системне 
формування. Він органічно включає в себе: 

Світогляд – найбільш загальне і цілісне бачення світу та місце в 
ньому людини 
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Світогляд має також функціональну структуру, елементами 
якої є віра, воля, надія, ідеал, тощо. Носієм та виразником 
світогляду може бути як одна окремо взята людина, так і певна 
соціальна група, сім’я, клас, етнос, суспільство в цілому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Філософія: навчально-методичний посібник 
 

 28

Поєднання в світоглядові людини здатності до мислення і 
раціонального пізнання, її емоцій та почуттів, настроїв і 
переживань, вірувань та переконань свідчить про  те, що 
світоглядна сфера є невіддільною від людини та її сутності. 

2. Суть та особливості філософського світогляду. 
Поняття "філософія" вперше вжив великий математик 

Давньої Греції Піфагор (580-500 рр. до н.е.). Але витлумачення 
даного поняття так, як це згодом утвердилося у світовій 
культурі належить давньогрецькому філософу Платону (427-347 
рр. до н.е.). Він під "філософією" розумів знання про буття, які 
якісно відрізнялися від знань про явища. Буквально "філософія" 
в перекладі з грецької означає "любов до мудрості", 
"любомудріє". Філософія – це система найбільш загальних 
теоретичних поглядів на світ, місце в ньому людини, 
з’ясування різних форм відношення людини до світу. 
Філософія є ціннісним розумінням світу, вищою єдністю істини, 
добра і краси. При цьому вона теоретично узагальнює 
досягнення науки і культури, всієї людської історії, виступаючи 
у формі теоретичного світогляду, вищою по відношенню до 
міфології і релігії як історичних типів світогляду, котрі 
передують філософії. 

У системі духовної культури філософія бере на себе роль 
критичної рефлексії життєвого досвіду, формує найбільш 
загальні ідеї та ідеали, на яких базується культура певного 
історичного типу суспільства. От чому певна філософська 
картина світу є діалектичною єдністю сущого і належного, в 
якому суще критикується з позиції належного (ідеалу), - при 
цьому автори конкретної філософської системи, як правило, 
виступають від імені усіх членів суспільства. Тут відбивається 
специфічна роль філософії в суспільстві: виступаючи 
квінтесенцією духовної культури епохи, вона вирішує перш за 
все смисложиттєві проблеми людини. Ці проблеми 
обумовлюють і всю специфіку філософського знання, яке 
включає в себе: 

– онтологію (вчення про буття); 
– гносеологію (теорію пізнання, вчення про сутність , форми 

та закони пізнання, мислення); 
– філософську антропологію (вчення про людину); 
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– діалектику (вчення про джерела, сутність і закони 
розвитку); 

– соціальну філософію (теорія суспільного життя); 
– філософію історії (теорія загальноісторичного 

філософського розвитку); 
– аксіологію (теорія цінностей); 
– логіку (вчення про закони і форми правильного мислення); 
– етику (вчення про мораль); 
– естетику (вчення про природу прекрасного та сутність 

мистецтва) тощо. 
Відношення філософів до спроби розв’язання цих проблем, і 

перш за все онтологічної і гносеологічної , призвело до появи 
розбіжностей у поглядах мислителів. Ці розбіжності 
стосувались перш за все співвідношення духовного та 
матеріального. Основний аспект цього питання можна 
сформулювати так: яке із цих начал – ідеальне чи матеріальне – 
є первинним, визначальним, а яке – вторинним, похідним. Ті з 
філософів, корті вважали первинною матерію, належать 
матеріалістичного напрямку в філософії, а ті, які вважали 
первинною ідею, свідомість до ідеалістичного. Обидва ці 
напрямки існують упродовж усієї історії філософської думки. 
Щоправда, частина філософів минулого і сучасності вважали за 
потрібне зосореджуватись лише на цьому питанні. На перший 
план висувається досягнення істинного знання, свободи, 
людського щастя, з’ясування природи морального обов’язку, 
сенсу людського життя, і та ін. Іншим не менш важливим 
питанням філософії є питання про те, чи пізнаванний світ? 
Більшість філософів дотримуються точки зору пізнавального 
оптимізму: так, світ у принципі пізнаванний. Сьогодні ми вже 
знаємо, чого ще не знали вчора; в майбутньому ми осягнемо те, 
що невідоме ще сьогодні. Проте існує точка зору агностицизму, 
який заперечує (частково або повністю) можливість пізнання 
світу. Поміж цими крайніми точками зору знаходяться 
прихильники пізнавального скептицизму. Вони вважають: як 
би ми у своїй пізнавальній діяльності не проникали в глибини 
сутності об’єкта, завжди натикатимемось на непізнане, бо 
дійсність завжди виходить за межі пізнаного, що обмежує 
свободу дії людини. 
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Більш сучасні підходи до осмислення філософських проблем 
базуються на спробі подолання протиставлення матеріальної і 
духовної реальності, концентруючи увагу на проблемі людини. 
Тому антропоцентризм є найхарактернішою ознакою 
філософського знання. Як філософський світоглядний принцип, 
антропоцентризм є таким розумінням світу, в який включена 
людина як свідомо діяльнісний чинник, що визначає кінець 
кінцем буття світу. У розвитку філософії проблема людини у 
навколишньому світі завжди була визначальною, а в даний час 
вона грає вирішальну роль в розумінні сучасного світу. Її 
становлення було зв’язане з розумінням людини не як просто 
біосоціальної істоти, але й з усвідомленням людиною себе як 
індивіда і особи. Зміст принципу антропоцентризму історично 
змінювався услід за зміною розуміння суті людини і розвитком 
наукового знання про природу людини.(Див.: від Протагора – 
"людина є міра всіх речей", Сократа – "людина мисляча є міра 
всіх речей", Демокріта – "людина як мікрокосм" до 
В. І. Вернадського – "людство як геологічна сила", яка стала 
свідомим співучасником світової еволюції та висуває на перший 
план етичні та решту всіх духовних якостей особи).  

Розвиток антропоцентризму показав, що на ранніх етапах 
людина виступає як результат еволюції світу, потім стає 
поступово учасником світового процесу, а в даний час 
перетворюється на вирішальний чинник організації світу. 
Останнє диктує людині необхідність оволодіти широким 
запасом знань з різних наук і об’єднати їх ідеєю цілого і 
загального. Узагальнюючи знання конкретних наук, філософія 
сягає таких її аспектів і зрізів, що їх не можна з’ясувати ніякими 
іншими науками. Якими прикладами чи формулами можна, 
наприклад, визначити і висловити, що таке краса, доброчинність 
або ж світ у його цінності – безмежну в просторі і неперехідну в 
часі об’єктивну реальність? Це під силу лише філософії. 

З виникненням філософії, та становленням її основної 
проблематики постало питання і про те – що ж вона по суті 
своїй являє? Чи є вона наукою, чи вона виступає лише як 
різновидність світоглядної позиції. Слід вважати, що обидві ці 
позиції є крайностями, оскільки між філософією та наукою є як 
певна спільність, так і відмінність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Філософія: коло її проблем та роль у суспільстві 
 

 31

Для ілюстрації деяких особливостей філософії наведемо їх у 
зіставленні з наукою: 

 
Наука Філософія 

– мислення здійснюється в 
межах знань, які є 
прерогативою лише даної 
науки; 

 
– мислення здійснюється 

на базі чітких понять; 
 
– відволікається від будь-

яких виявів ставлення людини 
до світу, до об’єкту 
дослідження; 

– відповідає на питання – 
"як?" та "чому?". 

– мислення 
характеризується переходами з 
однієї сфери знань в іншу, і на 
їх базі робляться узагальнення 
й висновки; 

– мислення здійснюється на 
базі узагальнених законів і 
категорій; 

– мислення рефлективне, 
відображає певне ставлення до 
об’єкта; 

 
– мислення пов’язане з 

системою цінностей і 
цілепокладанням, тому 
відповідає на питання – "для 
чого?", "з якою метою?" 

 
Філософія опирається при формуванні цілісної світоглядної 

позиції на систему наукових знань, але рухається в відносно 
самостійному руслі внаслідок чого, в її внутрішніх структурних 
складових – філософських вченнях, школах, течіях, 
напрямках, концептуальних підходах містяться глибокі та 
корисні ідеї і узагальнення. 

Слід також мати на увазі те, що існує принципова відмінність 
між двома типами орієнтації філософської думки. Є філософи, 
котрі свій творчий пошук підпорядковують підтвердженню 
заздалегідь визначеної мети. Така упередженість може 
призвести до формування утопічних поглядів на майбутнє, а в 
практичних справах – до авантюризму. Справжня ж філософія 
повинна ґрунтуватися на об’єктивному дослідженні і такій же 
об’єктивній оцінці його результатів. Отже, філософські позиції, 
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цілі і ціннісні орієнтації відкривається й обґрунтовуються 
шляхом об’єктивного дослідження, а не передують йому. 

Це дає можливість констатувати те, що у філософії 
визначилися два основні типа філософування. Один із них – 
софійний – націлює філософа на відкритість і неупередженість 
думки в пошуках істини. Оскільки світ багатоманітний, 
"множинний", то й відповіді на проблеми, котрі його турбують 
мислитель вибирає з багатьох можливих варіантів, не вважаючи 
їх кінцевими, "істиною в останній інстанції". Такий спосіб, 
примушує підходити до осягнення світу не лише з визнання 
його багатоманітності, а й із того, що явища в ньому 
перебувають у постійному розвитку і взаємозв’язку. Подібне 
бачення світу ототожнюється з діалектичністю поглядів. 
Тобто, софійний спосіб філософування реалізує себе в 
діалектичному методі. 

Існує і інший спосіб філософування, який називається 
епістемним. Він спрямований на членування й упорядкування 
дійсності, створює чіткі, раціонально осяжні моделі світу. 
Епістемний спосіб філософування спирається на догматичний 
(або метафізичний) метод світорозуміння, який ігнорує 
багатоманітність світу та розвиток і взаємозв’язок усіх його 
явищ. 

 
3. Місце філософії в системі культури та роль в 

суспільстві. 
У системі "Людина – світ" людина не винесена за рамки 

світу, вона всередині його. Найближчим до неї є суспільне 
життя, яке опосередковує відношення людини до світу 
впродовж усього культурно-історичного процесу. Як 
універсальна й найбільш вагома форма суспільної свідомості, 
філософія виступає узагальненою концепцією суспільно життя в 
цілому і різних його підсистем – пізнання, практики, моралі, 
права, мистецтва, релігії, науки тощо. Якщо схематично 
зобразити місце філософії в системі культури, то це 
нагадуватиме нам ромашку, у якої "пелюстки" означатимуть 
філософську специфіку кожної із сфер науки і культури, а 
осереддя "квітки" – це філософія, її поняття й категорії, що 
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поширюються на всі "пелюстки", тобто на кожну конкретну 
галузь духовної культури. 

Місце філософії в системі культури. 
 

           
 

Які функції виконує філософія в суспільстві? 
Світоглядна функція. Озброюючи знаннями про світ і 

людину, про її місце в світі і можливості його пізнання й 
перетворення, філософія впливає на формування життєвих 
установок, на усвідомлення соціальними суб’єктами (особами, 
групами, спільнотами) цілей і сенсу життя. 

Методологічна функція. Методологія – це система 
принципів, з якими філософ підходить до аналізу дійсності. До 
них належить врахування двох боків основного питання 
філософії, розгляд явищ в їх взаємодій й розвитку або 
ізольовано одне від одного (діалектика чи метафізика), 
суб’єктивне ставлення до дійсності (розв’язання проблем з 
позиції інтересів соціальних суб’єктів), принцип практики (уся 
життєдіяльність людей визначається необхідністю перетворення 
дійсності, перед усім  - виробництвом матеріальних благ). З цих 
основних випливають похідні методологічні принципи – 
об’єктивності, детермінізму (причинно-наслідкового зв’язку), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Філософія: навчально-методичний посібник 
 

 34

історичного підходу до осмислення дійсності, пізнавальної і 
практичної діяльності. 

Раціоналізуюча функція. Філософія відбирає з 
нефілософських та передфілософських форм світогляду 
(міфологія, релігія) поняття та образи й переосмислює їх, 
перекладаючи на теоретичну мову. По відношенню до 
попередніх та сучасних нефілософських форм світогляду 
філософія відіграє роль своєрідного "сита", в якому затримує 
усе вартісне й плідне для збереження і примноження духовного 
багатства.  

Систематизуюча функція. Полягає у відборі з досвіду 
попередніх поколінь усього найціннішого для осягнення 
цілісної картини світу та визначення в ньому місця людини. 

Практично-діяльнісна функція. Філософія перетворюється 
в знаряддя активного впливу на навколишній світ і на саму 
людину. Вона визначає цілі життєдіяльності, досягнення яких є 
найважливішою умовою функціонування й розвитку людини. 

Прогностична функція. Полягає в можливості 
спрогнозувати можливість та високу вірогідність змін в різних 
сферах природного та суспільного буття на основі широкого 
спектру загальних знань. 

Усі ці функції філософії пронизує гуманістична ідея людини 
як найвищої цінності та найвищої мети ("самоцілі"). Досвід 
історії дозволяє зрозуміти, що доля цивілізації, духовних 
цінностей, гуманістичних ідеалів залежить передусім від 
людини – її світоглядної самостійності, зрілості й 
компетентності.  

Словом, без філософії не обійтися жодній людині, котра 
розмірковує, творить та орієнтується на відповідальність перед 
світом, а не на владу над ним. 

 
Питання для самостійної та індивідуальної роботи: 

1. Проаналізуйте різні позиції щодо сутності філософії і 
історії філософії. Яку сутнісну рису філософського мислення 
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вони розкривають?(див.: Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: 
онтологія людини. с. 21-22). 

2. Як ви розумієте вислів Х. Ортеги-і-Гассета, що "філософія 
починається із сумніву в собі. Вона живе остільки, оскільки 
бореться з собою, заперечує себе"? 

3. Підготуйте повідомлення на тему: "Місце філософії в 
сучасній культурі", ознайомившись з авторськими позиціями, 
запропонованими в розділі часопису "Філософська думка", 2002, 
№ 1, С. 4-20. 

4. У чому спорідненість філософії та інших сфер культури – 
релігії, мистецтва, моралі? 

5. Як ви розумієте твердження, що філософія в культурі 
виступає її смислотвірним ядром (див. Нестеренко В. Г. Вступ 
до філософії: онтологія людини. С. 30-38)? 

6. Охарактеризуйте рівні організації філософських знань за 
ступенем їх узагальненості і спорідненості? (див. 
Несторенко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини. С. 53-
55). 

7. Проаналізуйте та спробуйте сформулювати сутність таких 
визначень у філософії : 

– Філософія – наука про відношення будь-якого 
знання до суттєвих цілей людського розуму, а 
філософ не віртуоз, а законодавець людського 
розуму (І. Кант). 

– Філософія – це доба, осягнута в думці (Г. Гегель). 
– Будь-яка філософія є сповідь її творця (Ф. Ніцше). 
– Філософія є вчення про шляхи здійснення сенсу 

людського існування (М. Бердяєв). 
– Філософія є праця грамотного мислення (Х. Ортега-

і-Гассет). 
– Філософія є битва нашого розуму проти затьмарення 

його мовою (Л. Вінгенштейн). 
Яке з цих визначень вам більше всього імпонує та чому? 
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Теми рефератів та доповідей: 
1. Світ і людина в їх складній єдності. 
2. Людина – головна проблема філософії. 
3. Діалектика знань і цінностей. 
4. Філософія і наука. 
5. Філософія як методологія. 
6. Роль особистості в філософії. 
7. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини. 
 

Контрольні питання: 
1. Які історичні типи світогляду передували філософії? 

Обґрунтуйте їх специфіку. 
2. Чому філософія є вищим історичним типом світогляду? 
3. В чому специфіка філософського відображення світу? 
4. У чому виявляється взаємозв’язок філософії і науки? 
5. У чому полягає життєве призначення філософії? 
6. Чим обумовлюється багатоманітність способів і форм буття 

філософії? 
8. Назвіть і охарактеризуйте основні типи філософування. 
9. Яке місце посідає філософія в системи культури? Розкрийте 

зміст  функцій, які виконує філософія. 
10. Розкрийте структуру філософії як системи знань. 

 
Тести проміжного контролю знань 

1. Яке визначення філософії ви вважаєте найбільш правильним? 
Філософія – це … 
А) система наукових знань про світ і людину; 
Б) ідеологія; 
В) мистецтво пізнання істини; 
Г) духовна, раціональна, теоретична форма світогляду. 
 
2. Що таке світогляд? 
А) емоційно-чуттєве відображення світу; 
Б) сукупність знань про навколишню дійсність; 
В) система поглядів на світ в цілому; 
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Г) місце людини в ньому. 
 
3. У відношенню до світогляду філософія постає: 
А) однією з його складових; 
Б) тою основою, на якій виробляються світоглядні уявлення; 
В) формою виявлення змісту основних світоглядних термінів; 
Г) теоретичною формою світогляду, що спрямована на його 
критичний аналіз. 
 
4. Визначте ознаку, необхідну для філософського світогляду: 
А) конкретність; 
Б) наочність; 
В) системність; 
Г) абстрактність. 
 
5. В чому полягає основний соціальний смисл філософії? 
А) в тім, щоб правильно відображати життя суспільства; 
Б) в тім, щоб передбачати майбутнє; 
В) в тім, щоб добиватися змін на краще; 
Г) в тім, щоб забезпечити висоту духовності. 
 
6. Які функції властиві філософії? 
А) світоглядна і пізнавальна; 
Б) методологічна і прогностична; 
В) аксіологічна і орієнтуюча; 
Г) всі назви разом. 
 
7. Що є найбільш характерним для релігійного світогляду? 
А) знання; 
Б) віра; 
В) мудрість. 
 
8. Як співвідносяться між собою філософія та наука? 
А) філософія є частина науки; 
Б)  наука є частина філософії; 
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В) філософія і наука частково входять одне в одного; 
Г) філософія і наука виключають одне одного. 
 
9. Як філософія відноситься до природничих наук? 
А) філософія формує природничо-наукову істину; 
Б) філософія впливає на природничо-науковий пошук; 
В) філософія визнає природничо-наукові методи. 
 
10. Історичне та соціокультурне значення філософії полягає в 
тому , що вона: 
А) надає людині засоби та орієнтири для свідомої орієнтації 
власного життя; 
Б) здатна проникати в таємниці Всесвіту; 
В) пояснює прихований зміст релігійних одкровень; 
Г) постає засобом створення політичних програм; 
Д) вказує науці єдино можливі способи проведення наукових 
досліджень. 

 
Рекомендована література: 
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3. Мамардашвили М. С. "Как я понимаю философию?"  М., 

1990. 
4. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.,1991. 
5. Кримский С.Б. "Философия как путь человечности и 

надежды" – К.,2000. 
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7. Рассел Б. Проблема философии – М., 2000. 
8. Філософія та її місце в культурі // Філософська і 
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Тема 2. Типологія філософських систем.  
 

План 
 

1. Виникнення філософії та періодизація її розвитку. 
2. Філософія Давнього Сходу. 
3. Антична філософія. 
4. Філософська думка Середніх віків. 
5. Філософія Відродження. 
6. Філософія Нового Часу XVII століття. 
7. Філософія Просвітництва. 
8. Німецька класична філософія. 
9. Філософські погляди марксизму. 
10. Сучасна світова філософія. 
11. Філософська думка в Україні. 
 

1. Виникнення філософії та періодизація її розвитку. 
Філософія зароджується трохи більше, ніж 2,5 тис. років 

тому. Упродовж свого розвитку, залежного від соціального і 
культурного рівня, філософія на різних етапах людської історії 
по-різному формувала деякі смисложиттєві поняття. 

І все ж в першу чергу нас цікавить питання її появи. В умовах 
сьогодення ми не можемо відтворити, а лише проаналізувати 
передумови її можливої появи. Перш за все науковці сходяться 
до думки про те, що філософія зародилася внаслідок певного 
збігу обставин. До психологічних передумов потрібно віднести 
усвідомлення того, що, здавалося б, звичні, традиційні 
(міфологічні, релігійні, буденні) погляди виявилися раптом 
неспроможними. Коли переконуєшся в неспроможності того, 
чому вірив, це викликає передусім подив, а відтак – потребу 
нового пояснення. Формою такого пояснення й виступала 
філософія. Здивування, – стверджували Платон і Арістотель, – і 
є початком філософії. 

Існує міфогенна концепція походження філософії, тобто, 
коли вона виводиться з міфу. Але нова, теоретична форма 
світогляду виникла не раптово – процес цей був тривалим. 
Причому виникла вона на "міфологічному стовбурі", 
успадкувавши від нього досвід гранично узагальненого 
осягнення світу та цілісного ставлення до нього. Отже, 
філософія починається раніше, аніж закінчується міфологія. 
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Міф підточувався цілим рядом процесів, соціогенного, 
суспільного характеру. Поділ праці як наслідок зростання знань 
і вдосконалення знарядь праці і засобів праці, майнова 
диференціація в суспільстві, економічне зростання і зміцнення 
господарських зв’язків, виникнення державних утворень – ось 
передумови для раціонального, цілеспрямованого теоретичного 
ставлення до світу. Чимале значення мали нагромадження 
позитивних знань про природу та поява, вдосконалення і 
поширення писемності. 

Процес подальшого розвитку філософії від моменту її 
виникнення визначався вже специфікою соціального розвитку і 
пізнавальною зацікавленістю та пізнавальними потребами 
людей.  

Дотримуючись принципу історизму, наука визначає такі 
основні етапи становлення й розвитку філософської думки: 

1. Філософська думка Давнього Сходу (Індія, Китай – 
кінець ІІ – початок І тисячоліття до н.е.) 

2. Антична філософія (Греція, Рим – VI ст. до н. е. – 
поч. IV ст. н.е.) 

3 Філософія Середніх віків (V – XV ст.) 
4. Філософія доби Відродження (XV – XVI ст.) 
5. Філософія Нового часу (XVII – XIX ст.) 
6. Філософські погляди новітніх часів (друга пол. XIX – 

XXІ ст.) 
Кожен із цих етапів наклав на філософію свій специфічний 

відбиток, але головна проблема – "людина – світ" – залишилася 
"трансісторичною", тобто по-своєму розглядалася й 
вирішувалася на кожному з них. 

 
2. Філософія Давнього Сходу. 

Пам’ятки ранньої індійської філософської культури сягають 
кінця ІІ – початку І тисячоліття до н.е. Найдавнішою такою 
пам’яткою є Веди ( в перекладі із санскриту – знання). На основі 
ведичної літератури до початку І тисячоліття до н.е. утворився 
брахманізм – релігійна система, що освячувала кастовий лад. 
Однак знаходилися поодинокі жерці, що критично 
замислювалися над існуючим станом речей і на цій основі не 
приймали деякі ідеї панівної релігії. Як правило, ці "єретики" 
усамітнювалися, ставали аскетами й розмірковували над 
загальними проблемами буття, висловлювали свої сентенції, які 
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потім записувались. Перші веди виникають ще в XVI ст. до н.е., 
останні – V ст. до н.е. Веди вважаються божественним 
одкровенням, переданого через мудреців ("ріші"). По часу 
виникнення веди складаються з таких частин: 1) самхіта(1200 – 
900 рр. до н.е.); 2) брахмани (800 – 600 рр. до н.е.) – ритуальні 
тексти; 3) араньяк (800 – 600 рр. до н.е.) – "лісові" тексти про 
закриті для сторонніх очей ритуали; 4) упанішади (700 – 
500 рр. до н.е.) – філософські тексти. 

Основні етапи формування філософії у Стародавній Індії: 
філософія вед, філософія Упанішад, епічна філософія, філософія 
сутр, філософія коментарів.Істотною особливістю індійської, і 
взагалі східної філософської парадигми, була її "розмитість" 
меж між людиною і природою.  

Основні філософські школи (даршани) Стародавньої Індії: 
школи і 

системи, які не 
визнають 

авторитет вед 
як джерела 
істинного 
знання, 

(неортодоксаль
ні, настика) 

школи і системи, які визнають авторитет вед як 
джерела істинного знання, 

 
 

(ортодоксальні, астика) 

  школи і системи, які 
ґрунтуються на текстах вед 

школи і 
системи, які 
ґрунтуються 

на 
незалежний 

основах 
  школи і 

системи, у 
центрі аналізу 

яких ритуальна 
частина вед 

школи і 
системи, у 

центрі 
аналізу яких 
спекулятивна 
частина вед 

  

локаята-чарвака міманса веданта санкх'я 

буддизм     ньяя 
джайнізм     вайшешика 

      йога 
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Ортодоксальні школи (астика). 
Веданта – даршана, в якій стверджувалось, що світ 

складається з безособового світового духу – "брахмана". 
Вайшешика надавала першорядне значення субстанції, 

тобто, першооснові всього сущого. Увесь Всесвіт складається з 
категорій (падартха – категорії, які існують реально, їх можна 
пізнати й найменувати), тобто складових частин, які 
систематизуються у такі категорії: 1) субстанція (драв’я): земля, 
вода, світло, повітря, ефір, час, простір, я (атман), розум; 
2) властивість, постійна якість (гуна); 3) дія, мінлива якість 
(карма); 4) рід, загальна якість (саманья); 5) види, особливості 
(вішеша); 6) проникнення, неподільність, присутність (самавая); 
7) заперечення, небуття (абхава). Усі фізичні елементи 
складаються з найдрібніших неподільних часток, чиї дії 
виходять із волі бога. Певною мірою цю течію можна вважати 
першою школою атомізму. 

Ньяя вважала, що об’єктивний світ складається з вічних, 
якісно різнорідних частинок (ану) води, землі, повітря й вогню. 
Але основну увагу представники цієї течії приділяли пізнанню, 
джерелами якого є чуттєве пізнання, точне свідчення й 
умовивід. Прихильники ньяя, головним чином, у середні віки, 
обґрунтували ідею Бога, безсмертя душі, тощо. 

Філософії школи санкх’я характерний дуалізм, її 
представники визначали, що існує дві незалежні первинні 
реальності: пуруша (пасивний свідомий дух) та пракріті 
(активна несвідома матерія). Пуруша наділяє усе живе здатністю 
до відчуття та свідомістю. Пракріті має три складові (гуни): 
саттва (світле, чисте, ясне, біле), раджас (рухоме, енергійне, 
пристрасне, червоне) і тамас (інертне, важке, темне, чорне), 
взаємодія яких призводить до рівноваги. З'єднання пуруши і 
пракріті призвело до активності пракріті, з якої з’являється 
махат – зародок всесвіту, який пробуджується від космічного 
сну. Сенсом людського буття проголошується страждання, 
внаслідок якого душа звільняється від пут чуттєвого світу. 

Міманса – філософська школа (даршана), в основі якої 
спроби захисту та виправдання ведійського ритуалізму, сутність 
якого полягає у необхідності роз’яснення природи дхарм 
(суспільного та релігійного обов’язку). Виникає приблизно у 
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ІІІ ст. до н. е. Міманса намагалась логічно осмислити приписи 
вед. Вони володіють істиною останньої інстанції. Вічні поняття, 
що містяться у ведах, є неосяжними, на відміну від подій 
особистого життя. Дхарма недосяжна для буденного знання, 
утвореного в результаті контакту органів чуття з предметом. А у 
ведах містяться знання, котрі знаходяться поза рамками 
умовного світу, оскільки веди не мають автора, ніколи ніким не 
були створені. 

Йога вчить, що найвищого блаженства людина досягає не 
зміною об’єктивних умов життя, а повним звільненням своєї 
свідомості від впливів зовнішнього світу і досягнення 
особливого психічного стану – "самадхи" ("зосередження"). Тоді 
у свідомості згасають усі бажання, мислення застигає на якійсь 
точці, порушується зв’язок із зовнішнім світом і ніби то 
з’являється здатність інтуїтивного осягнення істини. Для 
досягнення такого стану йога розробила система морально-
етичної і пізнавальної самодисципліни. 

Неортодоксальними філософськими течіями Давньої Індії 
були буддизм, джайнізм та чарвака (локаята). Буддизм 
дотримується "чотирьох благородних істин": життя – це 
страждання; страждання породжене бажаннями; щоб 
позбавитись страждань, треба позбавитись бажань; позбавлення 
страждань можливе лише через дотримання вчення Будди. Усе 
це, власне, релігійні положення буддизму. З філософської точки 
зору особливе значення мають вчення про загальну мінливість 
буття, заперечення існування душі як самостійної сутності, 
визнання наявності лише потоку постійної зміни станів 
свідомості. 

Джайнізм вчить, що людина повинна й може звільнитися від 
пристрастей. Головною ознакою душі є свідомість. Ступінь 
свідомості в людей буває різним через те, що, по-перше, душа, 
перебуваючи в конкретному тілі, несе на собі і тягар попередніх 
життів, минулих вчинків, думок. По-друге, як і тіло, душа також 
має прихильності і пристрасті. Під знанням треба розуміти не 
лише слухняність вчителям-мудрецям, а й правильну поведінку, 
спосіб дій. Найчастіше звільненню від пристрастей сприяє 
аскетизм. 
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Чарвака-локаята – найдавніше матеріалістичне вчення 
Індії. У ньому заперечувалось існування іншого світу, окрім 
матеріального. Цей світ дається нам через органи чуття, й наші 
відчуття є єдино істинними. Релігійна віра є хибною, вона 
потрібна лише бідним. В основі світу лежить чотири елементи – 
вогонь, повітря, вода й земля. 

Головна цінність давньоіндійської філософії полягає в її 
зверненні до внутрішнього світу людини. Вона відкриває великі 
можливості морального самовдосконалення останньої. 

Якщо Індія – царство релігій, а релігійне мислення індійця 
насичене метафізичними спекуляціями, то Китай представляє 
цивілізацію іншого типу. Соціальна етика і адміністративна 
практика тут завжди грали більшу роль, ніж містичні абстракції. 
Великими пророками вважалися ті, хто учив жити гідно і 
відповідно до прийнятої норми, жити ради життя, а не в ім’я 
блаженства на цьому світі. Етично детермінований раціоналізм 
був домінантою визначаючої норми соціально-сімейного життя 
китайця. 

Конфуцій (Кун-цзи, 551-479 до н.е.) народився і жив в епоху 
великих соціальних і політичних потрясінь. Виступивши з 
критикою свого віку і високо ставлячи століття минулі, 
Конфуцій на основі цього зіставлення створив свій образ 
досконалої людини, цзюньцзи. Досконала людина повинна була 
володіти двома найважливішими достоїнствами : гуманністю 
(жєнь) і відчуттям обов’язку (і). Борг – це моральне 
зобов’язання, яке гуманна людина через свої чесноти накладає 
на себе самого. Також здійснена людина повинна володіти 
такими якостями як чжен – вірність і щирість чи, – 
благопристойність і дотримання церемоній і обрядів. Протягом 
двох з гаком віків конфуціанство формувало розумові засади і 
відчуття китайців, впливало на їх переконання, психологія, 
поведінку, мислення, мову, сприйняття, побут і устрій життя. 

Даосизм виник в Китаї майже одночасно з вченням Конфуція 
у вигляді самостійної філософської доктрини. Старший 
сучасник Конфуція, засновник даосизму – Лаоцзи, вважається 
дослідниками фігурою легендарною. В центрі доктрини – 
вчення про велике Дао, загальний Закон і Абсолют. Дао панує 
скрізь і у всьому, завжди і безмежно. Його ніхто не створив, але 
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все походить від нього. Пізнати Дао, слідувати йому, злитися з 
ним – в цьому сенс, мета і щастя життя. Виявляється Дао через 
своє еманацію – через де, і якщо Дао все породжує, то де все 
вигодовує. Паралельне існування даосизму і буддизму поряд з 
конфуціанством створило в образі мислення китайців біполярну 
структуру: раціоналізм конфуціанства і містика даосів та 
буддистів, що знаходяться в стані динамічної рівноваги. 

Отже, китайська філософія з самого початку була, головним 
чином, прагматичною, зверненою до практики сьогоднішнього 
дня та земного, а не потойбічного життя. Свідченням цього є те, 
що даосизм чітко виходив  з принципу гармонізації людини і 
космосу. Прагнення вийти за межі соціуму відображало 
загальнолюдське прагнення особи вирватися із "земного кола" і 
державності. Щодо конфуціанства, то це суто китайська 
філософія і релігія, породжена специфічними умовами 
суспільного життя Китаю. 

 
3. Антична філософія. 

Джерелами виникнення античної філософії були релігійні 
вірування греків, результати емпіричної діяльності людини 
(розвиток ремесел завдяки розвиненій торгівлі, мистецтво лічби, 
навики вимірювання простору, лікування) та норми суспільного 
життя (життєві правила взагалі). Якщо розглядати філософію 
Давньої Греції і Риму в цілісності, то можна визначити такі 
основні етапи її розвитку. Перший із них відноситься до VI – 
V ст. до н.е  – період становлення. Філософія на той час ще не 
порвала з міфологією, та вже тоді розробка філософських 
проблем здійснювалася рядом визначальних мудреців в 
декількох філософських центрах. Плідними зусиллями 
позначилися пошуки діячів Мілетської школи. На цьому ж етапі 
діяв і Геракліт Ефеський, проти поглядів якого виступали елеати 
(Парменід, Ксенофан, Зенон). Філософія мала космогонічний 
характер. Другий етап вкладається в рамки V ст. до н.е. й 
увійшов в історію іменами славетних філософів Сократа, 
Платона й Арістотеля. Тоді ж заявила про себе школа атомістів 
(Левкіп, Демокріт), софістів (Протагор, Горгій) та піфагорейська 
школа. Превалює філософія гуманістичного характеру. На 
цьому етапі розрізняють гуманістичний (софісти, Сократ) та 
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класичний періоди (Платон, аристотель). Третій етап 
іменувався елліністичним. Саме так називалася культура в 
країнах, що свого часу були завойовані Олександром 
Македонським, у зв’язку з чим грецька культура поширюється 
далеко за своїми первісними межами. У цей період утворилися й 
діяли основні філософські школи, де і формувалися засади 
скептицизму, епікуреїзму та стоїцизму.  

Перш за все слід відзначити, що виникнення античної 
філософії пов’язане з загальним духовним стрибком, який мав 
місце в різних вогнищах стародавньої цивілізації: Китаю, Індії, 
Греції. Філософія Стародавнього Сходу в якійсь мірі 
узагальнювала знання про природу, про світ речей, що оточують 
людину, про її соціальне буття. Філософія Стародавньої Греції 
не тільки успадкувала від Сходу уявлення про природне 
середовище людини, але й розширила його. Вона поставила 
питання про походження Всесвіту, а людина опинилася в центрі 
її уваги. Не даремно над входом в храм Аполлона, в Дельфах 
було написано: "Пізнай самого себе". 

Сфера інтересів філософії змінюється, вона поступово немов 
би нащупує комплекс проблем, що стали постійним предметом 
аналізу не тільки в античній, але і у подальшій європейській 
традиції. У цей комплекс входять: проблема першооснов 
буття, яка, з’єднуючись з проблемою руху, приводить до 
постановки Демокрітом і Платоном питання про первинність 
матеріальної або ідеальній субстанції; проблема 
співвідношення знання і думки, яка дає постановку питання 
про пізнаваність світу; проблема правильної, етичної  
поведінки, проблема причинності і доцільності природних 
явищ, проблема місця і ролі людини в державі і ін. 

Перед тим, хто починає вивчати історію філософії антична 
філософія постає як мозаїка думок про будову всесвіту, про долі 
світу , про природу людини, про те, що є першоосновою . Перше 
коло питань пов’язане із спробами визначити основну стихію, 
початок світу. З аналізу саме цієї проблеми починається 
філософія. Початок філософії, якщо відноситися  до нього з 
позицій європейського раціоналізму XX століття, повергає в 
подив. За Фалесом (624-547 рр. до н.е.) читаємо: "Початком 
усього він вважав воду, а світ вважав одушевленим і повним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типологія філософських систем 
 

 47

божеств". Анаксимандр Мілетський (510-547 рр. до н.е.) 
вважав, що початком і основою всього сущого є апейрон. По 
Геракліту (544-470 рр. до н.е.): "Все змінюється на вогонь і 
вогонь – на все, подібно до того як золото (обмінюється) на 
товари, а товари – на золото". Емпедокл вважав основою буття 
землю, воду, повітря і вогонь, які він називав "корінням 
речей". Вони не можуть бути зведеними і один до одного і 
можуть тільки змішуватися і розділяться. Стикаючись з 
викладом перших філософських вчень мимоволі задаєшся 
питанням: чому ці ілюзорні уявлення серйозно розглядаються як 
колосальні досягнення духовної культури? У чому їх 
відмінність від міфологічних уявлень? 

У часто фантастичних уявленнях перших філософів 
закладений початок нової форми суспільної свідомості. Вона 
спирається на інтелект, що рефлексує над духовною культурою 
у пошуках підстав. Ці уявлення цінні не самі по собі (як такі, 
вони майже не виділяються з ряду міфологічних), а як зерно 
майбутній філософії. Коли ставиться питання про основу світу 
і пошук починає вестися не в міфологічному ключі, а в термінах 
речових елементів (вода, вогонь, повітря, земля, ефір) 
відповідь виявляється у відповідній площині: одна з речовин, 
що традиційно виділяються, оголошується самою важливою, а 
інші решта похідними. При цьому йде перебір претендентів на 
початкове місце. Але в процесі перебору неминуче виникає 
питання про способи переходу від одних речовин до інших, про 
сили, що здійснюють цей перехід. І поступово акцент 
зміщується з самих речовин на принципи їх організації і руху. 

Поступово, в обговоренні переходів від одних речовин до 
іншим починає вгадуватися деяка постійна величина, міра 
переходу, не залежна від конкретних речовин, прихована від 
нашого чуттєвого сприйняття. Це - якась вічна основа світу, 
яка наділена тими ж атрибутами" що і олімпські боги – 
безсмертям і постійністю. Подібні уявлення зустрічаються у 
Анаксимандра, Геракліта. Анаксимандр говорить про 
безмежність, яка лежить в основі відомих стихій. Геракліт вчить 
про незмінність закону, організуючого мінливий світ. Геракліт 
ставить проблему: стверджуючи, що в самих речових 
перетвореннях немає і не може бути нічого постійного і 
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безглуздо шукати його в якійсь предметній зовнішності. 
Постійний тільки сам закон перетворень, а він може бути 
досягнутий тільки за допомогою розуму: "Прихована гармонія 
сильніше явної". Якщо первинне вічно присутнє і справді існує, 
а різноманіття космосу, в той же час обумовлене 
перетвореннями першооснови, в яких воно зникає, то ця 
першооснова одночасно і існує і не існує.  

Такий підхід, протиставивши закон субстрату, зумовив  
появу узагальнюючого терміну для всіх елементів. Це – "буття" 
Парменіда (540-470 рр. до н.е.), викладки представників 
елейскої школи. Парменід доводить, що є лише буття і воно не 
може бути нічому протиставленим, оскільки його 
протилежність – небуття – не існує по визначенню. Але якщо 
небуття не існує, то буття повинно бути єдиним і сталим . 
Цілісним , тому що розділяти його на частини може тільки 
небуття, якого немає. Нерухомим, тому що рух припускає зміну 
з буття на небуття, що неможливе.  

Систему відповідних доказів побудував учень Парменіда 
Зенон Елейський (336-264 рр. до н.е.). Відділення речової 
основи від способів її функціонування приводить до 
формування  уявлень про матеріальну і ідеальну субстанції. 
Причому, якщо постулюється самоорганізація, саморух матерії, 
матерія зберігає субстанційність і виникає атомізм – найбільш 
послідовний матеріалістичний світогляд античності. А якщо 
принципи організації і руху протиставляються пасивній матерії 
як активний світ ідей, народжуються ідеалістичні побудови. 
Заснована Левкіппом і розроблена Демокрітом антична теорія 
атомів ґрунтувалася на парменідівській ідеї незмінності буття і 
проголошувала, що вся природа складається із множинності 
найменших неподільних частинок – атомів, які мають лише 
кількісні характеристики, атоми постійно переміщуються у 
порожнечі. Відтак, Демокрітом була створена система 
матеріалістичної філософії. 

Особлива заслуга в розробці гносеології належить софістам, 
зокрема Протагору (490-420 рр. до н.е.). Його школа чітко 
трималася того, що все, що знаємо, ми отримуємо через органи 
чуттів. Проте чуттєве сприйняття не виключало суб’єктивності: 
що здоровому здається солодким, те хворому може здатися 
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гірким. Отже, будь-яке знання є відносним. Та все ж право 
давати оцінку тим чи іншим предметам чи явищам дане лише 
людині. Звідси відомий вислів Протагора: "Людина – міра всіх 
речей!". Аналогічно будь-яка спільність (в т.ч. й держава) є 
мірою справедливого чи несправедливого в суспільстві. 

Великий вклад в розробку гносеології вніс Сократ (470-
399 рр. до н.е.). У центрі його філософії – людина як моральна 
істота. Головними девізами пізнання у Сократа були "Пізнай 
самого себе!" і "Я знаю, що нічого не знаю". У свідомості 
людини Сократ виявляє різні шари, рівні. З людиною – носієм 
свідомості - ці рівні можуть бути у дуже складних відносинах, 
іноді - навіть нерозв’язних. Найголовнішим завданням пізнання 
Сократ вважав пошуки знань, необхідних для знаходження 
істини. Для цього використовував різні наукові методи пізнання, 
в т.ч. індукцію, рух думки від окремого до загального. 
Найефективнішою формою пошуку істини вважав розмову, 
диспути, суперечки, що й засвідчив Платон у своїх знаменитих 
"Діалогах". 

Та найголовніше в гносеології Сократа – це її 
підпорядкованість доброчинності. Любов до мудрості, до знання 
може бути справжньою лише коли відвертає зло. Лихий вчинок 
людини Сократ вважав результатом незнання нею істини. А раз 
моральне зло породжене незнанням, значить знання є джерелом 
моральної досконалості. 

Атомізм Демокріта і ідеалізм Платона (427-347 рр. 
до н.е.) – закінчені глобальні системи світу – завершують етап 
формування засобів рефлексії і демонструють своєю появою 
початок етапу рефлексії над знанням в цілому. У системі 
Платона постулюється існування світу ідей – вічної і незмінної 
суті, що є субстанцією, основою даних речей. Тільки світ ідей 
володіє дійсним існуванням. А світ речей при цьому 
виявляється похідним, вторинним. Ідеальний світ Платона 
нагадує розумом охоплюване Єдине у Парменіда, але 
відрізняється від останнього різноманіттям форм. Слід мати на 
увазі, що світ ідей Платон протиставляє не предметному даному 
світу, а небуттю, недійсності, з чим і ототожнюється матерія як 
така. Даний нам світ лежить посередині між світом ідей і 
матерією, адже він складається з речей, в яких втілені ідеї, і які 
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тим самим витягуються з небуття. Тобто, матерія стає в такому 
розумінні деяким негативним принципом у відношенні до світу 
ідей. У організацію ідеального світу Платон вносить сильний 
етичний елемент: ідеї організовані відповідно з своєю 
причетністю до ідеї блага.  

Потрійну структуру Платона: світ ідей, плотський світ, 
матерію Арістотель замінює подвійною – форма і матерія. 
Якщо для Платона матерія без ідеї – не існує, то для Арістотеля 
і форма без матерії не може існувати. Матерія є, по Арістотелю, 
можливістю, потенцією дійсності, а форма - це реалізація даної 
можливості. Арістотель в своєму вченні синтезує погляди 
попередніх натурфілософів на елементи сущого і створює 
своєрідне вчення про першооснови. Світ, за Арістотелем, 
складається з п’яти елементів – землі, води, вогню повітря, 
ефіру. З перших чотирьох елементів утворюється все багатство 
оточуючого нас навколишнього світу. Світ – вічний, 
незмінний – складається з ефіру. Першооснови, по 
Арістотелю, – це чотири вищі причини: 1) матеріальна, 
2) рушійна, 3) формальна, 4) цільова. Так, напр., причинами 
статуї є: мідь як матеріальна причина, мистецтво скульптора як 
рушійна, контур статуї в голові скульптора як  формальна і 
мотив діяльності скульптора як цільова. Матеріальна причина 
протиставляється всім останнім, які виражаються поняттям бога. 
Бог виявляється нерухомим першорушієм. Він рухає світом як 
метою. Але бог Аристотеля – ідеальна конструкція, а не вираз 
міфологічних уявлень. 

Отже, Платон і Аристотель створили найбільш розвинені 
ідеалістичні системи однозначно вирішивши проблему 
субстанції на користь примату ідеального початку. 

Але слід при цьому мати на увазі і те, що об’єктивний 
ідеалізм Платона поєднаний з діалектикою. Філософ визнає 
діалектику руху і спокою, тотожного і відмінного, єдиного й 
множинного. Діалектика понять, створених Платоном на 
діалектичній основі, мала величезне значення для подальшого 
розвитку філософської думки, особливо – діалектичної логіки. 
Погляди ж Арістотеля містять в собі не лише ідеалістичні, але й 
матеріалістичні, діалектичні елементи. Він критикував теорію 
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ідей Платона, вважаючи за сутність конкретні речі, а поняття – 
лише їхнім відображенням. 

Філософія Арістотеля високо цінувалася ще в античні часи, 
але відігравала вона величезну роль в добу середньовіччя, без 
неї не можна уявити європейську філософію Нового часу, як і 
сучасну філософську культуру. 

В елліністичний період античної філософії виділяються такі 
школи як скептицизм, стоїцизм, епікуреїзм. Скептицизм 
(Піррон, Енесідем, Агріппа) піддавав сумніву можливість 
достовірного пізнання об'єктивного світу. Піррон, зокрема 
стверджував, що ми не знаємо, які якості речей, а, відтак, нам 
потрібно утримуватися суджень з цього приводу, і саме це 
утримання дає спокій та щастя. У вченні стоїцизму (Зенон з 
Кітіона, Хрісіпп та ін.) було визначено 3 складових філософії: 
фізику, етику та логіку. Світ – це цілісна матеріальна жива 
будова, нематеріальне є небуттям. Світ містить у собі 2 
елементи: активний і пасивний, що є відтворенням 
арістотелівської матерії та форми, але форма розумілась як 
матеріальне. Щодо етичних поглядів, то щастя людини стоїки 
вбачали в отриманні нею незалежності від зовнішніх обставин 
завдяки виробленню вміння панувати над собою, тобто щастя 
дарується тому, хто веде розсудливе життя, смиренне перед 
необхідністю і вгамовує афекти (пристрасті). Протилежних 
етичних поглядів дотримувалися епікурейці (Епікур, Лукрецій 
Кар), проголошуючи гедонізм основою для щасливого життя 
людини, тобто лише через насолоду фізичними та духовними 
задоволеннями та відсутність страждання. Справедливість 
полягає у тому, щоб ти не наносив шкоди іншому, сам не 
зазнаючи шкоди від нього. Розвиваючи далі ідеї атомізма 
Демокріта, Епікур зазначає на можливості атомів відхилятися, 
надаючи їм свободу від детермінованого світу, а також изначає 
світ як результат механічно діючих матеріальних сил. Відтак, за 
Епікуром, природа пояснюється сама собою без участі богів.  

Отже, антична філософія має неперехідну цінність: в ній 
містяться прототипи всіх основних філософських поглядів, 
понять, категорій, напрямів, течій, що розвиваються в усі 
наступні віки. 
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4.Філософська думка Середніх віків 
В історії Європи Середньовіччя охоплює майже 

тисячоліття – від розпаду Римської імперії (V ст.) до кризи 
феодального ладу й формування на цьому ґрунті ідей доби 
Відродження. Перш за все це доба підсилення впливу релігії на 
всі сфери суспільного життя, що неминуче відбилося на 
розвитку всієї європейської філософії. Якщо антична філософія 
пов’язувала буття людини і світу перш за все з природою і 
космосом, то у середньовічній філософії джерелом всякого 
буття, блага і краси є Бог, головною темою стає співвідношення 
знання та віри. Філософія середновіччя умовно поділяється на 2 
періоди: патристику і схоластику. Патристика заснована 
"отцями церкви" (представники – Тертуліан, Ориген, 
Августин Аврелій), їй характерне використання ідей та методів 
неоплатонізму для обгрунтування християнського віровчення. 
Схоластика ж формується й розвивається передусім в 
університетах (П. Абеляр, Еріугена, Ф. Аквінський, 
У. Оккам), їй притаманне таке поєднання богослов’я та 
Арістотелівськї логіки, яке виражається у приматі теології над 
усіма іншими формами пізнання, і знання взагалі. 

Середньовічне мислення теоцентричне. Бог є реальністю, 
який створює і визначає все суще. У основі християнського 
мислення лежать два найважливіших принципи, що не зводяться 
до міфологічної свідомості: і мислення язичницького 
(нехристиянського) світу: ідея творення (креаціонізм) і ідея 
одкровення (святе письмо). 

Ці дві ідеї можна уподібнити онтологічному (вчення про 
природу світу) і гносеологічному (вчення про пізнання) 
аспектам філософії. Згідно християнському догмату, Бог 
створив світ з нічого, створив дією своєї волі та завдяки своїй 
всемогутності, яка в кожну мить зберігає, підтримує буття світу. 
Вчення про творення переносить центр тяжіння з природного на 
надприродне начало. Якщо античні боги були споріднені з 
природою, Бог християнства стоїть над природою по той бік її і 
тому є трансцендентальним, що знаходиться за межами цього 
світу, поза свідомістю. 

Зокрема представник патристики Августин Аврелій 
розробив онтологічне вчення про Бога як абстрактне бутя, за 
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яким буття Бога, на відміну від буття речей виводиться 
безпосередньо із самопізнання людини. Людська історія, за 
Августином, являє собою боротьбу між "градом земним", 
(егоїстична людська спільнота, заснована на "любові до себе, 
доведеній до презирства до Бога") і "градом Божим" (передусім 
духовно-релігійна спільнота, об’єднана "любов’ю до Бога, 
доведеній до самозабуття". 

У філософії схоластики, яка починається з IX ст. і 
продовжується до кінця XV ст, світ не має навіть самостійного 
існування, все існує лише у відношенні до Бога. 

Теолог, чернець Фома Аквінський (1225/26-1274) як один з 
найбільш видатних представників схоластики намагався 
обґрунтувати основні принципи християнської теології, 
спираючись на вчення Арістотеля. При цьому останнє було 
перетворене таким чином, що воно не вступало в суперечність з 
догматами творіння світу з нічого і з вченням про 
боголюдяність Ісуса Христа. 

Схоластична філософія зосередилася на двох проблемах: на 
доказі існування Бога і на дискусії між номіналізмом та 
реалізмом. 

Схоласти прагнули зробити божественні постулати 
зрозумілими, і для цього зверталися до раціонального апарату - 
його понять, категорій, форм і методів доведення істини. Була 
розроблена тонка і гнучка система правильно побудованих 
силогізмів - умовиводів. Ця система лежала в основі 
середньовічної теологічної освіти, її й називали схоластикою. 
Щоправда, дуже часто схоластичні методи застосовувалися не 
для доведення змісту істин, а їх форми, що й надало схоластиці 
певного негативного забарвлення. Та незважаючи на цю 
обставину, схоластика збагатила й розвинула логіку - науку про 
закони, форми й прийоми мислення. 

Питання відношення віри й знання в середньовічній 
філософії вирішувалося неоднозначно, що й знайшло 
відображення в боротьбі номіналізму й реалізму, в якій відбито 
полеміку між матеріалізмом і ідеалізмом. Номіналісти вважали, 
що реально існують лише предмети, речі, явища. Універсалії 
(категорії) - лише відбиття їх подібності, їх "імена", у ролі чого 
лише вони й виконують онтологічні функції. Найбільш видними 
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представниками номіналізму були Уільям Оккам (1281-1349 
рр.) та Іоанн Дунс Скот (бл. 1266-1308 рр.). Представники 
реалізму стверджували ідею реального існування універсалій. 
Вони існують до речей і являють собою думки, ідеї в 
божественному розумі. Тобто, реалізм зводиться до 
платонівського розуміння сутності ідей як вічної реальності. 

Середньовіччя ознаменувалося і розвитком арабомовної 
(арабської, ісламської) філософії. Вона розвивалась під впливом 
ісламу, твори ж писались, як правило, арабською мовою. 
Поширення ісламу в силу як духовно-релігійних, так і 
політичних та соціально-економічних чинників призвело до 
потужного наукового розвитку в арабських країнах. Спершу 
Багдад, а потім Кордова стали науковими столицями у 
світовому масштабі. Так, зокрема, у Багдаді у ХІІІ ст. діяло 
понад 30 бібліотек. Переклади творів Арістотеля, поширення 
ідей неоплатонізму в Сирії та ісламські теологічні дискусії 
спряли створенню середньовічної арабомовної філософії, в якій 
виділяються 3 основні напрями: 1) арабські перипатетики; 
2) мутазиліти; 3) суфії; 4) ісмаїліти; 5) ішракіти. 

В арабському перипатетизмі (Аль-Кінді, Аль-Фарабі, Ібн 
Сіна (Авіценна), Ібн Рушд (Аверроес)) було здійснено 
переклад та коментування праць Арістотеля, особливо логіки, 
розвинено низку ідей, але уже в руслі неоплатонізму. 
Стверджувалося, що  

– будь-яке буття виходить від Бога, але не може з ним 
поєднатися, акцентувалося на проблемі "діяльнісного" розуму 
(Аль-Фарабі); 

– у світі першоначально присутній прояв Божої думки, а 
не волі, сам світ створений з матерії, поступово (спершу єдиний 
вищий розум, потім його нижчі форми, і ще нижчі, – розум 
людський, і, врешті-решт, форми матеріальних речей (Ібн Сіна); 

– є дві істини (концепція "подвійної істини"): релігійна 
(алегорична) та філософська (істина розуму), які відображають 
два аспекти єдиної істини (Ібн Рушд та аверроїсти). 

Спроби богословів вийти за межі теологічних дискусій про 
сутнісні та атрибутивні характеристики Аллага (Бога), завдяки 
використанню раціональних методів доказу основних положень 
ісламу, завершились формуванням самостійної галузі знань – 
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каламу та її школи – мутазилізму (аль-Аллаф, ан-Наззам, Абд 
аль-Джаббар). Стверджувалося, що існує знання абсолютне 
(Божественне) та відносне (людське). Останнє є істинним та 
хибним, істинність досягається слідуванням законам логіки. 
Також знання є необхідними (беззаперечні), на їх основі 
виникають інші знання, та набуті (через досвід та практику). 
Знання стоїть вище за віру. 

Представники суфізму (Абу Язід аль-Бістамі, аль-Халладж, 
Аль-Газалі, Ібн Арабі), навпаки, вказували на обмеженість 
раціональних методів, ставлячи на перше місце містику та 
Одкровення. Божий дух входить в людську душу, обожнює дії 
душі, а в серці містика він здатен навіть до самоспоглядання.  

На основі розробленого у філософії ісмаїлізму (Хамід ад-Дін 
аль-Кірмані) онотологічного принципу "початкового-і-
кінцевого", за яким весь універсум розгортається між двома 
Межами – Першим Розумом (джерелом еманації) та Другим у 
його досконалій метафізичній формі, якої він набуває 
наприкінці історії в результаті сполучення праведних душ, 
розкривається проблема розвитку людини. Оскільки Другої 
Межі ще не існує, людство повинно докласти зусиль у цьому 
перехідному стані, щоб за допомогою знань та дій 
самоудосконалитися, коли її душа сягає стану "діяльного 
розуму". У природі прослідковується, на думку ісмаїлітів, 
закономірність: завершення нижчого ряду істот є початком 
вищого і відкриттям нового ряду. 

"Філософія озаріння", інша назва ішракізму (Ас-Сухраварді, 
Аш-Шахразурі) саме у абсолютному світлі вбачала 
первоначало сущого, а все похідне від нього – це всього-
навсього згасання інтенсивності світла. Відтак, існує багато 
виявів світла, де менш інтенсивний підкорюється більш 
інтенсивному. Найвищими є "вільні", безтілесні "світла", інші – 
"випадкові", а тіла, взагалі, мертві, вони виявляються 
нездатними породити ні світло, ні інше тіло. Світ – місце 
виявлення Абсолютного Світла, виявлення Бога, неначе у 
дзеркалі, тобто світ – образ Бога у дзеркалі. 

У середні віки розвивалася філософія і у східному, згодом 
православному регіоні християнства – у Візантії. Вона не 
поривала з античною традицією, більше того, тут відроджується 
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платонізм у оновленому вигляді неоплатонізму. Він 
покликаний був з позицій античності обгрунтувати троїчність 
Бога. В христологічних суперечках формувалося вчення про 
людську сутність, про душу і тіло. Починаючи з Х-ХІ ст. у 
філософії Візантії чітко простежуються дві тенденції - 
раціоналістична та містико-етична. Найбільш визначним 
представником першої з них був Михаїл Пселл (XI ст.) – 
політик, історик, філолог, котрий історичні події та суспільні 
явища трактував з раціоналістичних позицій. Друга тенденція 
знаходила своє виявлення у зверненні людини до свого 
внутрішнього "я" і практичних засобів його вдосконалення. Так 
зародився ісихазм, найбільшими представниками якого були 
Іоанн Ліствичник (VII ст.) та Григорій Палама (1297-1360). 
Ісихазм зробив певний вплив на філософію й духовне життя 
східних слов’ян, зокрема, українців. 

Таким чином, філософія середніх віків була багатою й 
різноманітною. Незважаючи на свій теоцентризм, ця філософія 
спрямована на пізнання внутрішнього буття людини, її 
самосвідомості, яка вважалася для кожного більш відкритою, 
аніж зовнішня для нього реальність. Середньовічна філософія 
підготувала ґрунт для ідей доби Відродження. 

 
5. Філософія Відродження. 

Епоха Відродження орієнтована на мистецтво. В центрі уваги 
виявляється людина. Філософське мислення антропоцентричне. 
Індивід знаходить самостійність, він представляє самого себе. 
Його позиція – гордість і самоствердження, усвідомлення 
власної сили і таланту, він схильний приписувати всі заслуги 
собі. Розуміння людини у філософії цієї доби відрізняється від 
античного і середньовічного. Людина сама постає тут як творець 
самої себе й водночас як господар над природою. Такі ідеї 
заперечували пануючі середньовічні про зіпсутість і гріховність 
людської природи, що вже саме по собі відсуває на задній план 
провідну ідею філософії Середньовіччя: про потребу 
божественної благодаті й спасіння. 

Отже, отримавши від бога свободу волі, людина сама 
повинна вирішувати свою долю. Людина не просто природна 
істота, вона творець самої себе і цим відрізняється від решти 
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природних істот; людина стає хазяїном природи внаслідок 
усвідомлення себе творцем власного життя і долі. До того ж в 
ієрархії духовних цінностей пріоритетним стає не походження 
чи багатство, а особисті достоїнства та благородство. Метою 
життя стає служіння суспільству, людям. Звідси гуманізм 
Відродження. 

Змінюється погляд на діяльнісний характер людини. 
Античність акцентувала увагу на споглядальності людиною 
свого життя в єдності з космосом. В середні віки праця, власне, 
виступала як норма покарання за гріхопадіння людей: "В поті 
чола їстимеш хліб свій", — ось що заповів Бог Адаму й усім 
нащадкам його. Лише в добу Відродження праця, діяльність 
проголошуються найвищим покликанням людини. Оскільки 
праця не лише задовольняє земні потреби людини, а й формує 
саму людину, остільки набуває свого роду сакрального 
(освячувального) характеру, в людині важливе місце посідає 
покликання до активної творчої позиції, відчуття свого таланту 
й сили. 

У часи Відродження формується поняття особистості й 
індивідуальності. І якщо до останнього поняття підходять з 
естетичних – милування людською неповторністю, 
унікальністю, то для оцінки особистості застосовуються 
переважно морально-етичні критерії. Головна увага 
приділяється пізнанню внутрішньої суті людини, її вмінню 
пізнавати й розрізняти добро і зло. 

У епоху Відродження філософія знов звертається до 
вивчення природи. Але розуміння природи має нову специфіку: 
Бог втрачає свій трансцендентний потойбічний характер, він 
зливається з природою. Така натурфілософія є пантеїзмом. Бог 
начебто розчиняється в природі, від чого сама природа 
обожнюється. Сам же Бог ніби "приземлюється", перестає бути 
надприродним. 

Справжній світоглядний переворот доби Відродження 
виявився у поглядах на світобудову Миколая Коперника 
(1473-1543). В історії науки його вчення було революційним 
актом, заявило про незалежність науки про природу від релігії. 
Теорія Коперника про обертання Землі навколо Сонця і добове 
обертання її навколо своєї вісі означала розрив з геоцентричною 
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системою Птолемея й релігійними уявленнями про Землю як 
про обрану Богом арену боротьби божественних і диявольських 
сил за людські душі. Коперник у центр Всесвіту замість Землі 
ставить Сонце (геліоцентризм), вважаючи, що Всесвіт 
безконечним. 

Нове бачення світобудови вимагало пошуків нового методу 
пізнання світу. В цілому мислителям Відродження властиві 
діалектичні тенденції. Так, Микола Кузанський (1401-1461) 
дотримується принципу збіжності протилежностей. Наприклад, 
він проголошує: "Єдине є все", обґрунтовуючи цю свою тезу 
математично. Так, при збільшенні радіуса кола діаметр, центр й 
окружність співпадають; при безконечному збільшенні однієї із 
сторін трикутника дві інші в безмежності співпадають. 

До речі, нові уявлення про світобудову відкрили нові 
можливості для переосмислення таких принципів, як деїзм (Бог 
створив світ і не втручається в нього) і пантеїзм. У філософії 
Відродження переважало деїстичне спрямування щодо 
співвідношення віри і знання, але це не означало витіснення, 
тим більше, забуття пантеїзму. Джордано Бруно (1548-1600), 
якого за вироком інквізиції спалили, формулює концепцію 
"натуралістичного" (від natura – природа) пантеїзму. Згідно з 
нею, матеріальне буття сприймається як самодостатнє. Матерія 
проголошується як певне "начало", що все породжує із свого 
лона. Пантеїзм тут уже не символ божественного буття, а 
розлитий у реальності Бог. 

Переосмислюються і погляди на суспільство. Здійснюються 
перші кроки по обґрунтуванню громадянського миру незалежно 
від релігійно-богословських санкцій. У цьому зв’язку 
найтиповішою є політична доктрина Нікколо Макіавеллі 
(1469-1527). Суспільство, зазначав він, розвивається не за волею 
Бога, а в силу природних причин. В основі розвитку історії 
лежить "матеріальний інтерес", сила народних мас та панівних 
класів. Виступав за створення сильної національної держави, 
вільної від феодальних міжусобиць. Водночас він вважав 
припустимим застосовувати й жорстокі засоби для придушення 
народних виступів, виправдовував хитрість, жорстокість і 
віроломство правителів в ім’я великої мети – створення міцної 
держави. Заслуга Макіавеллі полягала в тому, що він одним із 
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перших почав розглядати державу людськими очима, а не через 
призму теології. В добу Відродження виникають і формуються 
ідеали утопічного соціалізму. 

Гносеологія Відродження об’єктивно спрямована проти 
схоластики та релігійного догматизму. Вона висувала на 
перший план досвід, чуттєве сприйняття як перший, 
найважливіший крок у пізнанні. 

Філософія доби Відродження відіграла величезну роль, 
наклавши свій відбиток на характер всієї наступної науки й 
філософської думки. Відродивши ідеї античної філософії, вона 
збагатила й розвинула їх під впливом середньовічної культури й 
університетської науки, а також потреб суспільно-історичної 
практики. Вона дала могутній імпульс для розвитку 
природничих і гуманітарних наук в умовах Нового часу. 

 
6. Філософія XVII століття. 

Розвиток науки XVII століття і соціальні перетворення 
пов’язані з переходом до індустріально-промислової технології, 
ослабленням впливу церкви, викликали нову орієнтацію 
філософії. Якщо в середні віки вона виступала у союзі з 
християнською теологією, а в епоху Відродження – з 
мистецтвом і з гуманістичними тенденціями, то з XVII століття 
філософія спирається головним чином на науку, особливо на 
фізику і математику. Ці науки здійснили вирішальний внесок у 
виникнення нової природничо-наукової картини світу завдяки 
діяльності Декарта, Галілея, Ньютона та ін. Галілей 
прославився своїми фізичними експериментами і 
астрономічними спостереженнями. Але філософсько 
змістовними явилися його теоретичні дослідження, в першу 
чергу класичний принцип відносності (1636 р.), адже лише у 
формі дослідів не можна визначити чи покоїться інерційна 
система відліку чи рухається рівномірно і прямолінійно. Закони 
механіки однакові, бо всі інерційні системи відліку фізично 
рівноправні. 

У філософії Нового часу виникає два напрями – емпіризм і 
раціоналізм. Родоначальником емпіризму є англійський 
філософ Ф. Бекон (1561-1626). Переосмислюючи предмет і 
завдання науки, він вважав, що мета наукового пізнання – 
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принесення користі людям, а завдання всіх наук – розширення 
влади людини над природою. Наука – не мета, а засіб, і завдання 
її полягає у пізнанні природних явищ для того, щоб їх 
використати на благо людини. Вважають, що саме Бекону 
належить вислів "Знання – сила ", який можна вважати гаслом 
XVII ст. 

Емпіричний метод, розроблений Ф. Беконом, ґрунтується на 
твердженні: "немає нічого в розумі, що до цього не пройшло 
через чуття", на перший план виходить чуттєве пізнання та 
досвід. По суті, цей метод передбачає поєднання чуттєво-
досвідного та розумовго складників пізнавального процесу. 
Ф. Бекону належить розробка нового – індуктивного методу 
дослідження (від конкретних фактів до загальної теорії). Досі 
панував метод дедуктивний, тобто думка рухалася від 
загальних і очевидних положень до фактів. Щоправда, індукція 
може бути різноступеневою, і завдання дослідника – вибрати з 
кількох варіантів найбільш оптимальний, який би максимально 
наближався до істини. Отриманню істинного знання 
емпіричним методом перешкоджає людська свідомість, яка 
містить у собі 4 "ідоли" ("примари", "привиди"): "ідоли роду", 
"ідоли печери", "ідоли ринку", "ідоли театру". 

Ф. Бекон закликав до спостереження над фактами, їх 
класифікації. Він ратував за те, щоб підходити до пізнання 
неупереджено, зважуючи усі реалії буття, враховувати їх у 
дослідженні . Й особливу роль тут відіграє ретельний пошук, 
перевірка істин через досвід. Вказуючи на наявність трьох 
основних шляхів пізнання ("шлях павука", "шлях мурахи", 
"шлях бджоли"), лише останній Ф. Бекон визначав дійсно 
науковим, адже у ньому піднесення від чуттєвого досвіду до 
теорій є безперервним процесом. 

На відміну від Ф. Бекона Рене Декарт акцентує увагу на 
раціональному початку в пізнанні. Розум – це головне джерело 
пізнання і, більш того, критерій його істинності. У такому разі 
Р. Декарт зводить роль досвіду до простої емпіричної перевірки 
даних розумових побудов. Крім того, його раціоналізм 
припускає наявність в людському розумі вроджених ідей, які 
апріорі визначають результати пізнання. До таких, наприклад, 
він відносить ідею Бога як абсолютно досконалої істоти. Сюди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типологія філософських систем 
 

 61

ж належать і деякі загальні ідеї та аксіоми математики, фізики 
тощо. 

В теорії пізнання Р. Декарт був скептиком, на перше місце 
висунув принцип сумніву. Але в вирішенні питання про 
достовірність, ясність, виразність думки йому довелося 
подолати власний філософський скептицизм. Через 
достовірність думки і існування мислячого суб’єкта – "Я" – він 
йде до достовірності буття речей. "Мислю, отже існую" (вислів 
цей прийнято називати девізом Декарта). Якщо ж хтось 
сумнівається в ньому, то сумнів його є теж мисленням. Таким 
чином, через достотність думки й буття мислячої істоти 
Р. Декарт іде до достотності буття речей. 

Розроблений ним метод, який Р. Декарт називав 
аналітичним, потребує чіткості й несуперечливості операцій 
самого мислення, розчленування об’єкту мислення на 
найпростіші елементарні частинки, вивчення їх поодинці, а 
потім – рух думки від простого до складного. І не треба 
обмежувати можливості пізнання, бо нема нічого настільки 
далекого, чого б не можна досягти, ані настільки потаємного, 
чого б не можна збагнути. 

Щодо онтології Р. Декарта, то він був дуалістом, тобто 
стверджував одночасне існування матеріальної й духовної 
субстанції. Цілісність, яку утворюють вони, стала можливою, на 
погляд Декарта, внаслідок втручання Бога. 

Філософські погляди англійця Томаса Гоббса (1588-1679) 
базуються на чисто механічному принципі: реальні тільки тіла, 
а їх атрибути – величина, рух і властивості, – суб’єктивні. 
Теорію пізнання Т. Гоббс будує на певних принципах 
сенсуалізму: зміст знань виводиться з діяльності органів чуття і 
зводиться до суми елементів плотських даних. Сенсуалізм 
вважає мислення принципово не здатним дати нічого нового в 
порівнянні з чуттєвістю. Т. Гоббс заперечує свободу волі, 
дотримуючись жорсткого фаталізму і ототожнюючи волю з 
природною силою. Вчення про тіло, вчення про людину і вчення 
про громадянина - ось предмет філософії Т. Гоббса. 

Вчення Р. Декарта розвинув Спіноза (1632-1677), 
протиставивши дуалізму Р. Декарта принцип монізму. За 
Б. Спінозою, існує тільки єдина, така, що знаходиться поза 
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свідомістю субстанція, яка є причиною самою себе і вона не 
потребує інших причин. Якщо Р. Декарт починає з "Я", то 
Спіноза – з об’єктивної реальності. "Розуміти річ" означає 
бачити за її індивідуальністю універсальне, йти від модусу до 
субстанції. Спіноза пантеїст: нескінченну природу ототожнює з 
Богом. У справах науки і філософії пантеїзм є відхід від 
абсолютного, Бога, що творить все Суще, в т.ч. і природу. Так, 
природа отримує відносну самостійність. У етиці Б. Спінози є 
його відома теза "свобода – це пізнана необхідність". Але вона 
не відображає реальної морально-правової свободи в 
суспільстві, яка припускає вибір з альтернатив. Це показало 
подальший розвиток історії. 

У науково-філософських побудовах В. Г. Лейбніца (1646-
1746) світ складається з найдрібніших елементів, або монад, що 
мають в своїй природі матеріальне і духовне начало буття 
одночасно. Так до поняття субстанції Б. Спінози додається 
поняття діяльної сили, яка властива монадам. Проте Г. Лейбніц 
"вилучив" з єдиної субстанції Б. Спінози його Бога, що 
пантеїстично розумівся. Єдність і узгодженість монад є 
результат "передвстановленої гармонії". У логіці Г. Лейбніц 
розробив раціональну символіку, закони доказу, він є одним із 
засновників сучасної символічної і математичної логіки. 

Хоч центральними для філософії XVII ст. були проблеми 
пізнання, ми бачимо, що розглядалися вони у зв’язку з 
онтологічними поглядами філософів цієї доби. Але, незважаючи 
на різні підходи до пізнання світу, всі мислителі XVII ст. 
сходилися на пізнаванності світу, що мало стверджувальне 
начало для осягнення системи "людина - світ". 

 
7. Філософія Просвітництва. 

Доба Просвітництва майже вписується в рамки XVIII ст. В 
основі поглядів філософів-представників цієї доби лежала перш 
за все впевненість у могутності людського розуму, в його 
необмежених можливостях, у прогресі і науці, які створюють 
передумови для економічного й соціального благоденства. На 
прапорі просвітників написано: "Наука і прогрес!" Від проблем 
методології та субстанційності основ буття філософи 
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переключаються до проблем людського життя, суспільства та 
перспектив його розвитку. 

Цей умонастрій зародився ще в XVII ст. Тому Ф. Бекона, 
Т. Гоббса, Р. Декарта та ін. можна цілком правомірно вважати 
провісниками Просвітництва, оскільки саме в них знайшла своє 
відображення віра в безмежні можливості знання, науки, освіти. 
Але особливого розвитку ідеї Просвітництва набирають у 
творчості англійських його представників – Джона Локка, 
Джона Толланда, шотландської школи – Томаса Ріда, Адама 
Сміта, Девіда Юма та ін. У франції ідеї Просвітництва 
розвивали Франсуа Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дені Дідро, 
Поль Гольбах, Жюльєн Ламеттрі, а в Німеччині – Христіан 
Вольф, Готгольд Лесінг, Іоганн Гердер і молодий Імануіл 
Кант. 

Джон Локк (1632-1704) продовжував розробляти емпіричну 
методологію пізнання. Він рішуче відкинув вчення про 
вроджені ідеї Р. Декарта і єдиним джерелом пізнання 
проголошує досвід, оскільки вважав, що в розумі немає нічого 
такого, чого б раніше не було у відчуттях людини. Філософ 
визнавав лише наявність у людини прихильності до тієї чи іншої 
діяльності. За ступенем очевидності він виділяє три види 
знання: вихідне (безпосереднє, чуттєве), яке дає знання 
одиничних речей; демонстративне, що здобувається через 
умовиводи, порівняння, відношення понять; інтуїтивне знання - 
безпосередня оцінка відповідності чи невідповідності ідей одна 
одній. 

Важливе місце у спадщині Дж. Локка посідають ідеї про 
державу і суспільство. Він першим розробляє принципи 
природного права й обґрунтовує необхідність його 
трансформації від природного до громадянського стану, до 
державного управління. 

Цінні ідеї в цю добу були висловлені і іншими 
представниками. Шарль Луї де Монтеск’є (1689-1755) зробив 
спробу пояснити буття людини й суспільства як природно 
зумовлений процес. Однак Ш. Монтеск’є надміру зважав на 
географічні відмінності на землі, які ніби то є визначальними 
для формування суспільного устрою, звідки випливає 
багатоманітність законів і форм правління. 
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В основі філософії історії Франсуа Марі Вольтер (1694-
1778) виходив з ідеї прогресивного розвитку суспільства 
незалежно від божественної волі. Його соціально-політичні 
погляди мають яскраво виражену антифеодальну спрямованість. 
Боровся проти кріпацтва, виступав за рівність громадян перед 
законом, вимагав пропорційних до майна податків, свободи 
слова тощо.  

Оригінальну концепцію історії розробив Жан-Жак Руссо 
(1712-1778). Центральною проблемою в нього була нерівність 
між людьми та шляхи її подолання. Він гостро критикував 
феодально-станові відносини та деспотичні режими. Виступав 
проти майнової нерівності, яка виникла як наслідок приватної 
власності. Висловлювався за демократію й громадянські 
свободи. Був палким прихильником теорії суспільного договору, 
в результаті якого між людьми панує дружба і гармонія й 
назавжди буде усунено війни. 

Представниками матеріалістичного атеїстичного напрямку у 
французькому Просвітництві був Жюльєн Офре де Ламетрі 
(1709-1751), Клод-Адріан Гельвецій (1715-1771), Поль-Анрі 
Гольбах (1723-1789), Дені Дідро (1713-1784). Долаючи 
онтологічну непослідовність своїх попередників та деяких 
сучасників, всі вони виступали з позицій матеріалізму в його 
механістичній формі. Релігію розглядали як духовну зброю 
гноблення простих людей, опору тиранії. Шлях звільнення від 
релігії та марновірств вбачали в освіті людей. 

Представник німецького Просвітництва Христіан Вольф 
(1769-1754) здійснив класифікацію наук, визначивши 
раціональні – філософські та емпіричні – історичні. 
Абсолютизуючи значення раціонального стверджував, що розум 
здатен витлумачити будь-які явища і процеси. Раціональні 
форми мислення дозволяють встановити їх причини і зробити 
прогноз щодо продальшого розвитку. 

Слід при цьому зважити і на непослідовність, що дає про 
себе знати в поглядах філософів цієї доби. Так, у XVIІ-ХVIII ст. 
набув певного поширення ідеалістичний сенсуалізм, 
найвидатнішими представниками якого були Джордж Берклі 
(1685-1753) та Девід Юм (1711-1776). Будучи переконаним 
прихильником релігії, Берклі критикував матеріалізм, не 
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сприймаючи матерію навіть у тому обмеженому розумінні, як це 
було у Фоми Аквінського ("найслабкіший вид буття"). Оскільки 
у пізнанні ми не можемо, на думку Дж. Берклі, відриватися від 
наших відчуттів, які дають вам уявлення про речі, то поняття 
"матерія" є штучним, вигаданим. Адже сприймаємо ми не 
матерію, а лише певні властивості речей - форму, колір, смак і 
т.д., сприйняття яких Берклі називав ідеями. Отже, річ є не що 
інше, як комплекс ідей. Сукупність ідей оточуючих нас речей і 
явищ, які ми не сприймаємо (бо обмежені місцем і часом), існує 
лише в розумі Бога. Беркліанську, суб’єктивно-ідеалістичну 
критику матеріалізму повністю поділяв Д. Юм. 

Позитивне значення філософії Просвітництва безсумнівне. 
Вона засвідчила плюралізм думок у рамках цілого ряду 
філософських проблем, що сприяло всебічному розгляду 
людини і світу та відношень між ними. Заслуговує сама ідея 
прагматичного призначення філософії Просвітництва, яка 
переслідувала мету вдосконалення людини й суспільства. Ціла 
низка понять і категорій, що зародилася в добу Просвітництва, 
не втратили своєї актуальності в наступні епохи аж до наших 
днів. 

 
8. Німецька класична філософія ("Німецький ідеалізм"). 

В історії світової філософії етап, іменований "німецький 
ідеалізм" або "німецька класична філософія", звичайно 
оцінюється як грандіозний період у розвитку людського духу, 
вершина філософського світорозуміння. Щодо розбіжності 
термінів, то у західноєвропейській філософії вживається термін 
"німецька ідеологія", а в марксистській філософії – "німецька 
класична філософія" (вперше вжитий Ф. Енгельсом), яка, за 
визначенням В. Леніна, є джерелом марксизму, і охоплює крім 
представників німецького ідеалізму ще матеріаліста 
Л. Фейєрбаха. 

Німецька класична філософія відзначається багатством та 
розмаїттям ідей. Їй притаманна низка принципів і рис, які й 
творять її цілісність. Передусім, усіх її представників об’єднує 
розуміння ролі філософії в історії людства та розвитку його 
культури. Вони вважали, що філософія покликана критично 
пізнати людську самодіяльність, зробили предметом 
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спеціального філософського дослідження людську історію і 
людську сутність. Філософія розуміється ними як чітко 
систематизована, але специфічна наука: спираючись на 
конкретні науки, "живлячись" ними, філософія має передусім 
гуманістичну спрямованість. По-друге, представники німецької 
класичної філософії надали їй вигляд широко роздробленої та 
диференційованої спеціальної системи дисциплін, ідей, понять 
та категорій. Німецька класична філософія є високо 
професійною, надзвичайно абстрактною та узагальненою 
системою філософського освоєння дійсності. По-третє, 
німецька класична філософія розробила цілісну діалектичну 
систему розвитку. По-четверте, вона вивела певні загальні 
принципи підходу до проблем історичного розвитку, 
запропонувавши його досліджувати науково-теоретичними 
засобами й виділивши певні загальні його закономірності. Й 
нарешті, розглядаючи проблему людини, німецька класична 
філософія концентрує увагу навколо гуманістичних цінностей, й 
насамперед - принципу свободи. 

Родоначальником німецької класичної філософії був 
Іммануїл Кант (1724-1804). Не тільки у філософії, а й у 
конкретній науці Кант був глибоким, проникливим мислителем. 
Розроблена ним гіпотеза походження Сонячної системи з 
гігантської газової туманності дотепер є однієї з 
фундаментальних, наукових ідей. Крім того, він висунув ідею 
розподілу тварин за порядком їх можливого походження, а 
також ідею природного походження людських рас, ідею 
саморозвитку в природі, тощо. 

Філософські погляди Канта істотно змінилися. Якщо до 
початку 80-х рр. XVIII ст. його цікавили головним чином 
природничо-наукові питання, то згодом його дух занурюється в 
загальнофілософські проблеми: буття, пізнання, людини, 
моральності, держави і права, естетики, тобто всієї системи 
філософії. 

Основним елементом теоретичної філософії І. Кант вважав 
гносеологію. Головною її проблемою є пізнання як діяльність, 
що відбувається за своїми внутрішніми законами. Вперше у 
філософії як головний фактор сприйняття розглядається не 
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характер і структура субстанції, а суб’єкт пізнання та його 
пізнавальні здібності. 

Кант у свою теорію пізнання вводить нове гносеологічне 
поняття – розсудок. Тобто він пропонує три сходинки пізнання - 
чуттєвого споглядання, розсудку й розуму. Багатоманітність 
чуттєвого матеріалу розсудок підводить під поняття. Без понять 
(розсудку) відчуття сліпі, а поняття (утворення розсудку) без 
відчуттів порожні. Щодо розсудку, то І. Кант вважає його 
цілком залежним від чуттєвості, трактуючи його як здатність 
мислити предмет чуттєвого споглядання й водночас як 
здатність мислити його в певній незалежності від чуттєвих 
вражень. Впорядковуючи дані чуттєвого досвіду, розсудок 
піднімається до категорій, а з них формулює закони. Наукове 
знання є синтезом чуттєвості й розсудку. Звідси І. Кант робить 
такий важливий висновок: закони науки є не відображенням 
дійсності, а результатом конструктивної діяльності мислення. 
Оцей висновок Кант кваліфікує як "копернікіанський 
переворот" у філософії, оскільки не знання мають 
узгоджуватись з дійсністю (як вважалось раніше), а дійсність як 
предмет знання має узгоджуватись із тим категоріальних 
апаратом, що дасться людині до будь-якого досвіду – апріорно. 

У своєму вченні про пізнання І. Кант велике місце відводив 
діалектиці: протиріччя розглядається ним як необхідний момент 
пізнання. З’ясування суті фундаментальних понять щодо 
природи, людини і світу загалом призводить до появи 
антиномій, тобто суджень, які модуть бути доведені, але при 
цьому одне виключає інше. Таких антиномій чотири: "Світ має 
початок (границі) у просторі і часі – світ безмежний", "Все у 
світі складається з простого – Немає у світі нічого простого, усе 
складне", "У світі є свобода – усе детерміноване", "В низці 
причин є певна необхідна сутність – все у світі випадкове". Але 
діалектика для І. Канта лише гносеологічний принцип, вона 
суб’єктивна, тому що відбиває протиріччя не самих речей, а 
тільки протиріччя розумової діяльності. Саме тому, що в ній 
протиставляються зміст знань і їхня логічна форма, предметом 
діалектики стають саме ці форми. 

Аналізуючи суть людини, І. Кант розглядає природу 
почуттів та такі здібності людини, як талант, геній. Говорячи 
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про необхідність самовдосконалення людини, її душі, І. Кант 
наголошує: "Розвивай свої щиросердечні і тілесні сили так, щоб 
вони були придатні для всяких цілей, що можуть з’явитися, не 
знаючи при цьому які з них стануть твоїми". І. Кант негативно 
відносився до моралі, заснованої на принципах корисності 
діяльності, на інстинкті, зовнішньому авторитеті і на різного 
роду почуттях. Ні розсудливість, ні уміння ще не складають 
моральності. Гідність, за І. Кантом, приписується лише тому, 
хто не тільки які-небудь приватні й випадкові інтереси, але й усе 
благополуччя свого життя безумовно підкоряє моральному 
боргові або вимогам совісті. 

І. Кант закликає: визнач себе сам, переймися свідомістю 
морального боргу, дотримуйся йому завжди і скрізь, сам 
відповідай за свої вчинки. Така квінтесенція кантівської етики, 
строгої і безкомпромісної. Саме борг перед людством, перед 
своєю совістю змушує нас поводитися морально. 

І. Кант розробив філософське вчення про право і державу, 
а також про відносини між державами. У своєму вченні про 
право І. Кант розвивав ідеї, висунуті французькими 
просвітителями. Це насамперед визнання необхідності 
знищення усіх форм особистої залежності, утвердження 
особистої волі і рівності всіх людей перед законом, ліквідації 
всіх юридичних привілеїв. Юридичні закони він виводив з 
моральних, а ті й інші носили в нього апріорний характер, 
підкорялися чистому практичному розумові. 

У своєму вченні про державу І. Кант розвивав ідеї Ж.-
Ж. Руссо, зокрема ідею народного суверенітету. І. Кант вважав, 
що державний устрій не може залишатися незмінним: ті або 
інші форми його правління існують доти, поки вони необхідні.  

Особливо цінними є погляди І. Канта на проблеми війни і 
миру, які пронизані ідеями гуманізму. Він різко негативно 
відносився не тільки до самої війни, але і до постійної 
підготовки до неї: тягар озброєнь часто робить світ більш 
важчим, чим сама війна. 

Основними проблемами філософії Йоганна Готліба Фіхте 
(1762-1814) є самосвідомість, діяльність індивіда та його діяльна 
свобода. Й. Фіхте заперечує існування незалежної від свідомості 
"речі в собі". Суб’єктивний ідеалізм філософії Фіхте полягає у 
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поясненні усього сущого з діяльності "Я" як творчого начала. 
"Я" – це обмежена індивідуальна свідомість та абсолютна 
Божественна свідомість. Індивід створює зміст навколишнього 
світу, пізнання якого передбачає визначення розвитку в 
необхідному напрямі, що фіксує єдність суб’єктивного і 
об’єктивного. Відтак, "Я" є як творцем усього сущого, так і 
творцем знань про нього. Й. Фіхте наводить три 
"основоположення" у формі "теза – антитеза – синтез": 
1) "Я" є "Я" (самоусвідомлення), 2) "Я" є "не-Я" ("не-Я" 
обмежує свободу "Я"), 3) "Я" є "Я" і "не-Я" (вони не 
виключають один одного, а є тотожними). Умовою реалізації 
свободи індивіда є свобода інших, що можливе лише у 
людських спільнотах завдяки дотриманню моральних законів, 
встановлених шляхом подолання людиною власних природних 
чуттєвих схильностей. 

Фрідріх Вільгельм Шеллінг (1775-1854) акцентує увагу на 
природі, яка постає силовою динамічною єдністю 
протилежностей, аналізуючи, яким чином з об’єктивного 
виникає суб’єктивне ("натурфілософія": свідомість виникає 
внаслідок змін природи, природа – застиглий у своєму бутті 
розум, вона пройнята відношеннями доцільності), і навпаки 
("трансцендентальний ідеалізм"). Разом з тим протилежне, як 
і усе існуюче, є тотожним у бутті, має спільні ознаки (ідея 
"абсолютного розуму"), напр., далеко і близько об’єднані 
ознакою "простір". 

Видатний німецький філософ Георг Вільгельм Фрідріх 
Гегель (1770-1831) підводить своєрідний підсумок німецькій 
ідеалістичній традиції, а певною мірою і всій філософії, 
починаючи від Ренесансу. 

Він створив струнку ідеалістичну систему й розвинув 
діалектичний метод у пізнанні. Вихідним пунктом 
філософської концепції Г. Гегеля є тотожність буття та 
мислення. З точки зору філософа, мислення є не лише 
суб’єктивною людською діяльністю, а й незалежною від людини 
об’єктивною сутністю, першоосновою всього сущого. 
Мислення, за Г. Гегелем, відчужує своє буття в формі матерії, 
яка є "інобуттям" цього об’єктивно існуючого мислення, або 
абсолютної ідеї. 
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Але абсолютна ідея є активною і діяльною, вона мислить і 
пізнає себе, проходячи в цьому розвитку три етапи. Перший із 
них існував до виникнення природи і людини. Тоді ідея 
перебувала поза простором і часом, у стихії чистого мислення, 
виступала як система логічних понять та категорій, тобто як 
система логіки. На другому етапі це духовне начало – 
абсолютна ідея – породжує із самого себе природу, яка, за 
Гегелем, є інобуттям абсолютної ідеї. Третій етап розвитку 
абсолютної ідеї – це абсолютний дух. На цьому етапі 
абсолютний дух залишає створену ним природу і повертається 
до самої себе, але вже на основі людського мислення 
(самопізнання ідеї). Ці три етапи і сформувались у Г. Гегеля в 
самостійні складові його філософської системи: логіку, 
філософію природи та філософію духу. Першу з них – логіку 
мислитель вважає найважливішою частиною своєї системи, 
оскільки тотожність буття і мислення означає, що закони 
мислення, які досліджує логіка, є дійсними законами буття. 
Логіка, на думку Г. Гегеля, є сутність усіх речей. 

Виходячи з визнання тотожності мислення й буття, Г. Гегель 
вважав, що діалектика, яку він розвиває, знаходить вияв у всіх 
сферах світу. "Все, що нас оточує, – казав Гегель, – може бути 
розглядуване як взірець діалектики". Заслуга Г. Гегеля в тому, 
що він дав узагальнений діалектичний аналіз найважливіших 
філософських категорій і сформулював на цій основі три 
основних закони діалектики: закон переходу кількості в 
якість, закон взаємопроникнення протилежностей (закон єдності 
й боротьби протилежностей) та закон заперечення заперечення. 

Всі філософські погляди Г. Гегеля пронизані ідеєю розвитку. 
Він вважав, що неможливо зрозуміти явище, не усвідомивши 
всього шляху, який воно зробило у своєму розвитку. У 
філософській системі Г. Гегеля дійсність представлена як 
безкінечний ланцюг діалектичних переходів.  

Однак гегелівська філософія пронизана глибоким 
внутрішнім протиріччям. Метод, розроблений Гегелем, 
спрямований на нескінченність пізнання. Оскільки ж 
об’єктивною основою його є абсолютний дух, а метою  –
самопізнання цього абсолютного духу, остільки пізнання 
звичайно, обмежено, тобто система пізнання пройшовши цикл 
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пізнавальних ступенів завершується останньою ступінню – 
самопізнанням, – реалізацією якого є сама філософія Гегеля. За 
Г. Гегелем філософська система – вище одкровення людського і 
божественного духу, останнє й остаточне слово всесвітньої 
історії філософії. 

Досить цікавим є міркування Гегеля щодо розуміння ним 
свободи. Він переосмислив це поняття, як воно тлумачилось у 
попередників – Т. Гоббса (відсутність усяких перепон), 
Б. Спінози (свобода – це необхідність), Ф. Шеллінга (необхідна 
діяльність) і та ін. Справжня свобода, на його думку, передбачає 
обмеження, але не яке завгодно, а лише породжене розумом 
волі, воно виключає випадкові потяги та залежність від 
зовнішнього, випадкового. 

Згідно із твердженням Г. Гегеля, всесвітня історія є 
утіленням волі в реальному житті народів, що представляє 
собою великий хід світового духу по своєрідних ступенях 
безперервного історичного процесу. Дійсну історію Г. Гегель 
пов’язує з державно-правовою організацією життя народу, а 
прогрес убік розумного державного устрою з історичним 
прогресом узагалі. "У наявному бутті народу субстанціальна 
мета полягає в тому, щоб бути державою і підтримувати себе в 
якості такої. Народ без державного устрою (нація як така) не має 
власне ніякої історії, подібно народам, що існували ще до 
утворення держави, і тим, які ще й понині існують як дикі 
нації". У остаточному підсумку Г. Гегель прагнув обґрунтувати 
думку, що саме німецький народ, який нібито вже установив 
розумний державний устрій, і є дійсним носієм всесвітньо-
історичного прогресу. Таким чином, історія, представлена як 
саморозвиток світового духу. 

Сила гегелівського генія дала йому можливість проникнути в 
розуміння глибокої сутності праці та її значення для 
становлення людини і суспільства. Лише шляхом праці, 
відповідно до Г. Гегеля, людина створює засоби для 
задоволення своїх потреб. Так виникають економічна система і 
відносини. Вони ж у свою чергу лежать в основі соціальної 
диференціації людей. 

Отже, свою концепцію філософії історії Г. Гегель вибудовує 
на основі принципів історизму, об’єктивності (закономірності) і 
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монізму, які склали золотий фонд скарбниці світової філософії. 
Він сформулював основні закони діалектики, що стало 
важливою методологічною зброєю багатьох мислителів 
наступних етапів розвитку в філософії. 

Людвіг Фейєрбах (1804-1872) – німецький філософ, творець 
одного з варіантів антропологічного матеріалізму. У 
молодості – учень і прихильник ідей Г. Гегеля, згодом – його 
непримиренний критик, особливо поглядів Г. Гегеля на релігію. 
Будучи матеріалістом, він відстоював принцип сходження від 
матеріального до ідеального, тобто він розглядав ідеальне як 
щось похідне, від визначеного рівня організації матеріального. 
Парадокс, однак, полягає в тім, що Л. Фейєрбах, будучи 
матеріалістом, не вважав себе матеріалістом. 

Характерною рисою його матеріалізму був (антропологізм, 
що полягає в розумінні людини як вищого продукту природи, 
розгляді людини в нерозривній єдності з нею. Природа – основа 
духу. Вона ж повинна стати основою нової філософії, 
покликаної розкрити земну сутність людини, яку так щедро 
наділила почуттями, розумом і психікою. Однак "природна" 
складова людини Л. Фейєрбахом гіпертрофувалася, а соціальна 
недооцінювалася. 

З усіх людських, почуттів Л. Фейєрбах виділяв почуття 
любові, маючи на увазі моральну любов. Не вникаючи в усі 
тонкощі гносеології, він зосередився на проблемі моральної суті 
релігії, що знайшло своє вираження в його основній праці 
"Сутність християнства". 

В теорії пізнання Фейєрбах – сенсуаліст, оскільки, вважав 
він, реальна дійсність дається нам у відчуттях, адже тільки те, 
що чуттєве, є ясним як сонце. Проте він не заперечував при 
цьому взаємозв’язок чуттєвого споглядання і мислення в 
процесі пізнання. Завдання останнього полягає в тому, щоб 
збирати, порівнювати, класифікувати дані чуттєвого досвіду, 
усвідомлювати й розуміти їх прихований зміст. Але на 
гносеології Фейєрбаха позначається його вихідний 
філософський принцип – антропологізм. Так, він стверджує, що 
поняття об’єкта первісно формується з людського спілкування. 
Першим об’єктом для людини є інша людина – "Ти". 
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Зосередившись на людині, на її почуттях дружби і любові, 
афористично яскраво характеризуючи любов, зокрема в 
шлюбних відносинах, Л. Фейєрбах прагнув саме на цих 
морально-психологічних засадах створити теорію творення 
суспільства, у якому царювали б любов і справедливість. 

В якості підсумку, відмітимо, що головне філософське 
досягнення німецької класичної філософії – це діалектика. 
Хоча і на ідеалістичній основі, вона була розроблена настільки 
ґрунтовно, що відкрила перед людською думкою невідомі обрії. 
Історизм як принцип мислення міцно ввійшов у філософський 
побут: світ – суперечливе ціле, що розвивається. Новою була і 
ідея побудови системи взаємозалежних категорій. Тим самим 
уперше була знайдена специфічна мова філософії як науки. 
Філософія оперує гранично широкими поняттями, що 
відбивають не тільки різні сторони дійсності, але їхні взаємні 
зв’язки, переходи. Такі поняття гнучкі, текучі, переходять одне в 
одне. Визначити їх можна тільки через їхнє місце в системі. 

У філософії німецького ідеалізму було радикально 
переглянуте відношення суб’єкта й об’єкта. Усі попередні 
вчення грішили споглядальністю: процес пізнання 
представлявся ними пасивним сприйняттям образів, що 
надходять ззовні. Німецькі мислителі вперше проголосили (хоча 
й в ідеалістичній формі) активність свідомості, вторгнення 
суб’єкта в об’єкт і їхню безперервну взаємодію. 

І хоча в німецькій класичній філософії і мали місце певні 
обмеженості, вона в цілому безумовно являється безперечним 
досягненням. Перш за все, як діалектика Г. Гегеля, так і 
матеріалізм Фейєрбаха послужили одним з вихідних моментів 
виникнення і становлення марксистської філософії та ряду 
неокласичних течій XX століття. 

 
9. Філософські погляди марксизму. 

XIX століття ввійшло в історію людства як доба класичного 
капіталізму. Величезне зростання продуктивності праці і 
суспільного багатства, зумовлене розвитком капіталізму, аж 
ніяк не супроводжувалося поліпшенням рівня життя 
переважаючої маси людей – безпосередніх виробників 
матеріальних благ. Навпаки, відбувалася різка поляризація умов 
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життя: з одного боку, в руках буржуазії нагромаджувалося 
багатство, з другого ж боку, в середовищі трудящих, передусім 
пролетарів, панували злидні. Капіталістична дійсність 
спростовувала соціальні ілюзії про встановлення царства 
розуму, справедливості, братерства й рівності між людьми, 
проголошених ідеологами ранньої буржуазії. 

Саме в цей час і виступили на арені політики й науки Карл 
Маркс (1818-1883) та Фрідріх Енгельс (1820-1895). Їх погляди 
сформувались під впливом німецької класичної філософії. 
К. Маркс та Ф. Енгельс поділяли точку зору попередників 
стосовно того, що філософія є квінтесенцією свого часу й 
покликана вносити мудрість і розум у розвиток суспільства та 
сприяти його прогресові. Вони одразу висловили впевненість, 
що стихійність, неорганізованість виступів робітничого класу 
можуть бути подолані лише з’єднанням робітничого руху з 
соціалістичною теорією. 

Отже, соціально-історичною передумовою виникнення 
марксистської теорії стали утвердження капіталізму як нового 
суспільного ладу та боротьба робітничого класу за свої 
соціально-економічні й політичні права. Безпосереднім 
теоретичним джерелом марксизму була, як уже згадувалося, 
німецька класична філософія. К. Маркс і Ф. Енгельс поєднали 
матеріалізм Л.Фейербаха з діалектикою Гегеля. Її "раціональне 
зерно" вони вбачали в ідеї загальності, суттєвості й необхідності 
розвитку, який здійснюється шляхом виявлення й подолання 
внутрішніх протилежностей, їх взаємоперетворення, 
стрибкоподібного переходу кількісних змін у якісні, 
заперечення старого новим. Основне положення гегелівської 
діалектики про постійний процес розвитку підводив до 
висновку, що в суспільстві також діє цей універсальний закон 
вічної зміни, що боротьба протилежностей у суспільному житті 
є запорукою його розвитку. 

Свою філософську систему К. Маркс і Ф. Енгельс 
обґрунтували новітніми для свого часу досягненнями 
природничих наук. Такими були, зокрема, відкриття закону 
збереження й перетворення енергії, клітинної будови організмів 
та дарвінівська теорія походження видів. 
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Принципово новим у вченні Маркса й Енгельса був погляд на 
суспільство. Уся попередня філософія вбачала джерело розвитку 
суспільства в ідеях, поглядах, теоріях, які існували в різні 
історичні епохи й справляли вплив на життя людей, визначали 
їх політику, мораль, економіку, характер державного устрою 
тощо. Філософія марксизму переносить акцент на економічне 
життя, передусім, на сферу матеріального виробництва. Саме 
воно лежить в основі життя і розвитку суспільства. Серед 
розмаїття відносин між людьми вони виділяють базові 
відносини, які характеризують спосіб виробництва матеріальних 
благ. Саме вони визначають усі інші відносини між людьми. 
Практична діяльність людей по перетворенню світу є основою 
не лише матеріального, а й духовного суспільства. Звідси 
марксизм робить глобальний висновок, що суспільне життя 
визначає суспільну свідомість. Це положення марксизму і є 
основою матеріалістичного розуміння історії. 

 
10. Сучасна світова філософія. 

Починаючи з доби Відродження людина є тим центром, 
навколо якого міркують філософи Нового часу, просвітники, 
класики німецької філософії. Віддаючи належну увагу 
онтологічним проблемам та пізнанню, філософи при всій їх 
відмінності сходилися на тому, що можуть і повинні бути 
пізнані й визнані загальнолюдські гуманістичні ідеали й 
принципи, передусім ідеал свободи і принцип гідності людської 
особистості. Звеличується при цьому розум як філософська 
категорія – й не лише як засіб пізнання, а й чинник 
передвизначення розвитку людини, природи й суспільства. 
Вершиною схиляння перед всесиллям розуму вважалася теза: 
"Усе розумне дійсне, усе дійсне розумне" (Гегель). 

Але, в кінці XIX – початку XX століття у філософії з’явилися 
істотні новації, що дали підстави ввести поняття некласичної 
філософії. Перш за все цьому сприяло прискорення та 
радикалізація соціокультурних змін в суспільстві, та зміна 
соціально політичних структур. Суспільство "атомізується" в 
тому сенсі, що міняється тип соціальних зв’язків, зростає 
автономія особи. Втрачають свою адекватність форми 
ідентифікації людини, що склалися щодо соціального простору і 
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часу. Руйнуються і трансформуються традиційні ієрархії 
цінностей. До того ж, на домінуючі позиції в культурі 
висувається наука. Це час другої наукової революції, 
результатом якої стала професіоналізація наукової діяльності. 
Наука стає одиницею в суспільному розподілі праці, важливим 
соціальним інститутом. Оформляється її наочна організація. 
Наука починає замикатися на виробництво, перетворюватися, по 
виразу К. Маркса, в "безпосередню продуктивну силу". Наукове 
знання виділяється з раніше загального для нього контексту з 
філософією. 

В силу цього вже на початку XX століття відбувається 
переоцінка цінностей і зміна філософами парадигми, тобто 
характеру (моделі) постановки філософських проблем і їх 
рішення. Характерна для класичної філософії безмежна віра в 
людський розум, віра в соціальний і науковий прогрес та 
встановлення на основі відкриття загальних законів розвитку 
природи і суспільства панування людини над природою, 
створення суспільства соціальної справедливості і зміни самої 
людської природи, – все це піддається жорстокій критиці і 
починається перехід до некласичної філософії. 

Філософія кінця XIX-XX століття відмовляється від: 
1.   раціоналізму як єдиного способу філософствування, що 

визнає розум основою пізнання, поведінки і діяльності 
людей; 

2.   жорсткого ділення всіх філософських шкіл і напрямів за 
принципом: матеріалізм чи ідеалізм; 

3.   від догматизму у філософії – неодмінного посилання і 
опори на авторитети, від "партійності" у філософії. 

До основних рис філософії XX століття слід перш за все 
віднести плюралізм у філософському мисленні. У цьому період 
співіснують різноманітні напрями і концепції: матеріалістичні і 
ідеалістичні, раціоналістичні та ірраціоналістичні, релігійні і 
атеїстичні, сцієнтистські та антисцієнтистські. Сучасна 
філософія не відкидає ні того, ні іншого. Вона взагалі вважає, 
що багатогранний світ можна пізнати за допомогою різних форм 
пізнання (не тільки розумом!). В якості предмету вивчення її 
стають все нові й нові об’єкти дійсності, що веде до виникнення 
принципово нових напрямів: філософія культури, філософія 
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політики, філософія техніки, філософія науки, права, моралі, 
мистецтва, тощо. Сучасна філософія характеризується 
толерантністю поглядів. Різні її школи і течії прагнуть не 
вступати в різке протиборство між собою. Діалог – головний 
спосіб взаємодії не тільки усередині однієї філософської 
традиції, але і між Заходом і Сходом. Сучасній філософії є 
характерним антропоцентризм – в центрі її ідей і роздумів 
знаходиться людина, її суть, сенс її життя і діяльності, свобода. 
Людина розглядається не односторонньо, а у всій цілісності і 
суперечності. Особливо гостро підніметься питання про сенс 
існування людства в цілому, про кризу людини і історії. 

Найбільш поширеними і впливовими вченнями в XX столітті 
стають ірраціоналістичні вчення. Криза європейського 
раціоналізму дала про себе знати вже в кінці XIX століття і 
виразилася в повороті вектора філософування в бік раціонально 
невиразних аспектів буття, що і знайшло своє відображення у 
філософії Артура Шопенгауера (1788-1860). У його філософії 
основою буття, життєдайним буттєвим початком виявляється не 
пізнавальна здатність, а воля. Розум грає другорядну, службову 
роль по відношенню до волі. Воля тлумачиться ним як сліпа, 
беззаконна, безглузда суть всякого буття. У праці "Світ як воля і 
уявлення" сутність світу представлена А. Шопенгауером як 
нерозумна воля, сліпа сила. Його філософія була 
песимістичною, проте в ній багато цінного, зокрема думка про 
те, що своє майбутнє людина має будувати, позбавившись від 
ілюзій та "привидів" оптимізму. Світогляд А. Шопенгауера – 
суб’єктивний ідеалізм: без суб’єкта немає об’єкта – ось головне 
його гасло. Весь світ – це втілена воля, проявів якої людина не 
може знайти. Вона може знайти тільки себе й від себе відкидати 
радіуси до всього іншого. Найбільше людина повинна оберігати 
себе від марнот життя, бо вони спричинені не власними 
потребами, а тому, що кожен уявляє себе кимось іншим, а не 
тим, ким є насправді. Взагалі, на думку філософа, будь-яке 
життя є стражданням. "Життя нашого тіла – це помирання, що 
хронічно затягується". Неминучість страждань міститься в 
самому житті: "наше становище настільки гірке, що йому б 
рішуче протиставити досконале небуття; і якщо б самогубство 
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дійсно обіцяло нам його, … то його б варто обрати безумовно як 
у найвищому ступені бажане завершення". 

То, можливо, краще тоді бути оптимізмом? Ні! – відповідав 
Шопенгауер. "Оптимізм … уявляється мені не тільки 
безглуздим, але й воістину безсовісним світоглядом, гірким 
глумом над невимовними стражданнями людства". 

Подальший розвиток традиція ірраціоналізму отримала в 
"філософії життя" Фрідріха Ніцше (1844-1900), що зазнав 
впливу ідей А. Шопенгауера. Якщо в буттєвій моделі 
А. Шопенгауера ще зберігається розумне начало, правда, в 
"допоміжній" функції, то у Ф. Ніцше воно повністю 
виключається. Фундаментальною категорією ніцшеанців 
виступає не буття, а поняття життя. Основна ознака життя – 
зміна становлення, а її рушійний початок – воля до влади, яка 
виявляється у всьому, що стає. Дією волі до влади пояснюється 
впорядкованість світу, твірна "ієрархія царств", причому, 
людина зовсім не займає її вищий ступінь, вона не вінець 
творіння, людина за висловом Ф. Ніцше – це "хвора мавпа". 
Одна з основних презумпцій Ф. Ніцше полягала в тому, що 
вітальне, природне, тваринне начало, будучи підпорядковане 
соціальній, культурній формі, убожіє, вироджується і гине. З 
тези примату вітально-природного над соціальним, культурним 
в людині виростає і головний аргумент філософії Ніцше – 
"переоцінка всіх цінностей". Справжнє, аутентичне буття 
знаходиться "по ту сторону добра і зла". Але існувати в цьому 
справжньому бутті гідні зовсім не всі, а тільки ті, хто здатний 
встати по ту сторону добра і зла. Звідси апофеоз філософії 
Ф. Ніцше – концепція надлюдини: "Бог помер: і ми хочемо – 
хай живе надлюдина!". 

Філософія Ф. Ніцше була спрямована на те, щоб розбудити 
людину від сну буденності: "Ти повинен стати тим, хто ти є". 
Тобто філософія ця є індивідуалістичною, вона звернена на 
індивіда, бо лише він здатний на незвичайне зусилля духу – 
"воля до могутності". 

"Філософія життя" А. Шопенгауера і Ф. Ніцше була 
спрямована на критику відірваного від життя раціоналізму, а 
також на критику бездуховності, аморальності, лицемірства й 
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святенництва. Вона дала поштовх до виникнення ряду помітних 
нині філософських течій. 

У XX ст. ірраціоналістичну традицію продовжили 
психоаналіз і екзистенціалізм. Як і раніше найважливішою 
залишається тема людини (психоаналіз, екзистенціалізм, 
філософська антропологія). З’являється новий ракурс в 
досліджені свідомості – (феноменологія, психоаналіз). 

Філософія в XX ст. з аналітико-раціональної перетворюється 
на якусь творчість, що має на меті відобразити, інтерпретувати, 
пояснити те, що змінилися символи культури і смисложиттєві 
питання людського буття. 

Феноменологія – напрям, який здійснив фундаментальний 
вплив на подальший розвиток філософських ідей. 
Феноменологія вбачала джерелом отримання знань в 
безпосередньо даних уявленнях (феноменах). Її засновник – 
німецький філософ Едмунд Гуссерль (1859-1938) вважав, що як 
"строга наука" вона покликана змінити підстави і методологічні 
посилки процесу пізнання, які лежать в основі наук, і всіх 
філософських систем. Феноменологія орієнтує пізнання на 
безпосередній досвід свідомості по спогляданню феноменів як 
очевидних реалій. За допомогою редукції Е. Гуссерль 
послідовно "виносить за дужки" всі дані досвіду, думки, оцінки 
поки суть не стане "чистою" й інтуїтивно усвідомлюваною, а 
свідомість мислитиме логічними принципами, ідеями чистої 
логіки. Подальший свій розвиток ідеї феноменології отримали в 
екзистенціалізмі. 

Екзистенціалізм є однією з найбільш поширених і 
популярних в XX столітті філософських течій. Він запозичив 
окремі моменти від екзистенційної філософії С. К’єркегора та з 
феноменології німецького філософа Е. Гуссерля. Саме від 
феноменології запозичено прагнення з’ясувати граничні 
характеристики людського буття через рефлексію. На відміну 
від наукового мислення, яке виходить із теоретичних принципів, 
екзистенційне мислення пов’язане з внутрішнім буттям людини, 
з її інтимними переживаннями. На думку екзистенціалістів, 
лише таке мислення може мати справжній людський зміст. В 
той час, як об’єктивне мислення байдуже до мислячого суб’єкта 
та його екзистенції (лат. existentia – існування), суб’єктивний 
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екзистенціальний мислитель істотно зацікавлений в своєму 
мисленні: він існує в ньому. В силу цього він не може ставитись 
до реальності як до чогось об’єктивного, "незачепленого" 
людською суб’єктивністю. 

Завдання філософії, згідно з екзистенціалізмом, полягає не в 
тому, щоб займатися проблемами науки, а лише питаннями суто 
людського буття. Людина в супереч волі закинута в цей світ, 
вона живе в чужому їй середовищі, її життя з усіх боків оточене 
таємними знаками, символами. Життя – глибоко ірраціональне, 
в ньому в будь-якій формі переважає страх. Страх – 
найголовніше поняття екзистенціалізму. Світ тим страшніший, 
що він безглуздий і незбагнений. Людину на кожному кроці 
підстерігають неприємні несподіванки. Екзистенціалізм 
виходить з того, що людина живе передусім емоціями; на все 
навколишнє реагує не лише теоретично чи інтелектуально, а 
насамперед – емоційно. 

Для чого живе людина, в чому сенс життя її, яке місце 
людини в світі і який вибір нею свого життєвого шляху? На ці 
питання екзистенціалісти відповідають, але не науково, 
оскільки, вважають, що це не є сферою науки. Під екзистенцією 
розуміється передусім духовне буття особистості, її свідомість. 
"Існування є свідомість"  - каже Карл Ясперс, - і я існую як 
свідомість. Щоб усвідомити себе, людини мусить опинитися в 
граничній ситуації, наприклад, в ситуації боротьби, вини тощо. 
Найбільш яскравий приклад граничної ситуації – буття перед 
лицем смерті… Найбільш надійним засобом осягання світу є 
інтуїція – "екзистенційне озаріння"… 

Помітне місце займає в екзистенціалізмі проблема свободи, 
яка визначається як вибір людиною самої себе (знову ж – 
спорідненість із С. К’єркегором!). Людина така, кажуть 
екзистенціалісти, якою вона себе обирає. Свобода ж трактується 
в дусі повного індетермінізму – тобто, поза будь-яким 
причинно-наслідковим зв’язком. Свобода не терпить ні 
причини, ні підстави. В силу цього свобода передбачає повну 
незалежність теперішнього від минулого й майбутнього. Вона, 
таким чином, не зав’язує, а розв’язує час людського буття, 
утворюючи, за виразом Ж.-П. Сартра "дірку в бутті". Свобода 
трактується не як свобода діяльності, а лише як свобода вибору 
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чи відношення суб’єкта до незалежного від нього оточення: 
людина може або вільно примиритися зі своїм становищем, або 
так же вільно не приймати його. Об’єктивна ситуація не сама по 
собі обмежує нашу свободу, а лише в ролі переживання її як 
обмеження. Наприклад, в’язень чи раб може бути "вільним", 
відповідним чином визначаючи своє ставлення до свого 
становища. Звідси висновок: завдання людини полягає не в 
тому, щоб змінити світ, а в тому, щоб змінити своє ставлення до 
нього. парадоксальність розуміння свободи як абсолютної 
полягає в тому, що вона постає невідворотним фатумом. За 
виразом Сартра, людина "приречена бути вільною". Саме 
свобода, таким чином, перетворюється в болісну неминучість. 

Найбільш видатними представниками екзистенціалізму були 
Мартін Гайдеггер (1889-1996), Карл Ясперс (1883-1969), 
Габрієль Марсель (1889-1973), Жан-Поль Сартр (1905-1980), 
Альберт Камю (1913-1960) та ін. Одні з них (Г. Марсель, М. , 
К. Ясперс) були релігійними, інші – атеїсти. Та незважаючи на 
свою світоглядну ситуацію, всі представники цієї течії 
виступали прихильниками "психології катастроф". 
Невпевненість в майбутньому, страх перед завтрашнім днем, 
злочинністю, війною, безробіттям, природними катаклізмами і 
т.п. – ось корені тієї філософії, що робить страх "онтологічною" 
(притаманною самому людському буттю) характеристикою 
людини. 

Екзистенціалізм – надто складна і внутрішньо суперечлива 
філософська течія, тому й однозначної оцінки її бути не може. 
Принцип індивідуалізму не заперечує залучення людини до 
суспільного життя і навіть боротьби. Так, Ж.-П. Сартр і А. Камю 
були учасниками Руху Опору в окупованій фашистами Франції. 
Але й це не випливає із ціннісних установок людини: ніхто і 
ніщо не може зобов’язувати людину діяти так чи інакше, ніякі 
моральні норми не повинні над нею тяжіти, уся її поведінка в 
будь-якій ситуації визначається лише вільним вибором суб’єкта. 
Вихід із кризи треба шукати не у зміні, не у вдосконаленні світу, 
а в індивідуальному житті, у спілкуванні з вузьким колом 
"духовної аристократії". Релігійне ж крило шукає подолання 
трагізму індивідуального існування у містичному спілкуванні з 
Богом. 
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Психоаналітична філософія: фройдизм та неофройдизм. 
Помітно поширений серед сучасних філософських течій 
фройдизм – теорія і методи психоаналізу. Його засновником 
був австрійський лікар-невропатолог і психіатр Зігмунд Фройд 
(1856-1939). В основі його поглядів лежать уявлення про 
сексуальну етіологію неврозів, про шар несвідомого в мозку, 
про особливе тлумачення сновидінь тощо. 

Психоаналітичне бачення людини засноване на виділенні 
свідомих та несвідомих аспектів життєдіяльності, які не 
пов’язані між собою характерними власними законами, 
структурами й функціями. При цьому віддається пріоритет 
несвідомому, котре і є джерелом мотиваційної поведінки особи. 
З. Фройд справедливо ремствував, що несвідоме не стало для 
класичної філософії, психології й природничих наук про людину 
предметом спеціального дослідження. У вчених минулих часів, 
зазначав З. Фройд, панували культ розуму та культ свідомості. 
Він визнавав, що вчення про свідомість є дуже важливим, 
оскільки саме за її допомогою індивід орієнтується в 
навколишньому світі, воно формує власне "Я" (ego). Але крім 
цього "Я" в свідомості людини існує ще "над-Я" (super ego). Це 
певна сукупність привнесених у свідомість, в середину психіки 
індивіда соціально значущих, безособових ідеальних принципів, 
регуляторів. Існує, за З. Фройдом у психіці також "воно" (Id), 
якому й відповідає невидимий для зовнішнього спостереження 
"мікросвіт" несвідомого. 

Ще за життя З. Фройда між ним та представниками класичних 
течій філософії й наук велися гострі дискусії з приводу 
несвідомого. Безперечно, класики визнавали, що несвідоме 
існує, але воно відрізняється від свідомого тільки ступенем 
"висвітленості", тобто ступенем усвідомлення змісту психіки. 
З. Фройд погоджувався з цим, але користуючись цим же 
образом, казав, що ми не відмовляємося від того, щоб запалити 
свічку в темній кімнаті... Так повинні ми діяти й щодо 
несвідомого, тим більше, що існує воно у тісному зв’язку із 
свідомим. Можуть зустрічатися й певні переходові явища й стани 
психіки, коли, наприклад, свідоме може – тимчасово чи 
назавжди – витіснятися несвідомим. Несвідоме може триматися 
на межі із свідомим або переходити ці межі, й тоді воно стає 
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"передсвідомим". Багато функцій нашого тіла, які обов’язково 
пов’язані з функцією мозку, як норма здійснюється несвідомо (у 
чому З. Фройд, безперечно, правий). Вихід деяких несвідомих 
"автоматизмів" у свідоме, як правило, виявляється у 
психопатології. Несвідомі й деякі інші бажання й потяги. І це 
проривається в снах, гіпнотичних снах, а також тоді коли змушує 
вас робити помилки в слові (обмовки), описки, безконтрольно 
ховати речі тощо. Це свого роду "нижче підсвідоме". Вище ж 
підсвідоме Фройд зв’язував з процесами творчості, в яких 
спонтанність інтуїції, уявлення "приховані" від свідомості, 
назрівання ідеї, задуму, але дійсно відіграють чималу роль. 

Таким чином, ввівши новий вимір у філософії й звернувшись 
до несвідомого, З. Фройд тим самим ніби вивернув навиворіт 
саму свідомість, оголосивши цим самим приховані сторони 
буття людини в світі. 

Важливим моментом є вчення Фройда про людські потяги і 
схильності. Найголовнішим серед них є "ерос", інстинкт життя, 
статевий потяг. Вчений назвав його латинським "лібідо". Йому 
протистоїть потяг до смерті. Від боротьби цих двох 
протилежностей і залежить доля кожної людини. Лібідо 
З. Фройд тлумачив як психічну енергію людини. Вона може або 
розряджатися в дії, або витіснятися в несвідоме, або 
сублімується (заміщується, "знімається") завдяки дії моралі. 

Якраз інстинкти, вважає З. Фройд, визначають характер 
діяльності людини, орієнтуючи її на задоволення потреб. Тут 
зафіксований важливий момент життєдіяльності – прагнення до 
задоволення. Але абсолютизація цього моменту, зведення 
людини лише до біологічного, завели фройдизм у тупик. Він 
відкидає якісну специфіку людини, яка полягає в тому, що вся 
людська життєдіяльність опосередковується системою 
суспільних потреб й відповідних їм видам діяльності. 

Подальші дослідження в галузі антропології, психології, 
психіатрії довели обмеженість вчення З. Фройда. яке 
претендувало на загальнозначуще розв’язання проблем 
особистості. Тому послідовники З. Фройда – неофройдисти – 
Е. Фромм, Г. Саллівен, К. Юнг, А. Адлер та ін. намагаються 
вийти за рамки біологічних характеристик людини. Й пошуки 
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ними відповідей на питання про сутність людини усе частіше 
ведуть у сферу соціальних явищ. 

Карл Юнг (1875-1961) розробляв теорію 
позаособистого, "родового" або колективного шару 
несвідомого, яке складається з сукупності архетипів 
(прообразів) стародавніх способів розуміння і переживання 
світу. Архетип – це система установок і реакцій на світ 
стародавніх людей, коли світ відкривався страшним, кошмарним, 
невідомим, але до якого люди пристосовувалися через пояснення і 
інтерпретацію. 

Еріх Фромм (1900-1980) відрізняється різносторонністю 
обхвату проблем. Він розробляв цілісну концепцію особи, 
досліджуючи механізм взаємодії психологічних і соціальних 
чинників в процесі їх формування, намагався з’єднати 
психоаналіз Фройда з марксистським вченням про суспільство 
("демократичний соціалізм", "коммунітарне суспільство"). 
Е. Фромм вважав, що соціальна структура формує потреби 
людини, а її власна антропологічна основа визначає способи її 
існування. Він вводить поняття типів соціальних характерів: 
рецептивного, експлуататорського, накопичуючого і ринкового. 
Е. Фромм звернув увагу на небезпечний симптом сучасності – 
дегуманізацію й деперсоналізацію соціального характеру. 
Соціальний характер – це сполучна ланка між психікою людини 
й соціальною структурою суспільства. Майбутнє людства він 
вбачав у побудові суспільства гуманістичної етики. 

Сучасна "філософія науки": позитивістський напрямок в 
філософії. До проблеми людини з самого початку почала 
звертатися й філософська течія позитивізму, який у всіх її 
різновидах має вже чималу історію. Виник він у 20-і роки XIX 
ст. зусиллями таких філософів, як Огюст Конт (1797-1857), 
Джон Мілль (1806-1873), Герберт Спенсер (1820-1903) та ін. 
Якраз тоді почали формуватись теоретичні розділи цілого ряду 
наук, зокрема, природничих. І якщо доти розв’язання багатьох 
теоретичних завдань філософія брала на себе, то зараз подібні 
питання розв’язувалися в рамках окремих наук. Не треба 
забувати, що філософія в розв’язанні подібних проблем 
залишалася дещо умоглядною, в той час як окремі науки 
розглядають світоглядні проблеми ближче до тієї сфери, яка є 
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об’єктом їх дослідження. Ось так і з’являється позитивізм, 
який висловлює сумнів у пізнавальній цінності філософії. 
О. Конт у своєму "Курсі позитивної філософії" зводив завдання 
філософії лише до систематизації "позитивних знань", що їх 
дають математика, фізика та інші конкретні науки. Традиційно 
філософську проблематику системи "людина – світ", розробку 
багатьох категорій і понять позитивісти оголошують "зайвими", 
бо лише ті знання, начебто, мають значення, котрі 
розвиваються на базі людського досвіду. 

Логіко-лінгвістичний поворот, тобто перенесення 
філософських проблем в сферу мови і рішення їх на основі аналізу 
мовних засобів і виразів у філософії  XX ст. почався з 
діяльності таких найпомітніших представників 
неопозитивізму  як Бертран Рассел  (1872-1970), 
Людвіг Вітгенштейн (1889-1951), Рудольф Карнап 
(189І-1970), Альфред Айер (1910-1989). На відміну від 
позитивістів неопозитивізм вбачав завдання філософії не в 
систематизації і узагальненні спеціально-наукового знання, а в 
діяльності по аналізу мовних форм знання. Предметом 
філософії повинна бути мова, і, перш за все мова науки, як спосіб 
виразу знання, а також діяльність по аналізу цього знання і 
можливостей його виразу в мові. Особливістю мови науки є 
мова спостереження протокольних пропозицій, фіксуючий 
чистий тілесний досвід. Теоретичне наукове знання повинно бути 
принциповим, що зводиться до досвіду, тобто верифікованим. 
Ненауковим, отже, признається знання, теорія, думка, поняття, які 
не піддаються перевірці.  

Щоправда, говорити про якусь цілісність концепцій 
неопозитивізму неможливо: в ньому є споріднені, але й дещо 
відмінні ідеї й теорії. В цьому зв’язку назвемо хоч би логічний 
позитивізм, який оголосив війну метафізиці, під якою 
традиційно розуміють філософію. В 40-50-х pp. помітними були 
семантичний позитивізм, лінгвістичний позитивізм, 

аналітичний позитивізм та постпозитивізм наших днів – 
всі вони відійшли від обґрунтування філософії до аналізу мови, 
висловлювань людини, з яких і виводять сутність людини і 
світу. У "Логіко-філософському трактаті" (1921) 
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Л. Вітгенштейн стверджує, що філософія – не теорія, а 
діяльність, яка полягає у з’ясуванні речень. 

Мова науки в логічному позитивізмі будується таким 
чином: з первинних, атомарних висловлювань виводяться 
складні. При цьому речення можуть бути істинні, неістинні і 
безглузді (Р.Карнап наводить один із зразків останнього: 
"місяць примножує чотирикутно..."). Істинними реченнями є 
лише ті, що підлягають перевірці, або верифікації. Багато з 
філософських речень не можуть бути перевірені, тобто 
верифіковані, отже, вони неістинні, а то й безглузді. Оскільки 
такі поняття, як "добро", "зло", "обов’язок", "совість" та їм 
подібні, не можна верифікувати, то позитивісти й етику 
оголосили псевдонаукою. Дехто з прихильників позитивізму 
піддав сумніву навіть такі поняття, як "фашизм", "безробіття", 
"соціальний прогрес" тощо, бо їх, мовляв, також не можна 
"верифікувати". 

Аналіз мови, користування нею – особливо в сфері науки – 
має, безперечно, велике значення. Але доцільний він лише тоді, 
коли в правилах вживання наукових термінів, у правилах 
поєднання слів у речення й виведені з одних речень (думок) 
інших – криються зв’язки й відносини об’єктивної реальності. 
Неопозитивізм же розглядає ці правила самі по собі, у відриві 
від об’єктивного світу. Безплідність і порожнеча суто 
формального аналізу мови науки, до якого позитивізм 
намагався звести завдання філософії, стають зрештою такими 
очевидними, що поступово окремі його прихильники почали 
переходити на дещо інші позиції. Вони почали розробляти 
семіотику – науку про різні системи знаків, що 
використовуються для передавання та збереження інформації. 
Це позитивно позначилося на створенні мови ЕОМ, а в 
філософії – на розробці методів моделювання, системно-
структурного аналізу та ін. Хоч позитивізм продовжує ще 
утримувати свої позиції, деякі його функції істотно змінилися. 

Позитивістські уявлення про філософію побутують серед 
певної групи спеціалістів конкретних галузей знання і практики, 
які своє ставлення до філософії "обґрунтовують" приблизно 
так: "у філософії немає конкретного об’єкту дослідження, бо всі 
вони поступово потрапили в компетенцію інших наук". У 
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філософії, кажуть вони, немає також експериментальних засобів 
і надійних дослідницьких даних і фактів. Така точка зору 
притаманна сцієнтистам. Вона є помилковою, оскільки вони не 
розуміють специфіки науково-пізнавальних завдань філософії і 
перебільшують роль науки, вважаючи тільки її визначальним 
духовним фактором. 

Сучасний позитивізм – це постпозитивізм Карла 
Поппера (1902-1994), Імре Лакатоша (1922-1974), 
Томаса Куна (1922-1996), Поля Фейєрабенда (1924-1994). 
Він висуває так звану методологію дослідницьких програм, 
ідеї гуманізації науки, теоретичного плюралізму і 
історичного контексту науки. Тут реалізуються спроби 
подолання труднощів, які виникали в позитивізмі у зв’язку з 
абсолютизацією ролі емпіричних даних людського пізнання. 
Так, К. Поппер зокрема висловив твердження, що факти не 
можуть підтверджувати жодне теоретичне положення, вони 
здатні лише спростовувати або сфальсифікувати його. Будь-які 
твердження негайно руйнуються, якщо з’являється всього один 
факт, що їм суперечить. Фактично, К. Поппер дотримується 
думки Ф. Бекона про те, що навіть багато підтверджень, 
отриманих шляхом індуктивного методу, не захистять те чи 
інше твердження, якщо знайдеться однісінький факт, який 
цьому твердженню суперечить. Така, наприклад, доля 
твердження: "Усі лебеді білі", – коли, виявляється, в Австралії є й 
чорні лебеді. Критичний раціоналізм по суті заперечує 
світоглядну функцію філософії, бо відкидає об’єктивну істину, 
визнаючи плюралізм істини, цебто суб’єктивний характер 
знання. 

Слід відзначити, що на сучасному етапі розвитку філософії з 
діяльністю позитивізму синтезується діяльність представників 
ще однієї філософської течії – прагматизму. Прагматизм 

поширений як філософія найбільше у США, і представниками 
його є Чарльз Пірс (1839-1914), Вільям Джеймс (1842-1910), 
Джон Дьюї (1859-1952) та ін. Ця течія фіксує увагу на 
мінливості світу, його непостійності. Світ і справді перебуває у 
стані постійних змін, але прагматисти це абсолютизують, 
заперечуючи наявність відносного спокою і стабільності 
розвитку. По-друге, представники цієї філософської течії не 
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бачать у змінах певних закономірностей, які дають можливість 
дещо заглянути в майбутнє. Для них зміни – це процес постійної 
появи несподіваних ситуацій, що вимагають від нас негайного 
прийняття рішень. Для того, щоб діяти безпомилково, треба 
мати надійний інструмент регуляції поведінки. Таким 
інструментом є інтелект. Згідно з твердженням Дж. Дьюї, 
функція інтелекту полягає в тому, щоб не лише відображати 
об’єкти навколишнього світу, а швидше в тому, щоб 
відшукувати шляхи, які б допомогли вийти із становища, 
встановити у майбутньому найбільш ефективні й вигідні зв’язки 
й відносини з такими об’єктами. Завдання людини полягає в 
тому, щоб найвигідніше влаштуватися в світі, а допоможе їй у 
цьому філософія прагматизму. 

Поняття досвіду трактується в цій течії дещо особливо. 
Фактично світ нашого досвіду є єдино реальний світ справжніх 
цінностей, до яких ми прагнемо, чим дорожимо, що хотіли б 
зберегти в житті. Пізнання є не що інше, як вид дії, або діяння, 
спрямоване на збереження цінностей, досягнення блага. Таке 
розуміння пізнання принципово ототожнює істину й цінності. 
Істина, каже В. Джеймс, є те, у що нам краще, вигідніше вірити. 

Різновидом прагматизму є інструменталізм, який розглядає 
поняття й ідеї як такі, що мають лише операційне значення, тобто 
виступають як інструменти дії. Згідно з Дж. Дьюї, поняття 
одержують свій зміст не з об’єктивного світу, а з дій і операцій 
суб’єктів. Вони через це й не відкривають ніякої об’єктивної 
реальності, й не мають ніякого відношення до того, що є, а лише до 
того, що має бути. За беззастережним твердженням Дьюї, поняття 
є по суті синонімом відповідного набору операцій. Істина 
визначається в інструменталізмі як корисність, або працездатність 
операцій. 

Розвиток системи поглядів на особливості пізнавального 
процесу в XX столітті пов’язаний з діяльністю представників і 
такої філософської течії як структуралізм. 

Структуралізм як новий науковий метод в гуманітарних 
науках, що претендує на універсальність теорії в 
літературознавстві і мистецтвознавстві виник в 30-і pp. ХХ ст. 
Формування філософського напряму зв’язане з концепціями 
Соссюра, американської школи семіотики, російського 
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формалізму, структурною антропологією Клода Леві-Стросса 
(1908-2009), структурного психоаналізу Жана Лакана (1901-
1981), структури пізнання Мішеля Фуко (1926-1984) та ін. 
Узагальнено, структуралізм — це спроба виявити глибинні 
універсальні структури які виявляються в соціумі на всіх рівнях: 
починаючи з несвідомих психологічних моделей, артефактів до 
мистецтва, філософії, математики, літератури, архітектури, мови і 
так далі. Ці універсальні структури суспільства виявляють, 
вивчаючи міфи, інтерпретують несвідоме з погляду його 
текстуального характеру, вкоріненого в мові. М. Фуко (1926-1984) 
займався пошуками прихованих зв’язків між соціальними 
інститутами, ідеями, звичаями і відносинами влади. Він намагався 
розкрити коди знання суспільства, які знаходяться в постійному 
процесі трансформації. Р. Барт (1915-1980) піддав критиці 
усталені думки в літературознавстві. Теорія тексту розглядалася 
ним як продуктивність мови і породження сенсу. Кожен із 
структуралістів прагне виявити бінарні опозиції, що лежать в 
основі глибинних структур людського розуму, визначити 
універсальну структуру людського буття. Як і модернізм 
структуралізм заснований на переконанні в існуванні єдності 
всього сущого, універсальності його принципів. 

Постструктуралізм, який взаємозв’язаний з постмодернізмом, 
розвиваючи ідеї структуралістської бінарної опозиції в різних 
областях людської життя ("панування / підпорядкування", що 
"означає / означене ", "природа / культура"), замінює їх поняттями 
множинності, не заснованої на якійсь єдності. Образно це 
виражено в терміні Жиля Дельоза (1925-1995) і Фелікса 
Гваттарі (1930-1992) "ризома" – кореневище – метафорі 
системного, метафоричного мислення. Риз ома – це принципово 
інший спосіб розповсюдження множинності як "руху бажання" без 
визначеного напрямку і передбаченості. Це і метафора сучасної 
культури, з її запереченням впорядкованості і синхронності. Світ 
як ризома знищує універсалізм, як і сенс бінарних опозицій. 
Структуралізм запропонував процеси і процедури 
деконцентрацїї, детериторіалізації, деконструкції, які 
асимілювали постмодернізмом. Так, деконцентрація – це коли 
центр керуючи структурою, не структурований, він знаходиться 
усередині структури чи поза нею. У економіці – деконцентрація 
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виробництва, в культурі – відмова від етноцентризму на користь 
рівноправ’я культур, уваги до "іншого". 

У цілому ж суть методу пізнання запропонованого 
структуралістами зводиться до наступного: 

1. Виділення певної множини об’єктів (масиву), "корпусу" 
текстів, у яких можна передбачити наявність єдиної 
структури, інваріанта. 

2. Розкладання текстів на елементарні частинки, в яких типові 
відношення зв’язують однорідні пари елементів. 

3. Систематизація відносин і побудова абстрактної структури 
шляхом моделювання. 

4. Виділення із структури всіх теоретично можливих наслідків і 
перевірка їх на практиці. 

Процес пізнання та осмислення специфіки буття світу в 
XX столітті пов’язаний з діяльністю і представників такої 
філософської течії як герменевтика. 

Герменевтикою, напрямом засновником якого є Вільгельм 
Дільтей (1833-1911), називають мистецтво і теорію тлумачення 
текстів. Тому головна операція у герменевтиці – розуміння. Процес 
розуміння являє собою комплексну і методологічну проблему, яка 
досліджується герменевтикою з різних боків: 

— семантичного; 
— логічного; 
— психологічного; 
— гносеологічного; 
— соціологічного; 
— математичної теорії прийняття рішень тощо. 
На цьому герменевтична інтерпретація не зупиняється, 

враховується ще намір автора, що передбачає звернення до 
інтуїтивно-емпіричних і суб’єктивно-психологічних факторів. 
Герменевтика, можна сказати, вперше виявила співвідношення 
частини і цілого в процесі розуміння. Напрям, мету і методи 
герменевтичного аналізу слід оцінювати позитивно, бо 
суб’єктивно-психологічних факторів дуже часто недостатньо для 
адекватного розуміння змісту того чи іншого тексту, адже 
один суб’єкт інтерпретації хибує своєю обмеженістю, тому 
залучення різних методів для аналізу текстів уможливлює більш 
повне розуміння їх змісту. 
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Мова оголошується "творчою і виробничою силою", оскільки 
текст є "об’єктивною самостійністю" стосовно будь-якого суб’єкта, 
включаючи автора та інтерпретатора. Він (текст) піднімається до 
рангу герменевтичної автономії. 

Релігійна філософія сучасності. Під визначення релігійної 
філософії звичайно підпадають такі філософські школи, як 
персоналізм – Е. Мунье (1905-1950), М. О. Бердяєв (1874-
1948), Л. І. Шестов (1866-1938) ін.; християнський 
еволюціонізм – Тейяр де Шарден (1881-1955); 
неопротестантизм – П. Тиллих (1886-1965) Р. Бультман (1884-
1976) ін. і неотомізм – Ж. Марітен (1882-1973) Е. Жильсон 
(1884-1978), Ю. Бохенський (1902-1995) та ін. 

XX ст. та початок нинішнього століття позначились 
виникненням і поширенням не лише нових нетрадиційних 
релігій, але й релігійних філософських течій. Це зумовлене, 
передусім, існуванням багатьох релігій, які в своїй діяльності 
виходять все ширше за рамки задоволення суто релігійних 
потреб віруючих. В наш час існує ще й достатньо очевидний 
зв’язок між соціально-економічним становищем, інтересами 
релігійних організацій і філософськими системами й 
організаціями.  

На межі ХІХ-ХХ століття бурхливого розвитку зазнають 
фізіологія та психологія органів чуття, через що набуває 
поширення філософія персоналізму. За її твердженням, 
найвищою цінністю вважається людина, особистість (лат. 
persona), а весь світ є виявом творчості найвищої, "верховної 
персони" – Бога. Завдання орієнтації людини полягає в тому, 
щоб знайти зміст всього, що існує, з точки зору волевиявлення 
людини у співвіднесеності з найпершим началом – Богом. 
Оскільки особистість перебуває у ворожих стосунках із 
дійсністю, життя починається з того, що ламає контакт із 
середовищем: особистість повинна "увійти в себе", зосередитися. 
Внутрішні властивості індивіду ("освідчення", "інтимність") 
повинні оберігати людину як від тоталітаризму, так і від 
індивідуалізму, об’єднати людей в "оптимальне ціле". Головним 
засобом самоутвердження особистості виступає внутрішнє 
самовдосконалення. Персоналізм є спробою конкретизувати 
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християнський ідеал особи в умовах сучасного динамічного 
світу. 

Хоч персоналізм є різновидом об’єктивного ідеалізму, в 
ньому містяться й елементи суб’єктивного ідеалізму, що 
особливо виявляється в тлумаченні процесу пізнання, де чільне 
місце належить індивідуальній свідомості, оцінювальній 
здатності окремої людини. Представниками персоналізму були 
голландські вчені Б. Боун, У. Хокінг, Е. Брайтмен та 
французькі – Е. Муньє, Ж. Лакруа та ін. 

Офіційною філософією сучасного католицизму є неотомізм. 
Це найбільше відгалуження сучасної філософії в католицьких 
країнах (на земній кулі зараз проживає до мільярда католиків). 
По суті, неотомізм – це поновлене й збагачене стосовно умов 
сучасності вчення Фоми Аквінського. Та все ж на одну 
відмінність їх вкажемо. Фома Аквінський розглядав людину як 
раз і назавжди дану, незмінну духовну субстанцію. Неотомізм же 
проповідує історичність людини. Людське суспільство в 
неотомізмі розглядається як природне, яке, однак рухається до 
заздалегідь передвизначеної мети. Звертаючись до аналізу 
людини, неотомісти оперують категоріями "індивідуальність", 
"особистість", "людська природа". Перша використовується ними 
для позначення будь-яких речових утворень, субстанцій, які 
виникають, відповідно з томізмом, внаслідок впровадження 
ідеальної форми в матерію. В подібному розумінні людина 
постає як особливого роду субстанція, що характеризується 
своєю специфікою і місцем в ієрархії творіння. Оскільки 
людина – це єдність душі і тіла, то лише багатовимірна душа 
робить її справжньою людиною. Із врахування соціального 
оновлення світу оновлюється й неотомістська антропологія. Так, 
Іоанн Павло II (Кароль Войтила) в свій час висував 
центральну тему аналізу – феномен людської дії. Діяння в нього 
первинне щодо свідомості. У дусі поновлення томізму він 
досліджував проблематику морального вибору суб’єкта, цілі й 
сенс його існування. Людина постає зануреною у вічні цінності 
й повністю відключена від реальної історії. 

Треба зробити ще одне застереження з приводу філософів із 
числа релігійних діячів чи тих, що причетні якимось чином до 
релігії. Із них чимало ввійшло у когорту провідних мислителів, 
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але лише при одній умові – якщо вони виступали поза рамками 
догматів і настанов своєї релігії. Сама церква несхвально 
ставилася до таких "бунтарів". Так, у 40-50-х pp. минулого 
століття католицька церква засудила видатного французького 
філософа екзистенціаліста Г. Марселя, і хоч той від поглядів 
своїх не відмовився, він змушений був не вживати слово 
"екзистенціалізм". Переслідування з боку офіційних кіл 
католицизму зазнавав видатний вчений, вихователь чернечого 
ордену єзуїтів автор теорії християнського еволюціонізму Тейяр 
де Шарден (1881-1955), який намагався модернізувати 
християнство. Але через "надто велику близькість" до 
природознавства й гуманізму його погляди були засуджені, а 
книги його в католицьких закладах були заборонені. 
Авторитетами в очах католицизму вважаються лише ті 
філософи-неотомісти, концепції й ідеї яких не становлять 
загрози ортодоксальному християнству, зокрема католицькій 
церкві. 

Свої філософські системи в наш час розвиваються 
представниками різних релігій. Так, добре відомі імена 
протестантських авторів, зокрема таких, як Карл Барт (1886-
1968), Пауль Тілліх (1886-1965), Рейнгольд Нібур (1892-
1971) та ін. Значний вклад вніс у розробку філософських 
проблем представник іудаїзму Мартін Бубер (1878-1965). В 
ісламському світі добру відомі імена Джемаля ад-Діна аль 
Афгані, Мухаммеда Ікбала та ін. Заслуговують окремого 
розгляду представники російської релігійної філософії кінця 
XIX – першої пол. XX ст. Серед них перше місце посідає 
Володимир Сергійович Соловйов (1853-1900). Центральною у 
його вченні є ідея "всеєдиного сущого", або ідея владності. Це 
історіософська теорія християнського "боголюбського процесу". 
Єдність роду людського є важливою релігійною і філософською 
істиною – це субстанційна єдність, людство в цілому, або 
соціальний організм, живі члени якого представляють різні 
нації. Ця ідея стала плоттю, відколи світові з’явився Христос. "З 
того часу велика людська єдність, вселенське тіло Боголюдини, 
реально існує на землі... Людство вже не абстрактна істота, його 
субстанційна форма реалізується в християнському світі". 
Ідеалами Соловйова були "свободна теократія" (влада Бога), 
або "Вселенська Церква", побудована на єдності православ’я, 
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католицизму і протестантизму. Кінцевий етап історії - 
’’Боголюдськість". А "метафізика всеєдності" Соловйова 
полягає у "виправданні добра" в ім’я Бога й християнського 
єднання. 

Пошуки Соловйова продовжив Микола Олександрович 
Бердяєв (1874-1948). Це філософ-ідеаліст, який висунув тезу 
про створення нової філософії шляхом возз’єднання мислення 
з живими коренями буття. У своїй "онтологічній" гносеології 
виходить із того, що нам дане щось до будь-якої філософської 
рефлексації, до поділу на суб’єкт і об’єкт. Сам по собі світ 
об’єктів позбавлений духовності й свободи, йому протистоїть 
творчість, що, долає відчуженість об’єктів від людини. 
Суб’єкт, що творить, включає весь світ у себе, в своє життя, 
чим і перетворює його. 

Павло Олександрович Флоренський (1882-1942) – 
видатний релігійний мислитель і вчений. Розвивав "філософію 
всеєдності" Соловйова, намагаючись обґрунтувати її не лише 
релігійно-філософськими положеннями, але й науковим 
твердженням, взятим переважно з фізики, математики, 
філології. Його "Конкретна метафізика" всеєдності мас на меті 
пізнання світу й софії – "ідеальної особистості світу", яка являє 
собою вияв первинних символів, що лежать в основі різних сфер 
реальності. Найголовнішим "первинним" осягненням істини є 
одкровення. 

Помітними постатями в релігійній філософії були також 
С. М. Булгаков (1871-1944), С. Л. Франк (1877-1950) та ін. 

Була ще й інша, не менш впливова тенденція російської 
філософської думки – російський космізм, центральним 
моментом якого є ідея єдності людини з космосом. Це вчення 
М. Ф. Федорова (1828-1903), К. Е. Ціолковського (1857-1935). 
В Україні ці ідеї розвивав Володимир Іванович Вернадський 
(1863-1945), який власне узагальнив у своїх творах вчення 
космізму. Виключну цінність має його вчення про ноосферу, 
цебто про нову земну оболонку, яка виникла з біосфери й 
складається з мислительної енергії людини. 

Щодо російських та українських релігійних філософів і 
космістів, то у порівнянні із деякими сучасними західними 
філософськими течіями істотною їх особливістю була повна 
відсутність песимізму – переважає оптимізм, заснований на вірі 
в єдність людства й його духовно-моральне вдосконалення. 
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11. Філософська думка в Україні 
Ключові категорії і поняття: пантеїзм, кордоцентризм, 

"сродна праця", три світи, філософія серця, дві натури. 
 

План: 
 

1. Філософські ідеї в культурі Київської Русі і розвиток 
філософської думки в період формування української нації. 

2. Філософія Григорія Сковороди. 
3. Філософська думка в Україні XIX – XX ст. 
 
Проблема "Людина – світ" посідає провідне місце в історії 

філософської думки України. Сама ж філософія є невід’ємною 
складовою української духовної культури, котра на 
європейському тлі відзначається як тривалістю своєї історії, 
так і оригінальністю свого змісту. 

Українська філософська думка мала певні свої особливості. 
Перш за все, її зміст та ідеї завжди визначалися соціально-
історичними особливостями тієї чи іншої доби історії 
українського народу. По-друге, філософські ідеї виражалися не в 
одних лише трактатах чи філософських дослідженнях – вони 
пронизують собою різні види духовної творчості: фольклор, 
художню літературу, наукову й літературну публіцистику і 
критику. Окремі видні мислителі в силу певних умов залишили 
по собі російськомовну спадщину. І нарешті, українська 
філософія повторює основні етапи розвитку філософської 
культури Європи, але специфіка історичного розвитку внесла 
певні часові їх зміщення. До того ж кращі здобутки світової 
філософії на українському ґрунті розвивалися залежно від 
актуальних потреб прогресивного розвитку нашого народу. 

В розвитку  української філософії можна виділити дві 
важливі доби. Перша – докласична доба, яка включає в себе 
такі етапи розвитку філософської культури в Україні, як: 

1. Філософська культура Київської Русі (X – XIII ст.). 
2. Філософські ідеї в духовній культурі XIV – XV ст. 
3. Гуманістичні й реформаційні ідеї в суспільно-

філософській думці України (XVI – XVIІ ст.). 
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4. Філософія Києво-Могилянської академії (XVIІ – перша 
пол. XVIІI ст.). 

У добу класичної української філософії дали про себе 
знати: 

1. Філософія Г. С. Сковороди. Українське просвітництво 
(друга пол. XVIІI – перша пол. XIX ст.). 

2. Університетська філософія XIX ст. 
3. Український романтизм (М. Гоголь, Кирило-Мефодіївське 

братство, П. Юркевич та інші) та натуралістично-
позитивістські мотиви в українській філософії (кін. XIX – 
поч. XX ст.). 

Точкою відліку історії формування філософських ідей і 
концепцій у культурі Київської Русі є 860 рік (прийняття князем 
Аскольдом християнської віри) і 988 рік – рік установлення на Русі 
християнства. З прийняттям християнства на 
східнослов’янському ґрунті прищеплюються й ідеї античної 
філософії, але дійшли вони не безпосередньо від Сократа, 
Платона й Арістотеля. а опосередковано – через візантійську 
культуру, переважно через твори східних отців церкви – Іоанна 
Золотоустого, Василя Великого, Єфрема Сиріна та ін. І тут треба 
підкреслити ще одну особливість києворуської культури: 
незважаючи на свій середньовічний тип, ця філософія не 
протистояла релігійній вірі й водночас не була служницею 
релігії, являючи собою щось на зразок світського еквіваленту 
релігії. Й по-друге, вона менш усього займається проблемами 
онтології, а прагне дати своє витлумачення історичного процесу 
й державної влади. 

Крім спроб пояснення історичних подій, київські книжники 
акцентували увагу на розробці проблеми людини. При цьому їх 
цікавило не представництво тієї чи іншої соціальної верстви 
(князь, смерд, воїн тощо), а людина взагалі. З метою осягнення її 
сутності, центр уваги переноситься на духовність людини. 
Ґрунтуючись на релігійному тлумаченні походження людини, 
київські книжники мислять її як "вінець творіння" й водночас як 
володаря, який піднімається над природнім космосом, що 
створений Богом. Людині відводиться роль посередника, 
центральної ланки, яка здійснює комунікацію між Богом і 
створеним ним світом. 
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Отже, з самого початку суспільно-філософська думка наших 
предків мала не умоглядний характер, а переслідувала 
конкретні соціально-політичні цілі й завдання. Звідси бере свій 
початок переважання у вітчизняній суспільній думці інтересу до 
моральної проблематики, до питань, безпосередньо причетних 
до осмислення соціально-політичного буття. З іншого боку, в 
найдавніший період нашої суспільно-філософської думки 
зароджується якнайпильніша увага до людини, чим закладаються 
підвалини гуманістичної традиції, плідно розвинутої в подальші 
часи нашої вітчизняної філософії. 

 

Філософські ідеї в духовній культурі XІV-XV cт. 

Становище українських земель було дуже складним. В 
результаті спустошливої ординської навали 40-х pp. ХІІІ ст. 
Київська земля, Волинь, Поділля були інтегровані у Велике 
Литовське князівство. Галицько-Волинське князівство, 
знекровлене героїчною боротьбою з татарськими завойовниками 
та угорськими феодалами, у другій пол. XIV ст. опинилося під 
владою королівської Польщі. Усе це негативно позначилося на 
розвиткові духовної культури наших предків, але не могло 
загальмувати культурної консолідації українського народу. 

У XIII – першій пол. XIV ст. в українській культурі 
продовжувалися традиції Київської Русі. Серед сторонніх 
джерел використовувалися головним чином болгарські та 
візантійські культурні зразки. На нашому ґрунті продовжує 
розвиватися агіографічна ("житійна") література, перекладаються 
твори отців церкви (Іоан Дамаскін, Григорій Богослов, Василій 
Кесарійський, Григорій Ниський та ін.). Поширюється 
південнослов’янська апокрифічна література. 

У другій половині XIV ст. на Україну проникає 
пізньовізантійський ісихазм – релігійно-філософське вчення 
богословів Григорія Синаїта та Григорія Палами. Ісихазм 
охоплював різні соціальні, політичні й філософські ідеї. Деякими 
освіченими представниками тогочасної України засвоювався таким 
чином неоплатонізм – переважно у визнанні еманації (витікання) 
матеріального світу з духовного першопочатку. Це, зокрема, 
черпають наші мислителі із творів теоретика неоплатонізму 
Псевдо-Діонісія Ареопагіта. Його твори після перекладу на 
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церковнослов’янську мову (1371 р.) одразу ж стають активним 
чинником розвитку в Україні духовної культури. 

У другій половині XV ст. сталися відчутні зрушення в 
економічному житті, внаслідок чого зростає роль міст Києва, 
Львова, Дрогобича, Луцька, Кам’янця-Подільського, 
Перемишля та ін., що стають центрами господарського і 
культурного життя. Специфічною їх ознакою був 
багатонаціональний склад населення. Крім українців, тут 
проживали євреї, поляки, німці, вірмени, італійці. Це сприяло 
тому, що українські міста практично завжди були відкритими 
для проникнення різних культурно-ідеологічних віянь часу. 

Усе це, а також піднесення національно-культурного руху в 
Україні, сприяло зростанню духовності народу. Філософська 
думка цього періоду розвивається за слідуючими напрямками. 
По-перше, формується інтерес до дослідження історичної 
свідомості. Це знайшло своє відображення в літописанні, а також 
у житійних творах. Продовжуючи і розвиваючи історіософські 
традиції попереднього періоду, літописи XIІІ-XV ст. внаслідок 
історичних катаклізмів сповнені ідей провіденціалізму, 
есхатології, песимізму та катастрофізму. 

По-друге, засвідчені певні світоглядні зрушення в колективній 
народній творчості. Пам’ятки народної епічної творчості 
(билини, історичні пісні й думи, казки) проголошували віру в 
людину, закликали до боротьби за перемогу народних ідеалів, 
протистоячи, тим самим, ідеям феодально-церковної ідеології 
про нікчемність людського буття. Саме під впливом "народного 
світогляду" у тлумаченнях патристичних творів цього періоду 
підкреслюється кілька основних принципів поведінки – совість, 
справедливість, любов, праця. Головна думка цих тлумачень 
полягає в тому, що етичний ідеал можна реалізувати в цьому 
світі. Людина проголошується вільною у визначенні своєї 
мети, вибору долі і поведінки. 

По-третє, саме в цей час на Україну проникають ідеї єресей 
і вільнодумства. Це було наслідком відповідних змін, що 
відображали реальні процеси в матеріальному житті суспільства 
того часу. Частково нагадують про себе дохристиянські звичаї – 
поклоніння  землі, моління просто неба. Формується досить 
багата апокрифічна література, яку згодом зібрав, 
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прокоментував і опублікував Іван Франко. Проникали єретичні 
ідеї й від південних слов’ян (наприклад, богомільство з 
Болгарії). Поволі поширюються ідеї антитринітаріїв. Знаходить 
ґрунт і вчення російського єретика Феодосія Косого, який, 
рятуючись втечею за свої переконання, здобув притулок в 
українських землях, зокрема в маєтку князів Шпанівських. Усі 
ці раціоналістично-єретичні вчення розчищали ґрунт для 
своєрідної реформаційної ідеології, про що йтиметься далі. 

Протягом XVI - першої половини XVII ст. на Україні 
поширюються гуманістичні і реформаційні ідеї, які становлять 
ідеологію передбуржуазних рухів. В числі найвидатніших 
вітчизняних гуманістів були: Павло Русин із Кросна (помер в 
1517 p.), Юрій Дрогобич (1450- 1492), Лукаш з Нового Міста 
біля Самбора (помер в 1542 p.), Станіслав Оріховський-
Роксолан (1513-1566), Шимон Шимонович (1558-1629) та ін. 
Їх діяльність сприяла виробленню нового світогляду 
пройнятого критицизмом, раціоналізмом, світськістю. У своїх 
пошуках ідей вони зверталися до неспотворених 
середньовічними інтерпретаторами античних творів з 
найрізноманітнішої тематики й використовували це в боротьбі 
проти схоластики та догматики. 

Славну сторінку в національно-культурне відродження 
України вписав Острозький літературно-освітній центр, з 
діяльністю якого пов’язане становлення нового етапу 
української духовності. Центр у Острозі був заснований князем 
Костянтином Костянтиновичем Острозьким у 1576 р. і 
проіснував до 1636 р. Ідейні принципи і життєву позицію цього 
центру визначала по суті реформаційна ідеологія. Але вона мала 
свою специфіку: це був протест проти католицизму з позицій 
православ’я. У творах острозьких книжників знаходимо чимало 
ідей, співзвучних з ідеями західної Реформації, зокрема, осуд 

авторитаризму церкви, ієрархії, неприйняття схоластики, 

апеляція до розуму в тлумаченні Біблії. Основу острозького 
культурно-освітнього центру становили колегія, що була 
спробою створення першого в Україні навчального закладу 
вищого типу, друкарня і літературний гурток. Видними діячами 
цього центру були Герасим Смотрицький, його син Максим (в 
чернецтві Мелетій), Даміан Наливайко (брат Северина), 
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Христофор Філалет, Клірик Острозький, Андрій Римша, 
Василь Суразький та ін. Велику роль в діяльності центру 
відіграв першодрукар Іван Федоров, під керівництвом якого в 
Острозькій та Дерманській друкарнях вийшло багато видань, й 
серед них знаменита Острозька Біблія (1581 р.). 

Києво-Могилянська академія була заснована 1632 р. в 
результаті об’єднання шкіл Київського братства і гімназії при 
Києво-Печерській лаврі. Академія стала першим вищим 
навчальним закладом на території східних і південних слов’ян. Її 
професори значною мірою спиралися на ідейні позиції братств 
та Острозького літературно-освітнього центру. В їх лекційних 
курсах розроблялася ідеологія національно-визвольної 
боротьби, містилися реформаційні ідеї, переосмислені в 
контексті вітчизняної духовної культури. На вітчизняному ґрунті 
утворюються цілісні філософські концепції. За порівняно 
короткий період філософія змушена була пройти тут усі етапи, 
які західноєвропейська філософія пройшла протягом багатьох 
віків. У філософських курсах цього періоду спостерігається 
поглиблення критики авторитаризму, властивого 
середньовічній схоластиці, та наповнення логіки гносеологічним 
змістом. Акцентується увага на ролі відчуттів, розуму й мови у 

пізнанні, на значущості практичного використання знання 

про людину, спостерігаються спроби повернення до осягнення її 
сутнісних сил, що були обожнені та абстраговані в добу 
Середньовіччя. У гносеології поступово утверджується примат 
спостереження, дослідного знання. Пробуджується інтерес до 
математики та застосування останньої до пояснення природних 
феноменів, до раціоналістичної та експериментальної 
методології. Проглядається прагнення підтримати 
натуралістичні погляди, за якими природа як така повинна бути 
самостійним предметом наукових досліджень. 

З другої половини XVІІІ ст. більшість діячів академії почала 
усвідомлювати необхідність її реорганізації у світський 
навчальний заклад, де б студенти могли отримати належні 
гуманітарні й технічні знання. За майже двохсотлітню свою 
історію в стінах академії працювали багато вітчизняних 
філософів – Інокентій Гізель, Йосип Кононович-Горбацький, 
Стефан Яворський, Мануїл Козачинський, Феофан 
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Прокопович, Йоасаф Кроковський, Георгій Кониський, 
Лазар Баранович та багато ін. 

Філософські курси, прочитані у Києво-Могилянській 
академії, а також написані її вченими твори, мали вирішальне 
значення для розвитку вітчизняної духовної культури протягом 
XVII і майже всього XVІІІ ст. Ідеї й концепції, висловлені ними, 
руйнували усталені системи середньовічного світогляду. Вони 
зробили великий вклад у створення вітчизняної наукової 
традиції й бази, на яких змогли розвиватися філософія 
Просвітництва та дослідне природознавство. Кращі традиції 
Києво-Могилянської академії згодом були продовжені в 
Київському університеті, який було відкрито в 1834 р. 

 
Класична доба української філософії 

Доба Просвітництва. 

В Україні Просвітництво також являло собою 
антифеодальну, буржуазну за своєю спрямованістю ідеологію, 
яка знайшла своє відбиття і в розвитку філософських ідей. 
Засновником нової, класичної доби української філософії став 
Григорій Савич Сковорода (1722-1794). Саме в класичний 
період української філософії набувають найбільшого 
вираження й чітких ознак основні риси української 
філософської ментальності – антеїзм, екзистенціальність і 

кордоцентризм. Що ж до "філософії серця" – кордоцентризму, 
то вона вперше найбільш вагомо висловлена у філософських 
працях Г. Сковороди. Філософія, за Г. Сковородою, є самим 
життям, тому головним у людини є не стільки її "теоретичні" 
пізнавальні здібності, скільки емоційновольове єство її духу – 
серце. Подібно до Сократа, Г. Сковорода закликав: "пізнай 
себе", "заглянь у себе". Екзистенціальний настрій позиції 
Сковороди виразно демонструє мова його творчості – мова 
символів, образів, а не чітких усталених понять. 

Великий український мислитель започаткував новий напрям 
мислення у філософії, піднісши свій голос проти соціальної й 
національної нерівності, паразитизму панівних класів та 
лицемірства духовенства, яке виправдовувало ці суспільні вади. 

У своїх онтологічних поглядах Г. Сковорода виходив із 
визнання трьох світів, кожен із яких має дві свої природи, 
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"натури". Такими світами є "макрокосм" (природа, світ, що 
складається з множини малих світів), "мікрокосм" (людина) 
й "світ символів" (духовне життя, мудрість, Біблія). Всі три 
світи мають: видиму натуру – це світ матеріальний, світ речей, 
земля тощо, й натуру невидиму – це дух, істина, вічність, Бог. 
Показово при цьому, що Бог у Г. Сковороди є водночас і 
природою в її найрізноманітніших виявах, але, з іншого боку, 
Бог – це джерело, "сонце світу". 

Основне спрямування творів Г. Сковороди зводиться до 
дослідження людини, її існування. Науку ж про людину та її 
щастя він вважав найважливішою з усіх наук. Спираючись на 
світоглядно-християнські категорії любові, віри, щастя, смерті 
тощо, філософ шукає відповідь на те, що є людина, якими є 
зміст її життя, основні грані її діяльності. Особливо вагомими в 
цьому аспекті є поняття любові й віри: вони нерозривні, поза їх 
єдністю неможливе існування людини. 

 
Університетська філософія. 

З початку XIX ст. в Україні набувають свого поширення ідеї 
І. Канта, Й. Фіхте, Ф. Шеллінга й Г. Гегеля, але водночас ідеї їх 
переосмислюються. До філософів, що працювали над німецькою 
філософією, відносяться Й. Б. Шад, П. Д. Лодій, 
О. М. Новицький, С. С. Гогоцький та інші університетські 
професори. Деякі з них апелювали головним чином до 
містично-екзистенціальних поглядів німецьких філософів-
класиків, водночас і критикуючи їх, особливо Г. Гегеля, за 
раціоналістичне спрямування його філософської системи, 
оскільки найцінніший зміст духовного світу живе в 
переконаннях серця, а не в поняттях розуму. Тобто, це своєрідна 
данина українських вчених кордоцентризмові як одній з 
визначальних рис української філософської ментальності. 

До речі, Дмитро Чижевський зауважив, що вплив німецької 
філософії на українських мислителів був не простим 
запозиченням ідей та настроїв. Останні, вказував 
Д. Чижевський, "вибиралися з широчезної гами європейських 
духовних напрямів, запозичене ж так перетворювалося й 
переформовувалося, що часто важко ототожнити ті ж явища на 
Заході і у слов’ян". 
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Слід відмітити особливий внесок в подальший розвиток 
філософських поглядів цієї доби таких представників як: 
перший ректор Київського університету Михайло Максимович 
(1804 – 1873), Микола Костомаров, Микола Гоголь. Яскраву 
сторінку в суспільно-філософській думці середини ХІХ століття 
становить ідеологія Кирило-Мефодіївського товариства. Воно 
проіснувало з грудня 1845 до березня 1847 року. Засновниками 
його були Микола Гулак, чиновник при Київському генерал-
губернаторові, професор Київського університету Микола 
Костомаров та студент цього ж університету Володимир 
Білозерський. За соціальним складом і суспільно-політичною 
орієнтацією до кирило-мефодіївців належали люди різних 
орієнтацій. Праве його крило становили М. Костомаров, 
П. Куліш і В. Білозерський. До лівого ж належали 
Т. Г. Шевченко, М. Гулак, І. Посяда, О. Навроцький та ін. 
Відповідно й засоби для досягнення визначених цілей в 
учасників братства були різні – ліберально-буржуазний та 
революційний. Але основний позитивний зміст діяльності 
Кирило-Мефодіївського товариства, який сприймався всіма його 
членами, полягав у створенні вільної федерації слов’янських 
народів на демократичних принципах, ліквідації кріпацтва, 
самодержавства, національного гноблення, у розвитку 
освіти, мови, національної культури, усуненні релігійної 
дискримінації, визнанні формальної рівності і свободи всіх 
людей, незалежно від їх національної, расової й релігійної 
приналежності тощо. 

Особливого розгляду потребують і філософські погляди 
Т. Г. Шевченка (1814-1861). У його духовній спадщині 
найвизначніше місце відведене людині, її буттю, внутрішньому 
світові – переживанням, прагненням, інтересам. Ця філософія 
глибоко особиста, індивідуальна й водночас вона ґрунтувалася 
на національній ідеї українського народу та його ментальності. 
Філософія Т. Шевченка виростає насамперед із конкретно 
узагальненого ставлення до любові, віри, надії. Саме із цього 
виникає шевченківська філософія пробудження людської 
гідності, смутку-жалю знівеченого життя, сили протесту й 
бунтарства. 
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Твори Т. Шевченка відіграли важливу роль в утвердженні 
демократичної думки в Україні, закликали до ліквідації 
кріпосництва, до боротьби за національне й соціальне 
визволення. Ідея національного визволення, утвердження 
незалежної Української держави була однією із провідних у 
творчості Т. Г. Шевченка. Про це свідчать його твори "Розрита 
могила", "Гайдамаки", "Великий льох" та ін. 

Друга половина ХІХ ст. ознаменувалася плідною 
філософською діяльністю в рамках багатьох напрямків та течій. 
Назвемо творця "філософії мови" Олександра Потебню (1835-
1891). На українському ментальному ґрунті він творчо, розвинув 
деякі оригінальні ідеї Гумбольдта, видатного німецького 
лінгвіста, який в своїй творчості був тісно пов’язаний з 
філософією романтизму. 

Ще одним з визначних представників цієї доби був Памфіл 
Данилович Юркевич (1827-1874). Він продовжив і значно 
розвинув "філософію серця", започатковану Г. Сковородою 
й підтриманою М. Костомаровим, П. Кулішем та ін. 
Філософія П. Юркевича була плюралістичною, складеною із 
трьох сфер "ноуменального світу" – ідеального царства вічної 
правди (схожого на "царство ідей" Платона), реального світу – 
царства розумних істот, феноменального світу – примарного 
існування тілесності. Саме взаємодія цих трьох сфер і становить 
гармонію цілого, проте повної прозорості в цьому немає через 
реальний світ розумних істот. Будучи сферою загального, світ 
цей не може вичерпати індивідуального. Вчення про серце 
П. Юркевича ввійшло складовою часткою у так званий 
"російський космізм", й передусім в систему учня П. Юркевича – 
Володимира Соловйова, і стало фактично основою 
російськомовної філософської школи "київського гуманізму", 
представленої М. Бердяєвим, Л. Шестовим, В. Зеньковським та 
ін., яка заявила про себе наприкінці XIX - початку XX ст. 

Значний вклад у розвиток філософії України зробили 
видатні вчені-природознавці другої пол. ХІХ – початку XX ст. 
Основними центрами розвитку прогресивних світоглядних ідей 
у природознавстві були такі установи, як Київський, 
Харківський та Новоросійський (Одеський) університети. В них 
працювали всесвітньовідомі вчені – М. П. Авенаріус, 
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М. С. Вашенко-Захарченко, В. П. Єрмаков, Й. Й. Косоногов, 
Т. Ф. Осиповський, М. В. Остроградський, С. М. Реформатський 
та ін. Вони сконцентрували свою світоглядно-філософську увагу 
на тому, що таке об’єктивне, незалежне від свідомості людей 
існування світу. Вони ж обґрунтували прогресивні погляди на 
рух, простір, час як форми існування матерії. Одним із 
центральних моментів їх праць є те, що світ не є продуктом 
людської свідомості, а, навпаки, людина є продукт цього світу. 

В другій половині XIX ст. виступила плеяда оригінальних 
мислителів, які намагалися пов’язати свої філософські 
устремління з потребами українського народу. Таким був, 
зокрема, Михайло Драгоманов (1841-1895). Хоч творчість 
його мала суперечливий характер, все ж його відзначала 
боротьба проти російського самодержавства.  

Помітний вклад в розробку філософсько-світоглядних 
проблем внесли й представники української літератури. 
Найбільш величною постаттю серед них є Іван Якович 
Франко (1856-1916). Він першим в українській і одним із 
перших в європейській літературі розробляє тему праці й 
трудової моралі, що згодом розвивається в одну з провідних 
філософських тем. Ставлячи в центр своєї філософії людину, 
Франко стверджує, що праця – єдине, що здатне творити і 
вдосконалювати людську душу, вселяти в неї почуття правди й 
гідності 

Багата, сповнена ліризму української душі, була й духовна 
скарбниця Лесі Українки – Косач Лариси Петрівни (1871 - 1913). 
Так, міфологічно-атеїстична ідея органічної "зрощеності" 
людини з природою пронизує зміст найвидатнішого твору 
поетеси – "Лісову пісню". Глибоко екзистенціалістські мотиви 
бринять у поезії "Contra Spem Spero". 

Розглянувши стисло розвиток української філософії, можемо 
зробити такий висновок. Український народ витворив філософію, в 
центрі якої є людина з її внутрішнім світом, який перебуває в 
єдності з умовами її самореалізації. Це не просто людина, а 
передусім людина Землі, критерієм якої є її власна діяльність, а 
своє буття розглядає через єдність чуттєвого й раціонального. 
Особливість української філософії визначається домінантою її 
етико-морального спрямування. В цілому українська філософія – 
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це оригінальна система, в основі якої постає дух українського 
народу як органічна єдність віри, надії і любові у вічному 
прагненні до втілення їх у свободі, що виступає як ідеал життя. 

 
Контрольні питання: 

1. Де, коли як і чому виникла філософія? 
2. Назвіть основні риси філософії античності. 
3. В чому полягає відмінність між західною та східною 

парадигмами філософування? 
4. Охарактеризуйте філософські погляди середньовічної 

доби. 
5. Що було характерне філософським поглядам 

Відродження? 
6. Визначтесь з основними рисами філософії 

Просвітництва. 
7. Назвіть представників Німецької класичної філософії та 

визначтесь зі специфікою розробки ними основних 
філософських проблем. 

8.  Визначте основні сторони філософії Гегеля і 
Фейєрбаха, на які спирались Маркс і Енгельс у 
розробці нового світогляду. 

9. Сформулюйте основні положення матеріалістичного 
розуміння історії, концепцію практики Маркса і 
Енгельса. 

10. Визначте основні напрями сучасної Західної філософії. 
11. Назвіть основні філософські засади позитивізму. 
12. Назвіть і охарактеризуйте основні ідеї 

екзистенціалізму. 
13. Розкрийте суть філософії життя, основних її варіантів. 
14. У чому полягає суть філософської антропології. 
15. Що таке герменевтика, її ціль і методи? 
16. У зв’язку з чим виник структуралізм, суть його методу? 
17. Покажіть співвідношення між розумом і вірою в 

неотомізмі. 
18. Що протиставляє раціональному пізнанню 

ірраціоналізм, у чому його хиби і обмеженість? 
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19. Опишіть зміст концепції трьох світів Г.Сковороди. 
20. Які основні принципи "філософії серця" П. Юркевича? 
 

Теми рефератів та доповідей: 
1. Філософія давньогрецької античності: загальна 

характеристика, теоретичні джерела. 
2. Філософія Платона та Аристотеля. 
3. Філософія гностиків. 
4. Середньовічна філософія: пріоритет волі над розумом. 
5. Середньовічна арабомовна філософія. 
6. Філософія Відродження: гуманізм та використання 

елементів науковості. 
7. Філософія Просвітництва: від "приватного інтересу" до 

"загальної справедливості". 
8. Трансформація суспільної свідомості Нового часу як 

передумова нової філософії. 
9. Проблема пізнання та субстанції в філософії ХVІІ 

століття. 
10. Філософія І.Канта. 
11. Гегель: протиріччя між методом та системою в 

філософії, онтології. 
12. Шеллінг та його натурфілософія. 
13. Фейербах: антропологічний матеріалізм. 
14. Особливості філософського методу К.Маркса. 
15. Сцієнтизм в філософській традиції ХХ століття. 
16. Антисцієнтизм: філософський коментар щодо кризи 

гуманістичних цінностей. 
17. Філософія екзистенціалізму: людини як унікальна 

істота. 
18. Відчуження та відчужена людина як предмет філософії. 
19. Світова та українська філософія: аспекти і перспективи 

взаємозв’язків. 
20. Філософські ідеї представників Києво-Могилянської 

академії. 
21. Основні філософські ідеї в культурі Київської Русі. 
22. Філософія П. Юркевича і її основні ідеї. 
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Тема 3. Філософське розуміння світу 
 

Ключові категорії та поняття: буття, детермінізм, 
догматизм, картина світу, матерія, метафізика, монізм, прогрес, 
регрес, простір, еволюція, революція, розвиток, рух, свідомість, 
світ, спокій, субстанція, суперечність, універсам, час. 

 
План: 

 

1. Поняття буття і субстанції. 
2. Категорія матерії. Форми існування та рівні її 

структурної організації. 
3. Поняття руху та розвитку. Основні концепції розвитку. 
4. Поняття простору та часу. 

 
1. Поняття буття і субстанції. 

Формування загальної світоглядної позиції потребує 
осмислення в першу чергу проблеми буття, як фундаментальної 
світоглядної й методологічної філософської проблеми. В 
найширшому розумінні буття – це все, що існує: і матеріальні 
речі, й процеси, і властивості, і зв’язки, і відношення. Навіть 
плоди найбільшої фантазії, казки, міфи, та навіть марення 
хворого існують як духовна реальність. Отже, буття охоплює і 
матеріальне і духовне, це єдність об’єктивної і суб’єктивної 
реальності. 

Антитезою буття ("щось") є небуття – "ніщо". Але оце ніщо 
є поняттям відносним, бо в абсолютному розумінні небуття не 
існує. Буття сутнього, скільки б воно не продовжувалось, 
зрештою приходить до кінця й "повертається" в небуття, 
втрачаючи дану форму буття. Перехід в небуття є лише 
припиненням даного виду буття й перетворення, становлення 
його в інші форми. Виникнення тієї чи іншої форми буття є 
результатом переходу однієї форми буття в іншу. Поряд з цими 
поняттями в рамках осмислення специфіки буття світу 
використовують також такі поняття як "інобуття" та 
"напівбуття". Цілісний же світ постає як єдність неозорої 
чисельності речей, станів, процесів, організмів, систем, 
людських індивідів, структур. Усіх їх можна, наслідуючи 
філософську традицію, називати одиничними сущими, а світ у 
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цілому – сущим як таким. Загальні зв’язки буття виявляються 
не інакше, як через зв’язки з одиничним сущим. Кожне суще 
унікальне. Інакше кажучи, буття постає як загальне, одиничне й 
особливе. Буття всеосяжне, багатоманітне і нескінченне. Як 
правило виділяються наступні його форми: 

1. Буття речей (тіл), процесів, станів природи, буття природи 
як цілого. 

2. Буття речей і процесів, створених людьми. 
3. Буття людини у світі речей та специфічно людське буття. 
4. Буття духовного. 
Кожна з цих форм має свою специфіку та неповторну суть. 
Історично першою передумовою, основою людської 

діяльності була природа як єдність речей, процесів, станів, які 
виникли й існували до людини, існують поза і незалежно від 
свідомості й дії людей ("перша природа").  

У "другій природі" втілено матеріал першої природи, який є 
об’єктивною реальністю. Але в ній же, в "другій природі" 
"опредмечені" праця й знання людини, втілено "соціальну 
душу". Тобто, предмети "другої природи" покликані 
виконувати певні функції в житті людей, задовольняти 
соціально зафіксовані людські потреби. 

Буття людини – не позаприродне, але й не лише природно-
тілесне. Специфіка його полягає в з’єднанні – схрещенні, 
взаємодії різних буттєвих вимірів. Передусім реальна людина – 
"річ", що мислить і відчуває – й це перший вимір її існування. 
Другий вимір – кожна конкретна людина належить до виду 
Homo Sapiens, взятому на даному витку його розвитку. І, 
нарешті, людина існує як соціально-історична істота. 

Людське буття – реальність, об’єктивна по відношенню до 
свідомості окремих людей і поколінь. Тобто, буття людини 
зовсім не залежить від свідомості, бо є комплексною й 
унікальною єдністю природного, речового й духовного, 
індивідуального й родового, особистого й суспільного. Взяті 
разом ці виміри є вихідним характером буття людини.  

Люди не просто існують у світі, але й здатні відчутно, у тому 
числі й згубно, впливати на світ і самих себе. Звідси й 
покладаються великі сподівання на духовну велич і розум людини. 
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Буття духовне – це єдність багатоманітності, яка охоплює 
процеси свідомості й несвідомого. Воно включає знання, які 
втілюються, матеріалізуються в формах природних мов й 
штучних знаково-символічних систем. Духовне ми поділяємо на 
індивідуалізоване духовне, яке невід’ємне від конкретної 
життєдіяльності індивідів, й об’єктивоване духовне, що існує й 
може існувати поза індивідумами. 

Що ж до поняття субстанції, то слід звернути увагу на те, що 
в історії філософії для позначення першооснови, яка не має 
потреби для свого існування ні в чому, окрім самої себе, 
використовується гранично широка категорія "субстанція" (від 
лат. substantia – те, що лежить в основі). Представники перших 
філософських шкіл за першооснову розуміли речовину, з якої 
складаються всі речі. Як правило, справа зводилася до 
загальноприйнятих тоді першостихій: землі, води, повітря, 
вогню, або ж до уявних конструкцій: апейрону, атомів. 

Нині під поняттям "субстанція" розуміється єдність 
багатоманітності конкретних речей, подій, явищ, процесів, через 
які вона існує. Різні філософські вчення по різному 
використовують ідею субстанції, залежно від того, як вони 
відповідають на питання про єдність світу і його походження. Ті з 
них, які виходять з пріоритету однієї якійсь субстанції і, 
спираючись на неї, вибудовують решту всієї картини світу у всій 
єдності його речей, видів, процесів, явищ, отримали назву монізм 
(від греч. monos – єдиний). Якщо за першооснову береться дві 
субстанції, то така філософська позиція називається дуалізмом (від 
лат. dualius – подвійний). І, нарешті, якщо більше двох – 
плюралізмом (від латів. pluralis – множинний). Монізм також має 
підвиди: матеріалістичний і ідеалістичний. Матеріалістичний 
вважає, що світ єдиний і неподільний; він спочатку матеріальний, і 
саме матеріальність лежить в основі його єдності. Дух, свідомість, 
ідеальне в цих концепціях не володіє субстанціальною природою і 
виводяться з матеріального як його властивість або прояв. Такі 
підходи в найбільш розвиненому вигляді ми виявляємо у 
представників Мілетської школи: Геракліта, Спінози, у Маркса і у 
його послідовників. Ідеалістичний монізм, навпаки, визнає матерію 
похідною від чогось ідеального, що володіє вічним існуванням, 
незнищенністю і є першоосновою будь-якого буття. При цьому 
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можна виділити як об’єктивно-ідеалістичний монізм (наприклад, у 
Платона – це вічні ідеї, в середньовічній філософії – Бог, у 
Г. Гегеля – "абсолютна ідея, що саморозвивається"), так і 
суб’єктивно-ідеалістичний (свідомість – по Берклі). 

 
2. Поняття матерії. Форми існування та рівні її 

структурної організації. 
Поняття матерії (від лат. materia – речовина) сформувалося 

ще в античній філософії, в якій багато філософів пояснювали 
світ, виходячи з нього самого. Вперше поняття матерія (hule), 
зустрічається у Платона. Матерія, в його розумінні, – якийсь 
позбавлений якостей субстрат (матеріал), з якого утворюються 
тіла різної величини і контурів; вона безформенна , невизначена, 
пасивна. Надалі матерія, як правило, ототожнювалася з 
конкретною речовиною або атомами. У міру розвитку науки і 
філософії поняття матерії поступово втрачає тілесно-конкретні 
риси і стає все більш абстрактним. Воно покликане охопити 
нескінченне різноманіття всього, що реально існує і не 
зводиться до свідомості. 

У діалектико-матеріалістичній філософії матерія 
визначається як об’єктивна реальність, дана нам у відчуттях, 
існує незалежно від людської свідомості і відображається нею. 
Матерія – це єдино існуюча субстанція. Вона вічна і 
нескінченна, нестворювана і незнищувана, невичерпна і 
знаходиться в постійному русі, здібна до самоорганізації  і 
віддзеркалення. Вона є – причиною в самій собі (Б. Спіноза). Всі 
ці властивості (субстанційність, невичерпність, незнищенність, 
рух, вічність) невід’ємні від матерії і тому називаються її 
атрибутами. Невід’ємні від матерії також простір і час. 

Матерія – це складна системна організація. За сучасними 
науковими даними в структурі матерії можна виділити два 
великі основні рівні (принцип ділення – наявність життя): 
неорганічна матерія (нежива природа) і органічна матерія (жива 
природа). 

Неорганічна природа включає наступні структурні рівні: 
1. Елементарні частинки – найдрібніші частинки фізичної 

матерії (фотони, протони, нейтрони тощо), кожна з яких 
має свою античастку. В даний час відомо більше 300 
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елементарних частинок (включаючи античастки), у тому 
числі і "віртуальні частинки", що існують в проміжних 
станах дуже короткий час. Характерна особливість 
елементарних частинок – здібність до взаємних 
перетворень. 

2. Атом – найдрібніша частинка хімічного елементу, що 
зберігає його властивості. Він складається з ядра і 
електронної оболонки. Ядро атома складається з протонів і 
нейтронів. 

3. Хімічний елемент – сукупність атомів з однаковим зарядом 
ядра. Відомо 110 хімічних елементів (21 отримані 
штучно), з яких складаються всі речовини неживої і живої 
природи.  

4. Молекула – найменша частинка речовини, яка володіє 
всіма її хімічними властивостями. Складається з атомів 
сполучених хімічними зв’язками. 

5. Планети – найбільш масивні тіла Сонячної системи, що 
рухаються по еліптичних орбітах навколо Сонця та інших 
зірок. 

6. Планетарні системи. 
7. Зірки – газові (плазмові) кулі, що світяться, подібні до 

Сонця: у них розміщена велика частина речовини 
Всесвіту. Утворюються з газо-пилового середовища 
(головним чином водню і гелію). 

8. Галактики – гігантські до сотень млрд. зірок сонячні 
системи, зокрема, наша Галактика (Чумацький шлях), яка 
містить більше 100 млрд. зірок. 

9. Система галактик. 
Органічна природа (біосфера, життя) має наступні рівні 

(види самоорганізації): 
1. Доклітинний рівень – дезонуклеїнові кислоти, 

рибонуклеїнові кислоти, білки. Останні – 
високомолекулярні органічні речовини, побудовані з 
20 амінокислот, складають (разом з нуклеїновими 
кислотами) основу життєдіяльності всіх організмів. 

2. Клітина – елементарна жива система – основа будови і 
життєдіяльності всіх рослин і тварин. 
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3. Багатоклітинні організми рослинного і тваринного світу 
окремі види або їх сукупність. 

4. Популяція – сукупність видів одного вигляду, що тривало 
займають певний простір і відтворюють себе протягом 
великого числа поколінь. 

5. Біоценоз – сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів, 
що населяють дану ділянку суші або водоймища.  

6. Біогеоценоз (екосистема) – однорідна ділянка земної 
поверхні, єдиний природний комплекс, утворений живими 
організмами і місцем їх існування. 

По розмірах матерія ділиться на три рівні: 
1. Мікросвіт – світ гранично малих, безпосередньо не 

спостережуваних мікрооб’єктів, просторова розмірність 

яких від 1·10 8−  до 10 16− см., а час життя від нескінченності 

до 1 2410−
⋅ сек. 

2. Макросвіт – сукупність об’єктів, розмірність яких 
співвідносна з масштабом людського досвіду: просторові 
величини виражаються в міліметрах, сантиметрах, 
кілометрах, а час – в секундах, хвилинах, годинах, роках. 

3. Мегасвіт – світ величезних космічних масштабів і 
швидкостей, відстань в якому вимірюється світловими 
роками (а швидкість світла 300000 км/с), а час існування 
космічних об’єктів – мільйонами і мільярдами років. 

 
3. Поняття розвитку. Основні концепції розвитку. 

У найширшому сенсі рух в застосуванні до матерії – це 
"зміна взагалі", воно включає всі зміни, що відбуваються в світі. 
Рух – атрибут, невід’ємна властивість матерії, вони тісно 
зв’язані і не існують один без одного. Рух – це не чиста 
континуальність, це – єдність мінливості й усталеності, 
неспокою й спокою. Спокій, таким чином, існує лише для 
характеристики руху в якісній його усталеній формі. Як би не 
змінювався предмет, але поки він існує, він зберігає свою 
визначеність. Абсолютний спокій неможливий, бо набути його – 
означало б перестати існувати. Спокій завжди має лише 
відносний характер: тіла можуть покоїтись лише по відношенню 
до якоїсь системи відліку, умовно прийняту за нерухому. 
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Спираючись на досягнення природничих наук і на філософське 
розуміння руху як способу існування матерії , ми маємо 
можливість класифікувати види руху матерії, виділяючи з їх 
багатоманітності ряд основних форм. Такими формами руху 
матерії є: механічна, фізична, хімічна, біологічна й соціальна. Ця 
класифікація зберігає своє значення й понині, хоч, зрозуміло, у 
зв’язку з досягненням сучасної науки вона істотно збагачується. 

Форми руху матерії органічно пов’язані з певним рівнем її 
структурної організації, кожен з яких характеризується своєю 
системою закономірностей і своїми носіями. 

Під "розвитком" ми повинні розуміти процес тривалих, 
необоротних накопичувальних якісних змін в бутті. У філософії 
сформувалось декілька основних концептуальних підходів до 
пояснення здійснення розвитку: діалектичний, метафізичний, 
синергетичний. 

Структуру діалектики становлять комплекс принципів, 
категорій, законів. 

Основні принципи діалектики:  

- загальний взаємозв’язок всіх явищ ; 
- загальність руху і розвитку;  
- джерело розвитку – становлення і вирішення протирічь;  
- розвиток як заперечення;  
- суперечлива єдність загального і одиничного;  
- сутності, суті та явища, форми та змісту, необхідності і 

випадковості, можливості й дійсності і т. д. 
Основні категорії діалектики – матерія, свідомість, 

розвиток, якість, кількість, заперечення, суперечність, 
необхідність  і випадковість, причина і наслідок, якість, міра, 
еволюція, революція, загальне, особливе, одиничне, структура, 
система, частина, ціле, елемент, причина, наслідок та інші. 

Основні закони, що описують розвиток світу і процесу 
пізнання: закон переходу кількісних змін в якісні, закон єдності 
і боротьби протилежностей, закон заперечення заперечення. 

Закон єдності і боротьби протилежностей розкриває 
джерело розвитку (суперечність). Те, все що існує складається з 
протилежностей. 

Протилежності – це такі сторони, моменти, предмети, які 
одночасно: 
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а) нерозривно зв’язані; 
б) взаємовиключають одне одного; 
в) їх боротьба – суперечлива взаємодія дає імпульс розвитку 
Розвиток тому постає як процес виникнення, зростання, 

загострення та вирішення багатоманітних протиріч. Вони ж в 
свою чергу можуть бути: 

а) внутрішніми і зовнішніми; 
б) основними і неосновними; 
в) сутнісними і несутнісними; 
г) антагоністичними і неантагоністичними; 
Ця специфіка суперечностей дає можливість судити про 

характер, який буде мати розвиток. Так, визначену роль 
відіграють внутрішні суперечності. Саме вони і виступають як 
вирішальне джерело, рушійна сила розвитку. 

Якщо розвиток обумовлений основними суперечностями, то 
результатом його буде зміна, що стосуватиметься буття всього 
цілого, а не лише окремих його елементів (як це відбувається на 
основі неосновних суперечностей). 

Розвиток на основі сутнісних суперечностей (на відміну від 
не сутнісних) буде завжди носити довготривалий характер. 

Антагоністичні суперечності (на відміну від 
неантагоністичних) обумовлять неминуче знищення в процесі 
розвитку попередньої форми та змісту буття і перехід до нових. 

Закон переходу кількісних змін в якісні розкриває загальний 
механізм розвитку, те як відбувається останній. Суть закону 
полягає в наступному. Поступове накопичення кількісних змін 
(ступеня і темпів розвитку об’єктів, числа його елементів, 
просторових характеристик , температура, та ін.) в певний 
момент часу призводить до досягнення міри (межі, в рамках 
яких дана якість залишається сама собою, наприклад, для води – 

о1000 − C), - далі відбувається якісний стрибок (перехід від 
одного якісного стану до іншого, наприклад, вода, досягаючи 
температури 0 гр., перетворюється в лід), в результаті виникає 
нова якість. В межах міри кількісних змін розвиток відбувається 
поступово, (носить еволюційний характер). При переході через 
міру кількісних змін розвиток  відбувається стрибкоподібно 
(носить революційний характер). 
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Слід мати на увазі те, що залежність між кількісними і 
якісними змінами може носити як прямо пропорційний , так і 
обернено пропорційний характер. Звідси витікає можливість 
того, що розвиток може мати різну спрямованість: прогресивну і 
регресивну. Це визначається дією закону заперечення 

заперечення. Його суть:  нове завжди заперечує старе і займає 
його місце, але поступово вже саме перетворюється на старе і 
заперечується все більш новим, і так далі. Найважливішою 
категорією цього закону є "заперечення" – відмова системи, що 
розвивається, від старої якості. Проте, заперечення це не просто 
знищення. Система повинна зберегти власну єдність і 
спадковість. Тому в діалектиці заперечення розуміється як 
відмова від попередньої стадії розвитку (старої якості) із 
збереженням найістотніших і кращих моментів на новому етапі. 
Тільки так можна забезпечити спадковість системи.  

Метафізика ж розглядається як антипод діалектики в теорії 
розвитку. Дослівно термін "метафізика" означає з грецької 
"після фізики". Згодом цей термін набув більш широкого 
значення. В історико-філософському аспекті метафізика 
розглядається як одна з концепцій розвитку, альтернатива 
діалектиці. Ця альтернатива випливає зі слідуючих положень: 

а) розвиток розглядається зовнішньо спричиненим; 
б) розвиток спричинений кількісними змінами; 
в) розвиток відбувається на основі повного заперечення; 
г) метафізика ігнорує наявність зв’язків між ступенями і 

стадіями розвитку; 
д) на відміну від діалектики, розвиток не спіралеподібний, а 

відбувається по колу. 
Однак з розвитком наки метафізика поступилася діалектиці 

як більш сучасному усвідомленню дійсності. 
Синергетичне світосприйняття виступає методологічною 

підставою у сучасному когнітивному повороті. Таке мислення 
лягло в основу тотального перегляду світобудови, нового 
діалогу з природою, тощо. З’явилась можливість всебічного 
дослідження найскладніших систем буття, розвитку їх у 
відкритості і взаємодії з метою керування ними в інтересах 
людей. 
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Синергетичний підхід до пояснення розвитку на відміну від 
діалектичного та метафізичного базується на врахуванні: 

а) нелінійності процесів в існуючих системах; 
б) можливої самоорганізації систем; 
в) неурівноваженості систем; 
г) максимальної розгорнутості систем та готовності їх до 

зовнішнього впливу; 
д) випадковості як конструктивного начала; 
е) стихійності розвитку. 
 

4. Поняття простору та часу. 
Незважаючи на очевидність понять простору та часу, вони 

належать до найскладніших характеристик матерії. Простір – 
це найзагальніша форма буття матерії, яка характеризує 
протяжність, структуру, порядок існування та співіснування 
матеріальних об’єктів та їх взаємодію. 

Час – філософська категорія, яка характеризує послідовність 
явищ, тривалість процесів, відокремленість різних стадій змін і 
розвитку. 

У історії філософії і науки склалися дві основні концепції 
простору і часу: 

1. Субстанціальна концепція розглядає простір і час як 
особливу самостійну суть, яка існує наряду і незалежно від 
матеріальних об’єктів. Простір зводився до нескінченної 
порожнечі ("ящика без стінок"), що вміщає всі тіла, час – до 
"чистої" тривалості. Ця ідея, в загальному вигляді 
сформульована ще Демокрітом, отримала своє логічне 
завершення в концепції абсолютного простору і часу Ньютона, 
який вважав, що їх властивості не залежать від характеру тих 
матеріальних процесів, що протікають в світі. 

2. Друга концепція зародилась і була сформульована в надрах 
діалектики, а потім доведена теорією відносності Енштейна 
(звідси і назва релятивістська від лат. Relativus - відносний). 
Філософський зміст релятивістської концепції полягає в тому, 
що простір і час мисляться не як особливі, окремі від матерії 
сутності, а як форми існування матерії. З такого розуміння 
випливає, що простір і час, по-перше, об’єктивні властивості 
матерії і як такі вони загальні. Та поряд з загальними 
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властивостями простору та часу, кожному з них притаманні й 
якісно специфічні властивості: 

 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Визнана сучасною філософською наукою, релятивістська 
концепція простору й часу виникла не одразу, а лише в міру 
нагромадження нових наукових фактів та ідей. Величезний 
вклад у розробку наукових уявлень про зв’язок простору й часу 
з матерією, що рухається вніс М. І. Лобачевський, який 
прийшов висновку, що властивості простору не є 
незмінними – вони змінюються залежно від найбільш 
загальних властивостей матерії. Ідеї М. Лобачевського 
знайшли своє підтвердження й конкретизацію в сучасній фізиці. 
Теорія відносності А. Енштейна виявила безпосередній зв’язок 
простору й часу з матерією, що рухається, та одного з одним. 
Фундаментальний внесок, який випливає з цієї теорії, такий: 
простір і час не існують без матерії, їх метричні властивості 
створюються розподілом та взаємодією матеріальних мас, 
тобто гравітацією.  

Простір і час зумовлені матерією як форма своїм змістом, й 
тому кожен рівень організації матерії має свою просторово-
часову структуру. Не менш загальні властивості і певні 
особливості виражаються у всіх виявах простору та часу: 
філософському, біологічному і соціальному. Просторова 
організація кристалу інша, аніж форма "простирання" троянди, 
ускладнюється геометрія і ритм живих організмів. Існує 
історичний і психологічний час із своїми особливостями. 
Словом, відносність часу і простору, їх зв’язок з якісним 
матеріальним наповненням тієї структури, від якої вони істотно 

Час 

- одновимірність 
- необоротність 
- асиметричність 
- єдність 
континуальності і  
дискретності 

Простір 

- тривимірність 
- симетричність 
- протяжність 
- структурність 
- оборотність 
- єдність перервності  
і неперервності 
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залежать сьогодні, переступила межі теоретичної фізики й 
використовується практично у всіх галузях людського знання. 

Теорія відносності у цьому зв’язку ввела поняття 
чотиривимірності простору. За А. Енштейном, це означає лише 
те, що тіло зі своїми просторовими координатами одночасно 
перебуває там саме в даний момент, який і сприймається за 
четвертий вимір. 

Й нарешті філософська проблема безконечності світу у 

просторі й часі. Часто ця безконечність мислиться лише в 
кількісному, а не якісному смислі. Насправді ж на різних рівнях 
організації матерії можна зіткнутися з якісно різними 
структурами простору і часу. Сучасні космологічні уявлення 
допускають, що Великий Всесвіт складається з безлічі світів, 
схожих на нашу галактику. В цих світах можуть бути 
принципово нові форми простору і часу. Крім екстенсивної 
безконечності (стосовно космічних масштабів), існує інтенсивна 
безконечність, спрямована в глиб речовини. Отже, від сфер у 
мільярди світлових років думка людини проникла вже у 
"простори" порядку трильйонних часток сантиметра. 

Тобто,  в світі всі предмети і процеси конечні, але сукупність 
речей і процесів безконечна. Немає нічого, чого не можна 
охопити поняттям об’єктивної реальності. 

 
Контрольні питання: 

1. Назвіть основні форми буття? 
2. У чому полягає відмінність моністичного, дуалістичного 

і плюралістичного розуміння субстанції? 
3. Чим відрізняється субстанціальна концепція простору і 

часу від реляційної? 
4. Яка структура матерії? Опишіть різноманіття її видів. 
5. Чи може існувати абсолютно нерухомий матеріальний 

об’єкт? 
6. Що виражає закон заперечення заперечення? 
7. Що є джерелом розвитку? 
8. Який механізм розвитку і який закон його описує? 
9. Які форми руху матерії ви знаєте. Опишіть їхній 

взаємозв’язок і дайте оцінку механічному. 
10. Які концепції простору і часу Вам відомі? 
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Теми рефератів та доповідей: 

1. Еволюція уявлень про матерію. 
2. Структура і форми матерії в сучасному контексті 

розуміння. 
3. Концепція енергетизму і її філософський зміст. 
4. Сучасні уявлення про рух: на шляху до філософії 

нестабільності. 
5. Соціальна форма руху матерії і її специфіка. 
6. Сутність редукціонізму і його прояви. 
7. Основні філософські концепції простору і часу. 
8. Внесок сучасної науки в розвиток уявлень про простір і 

час. 
9. Філософські концепції розвитку: зміст та специфіка. 
10. Світоглядний сенс антропного космологічного 

принципу. 
11. Фундаментальність проблеми буття для філософії. 
 

Тести проміжного контролю знань (мод. 1) 
Знайдіть правильні відповіді у кожному із запропонованих 

тестових завдань. 

1. Предмет філософії це: 
а) людина та її місце у світі; 
б) природа та її закони; 
в) суспільно – історичні процеси; 
г) універсальні закони та принципи. 
 
2.  Філософія може бути означена як: 
а) система загальних теоретичних поглядів на світ, на місце 

людини у ньому; 
б) мудрість взагалі; 
в) сукупність моральних вчень і норм; 
г) система релігійних вчень про світ  та людину. 
 
3. Що таке світогляд? 
а) емоційно – чуттєве відображення світу; 
б) сукупність знань про навколишню дійсність; 
в) система поглядів на світ в цілому; 
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г) місце людини в ньому. 
 
4. Як співвідносяться філософія і світогляд ? 
а) філософія – частина світогляду; 
б) філософія є світогляд; 
г) світогляд – частина філософії; 
д) філософія – раціонально - теоретична основа світогляду. 
 
5. Як співвідносяться між собою філософія і наука? 
а) філософія є частина науки; 
б) наука є частина філософії; 
г) філософія і наука частково входять одне в одне; 
д) філософія і наука включають одне одного. 
 
6. Яке визначення філософії ви вважаєте найбільш 

правильним? Філософія – це… 
а) система наукових знань про світ і людину; 
б) ідеологія; 
в) мистецтво пізнання істини; 
г) раціонально-теоретична форма світогляду. 
 
7. Визначить, ознаку, необхідну для філософського 

світогляду: 
      а) конкретність; 
      б) наочнісь; 
      в) абстрактність. 
      г) системність. 

 
8. Що відображає в собі предмет філософії? 
а) унікальність світу. 
б) універсальність світу; 
г) корисність світу; 
д) світопорядок. 
 
9. Онтологія – це філософське вчення: 
а) про буття; 
б) про цінність світу; 
г) про походження Всесвіту; 
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д) про докази. 
 
10. Гносеологія – це філософське вчення: 
а) про пізнання світу; 
б) про непізнаваність буття; 
в) про знання взагалі; 
г) раннього християнства. 
 
11. Які функції властиві філософії? 
а) світоглядна і пізнавальна; 
б) методологічна і прогностична; 
в) аксіологічна і орієнтуюча; 
г) всі названі разом. 
 
12. Світоглядна функція філософії полягає в тому, що … 
а) філософія покликана досліджувати ефективність форм і 

методів людського пізнання; 
б) філософія має безліч напрямків і шкіл; 
в) філософія бере участь у формуванні світогляду людини; 
г) філософія вивчає коло проблем, що постійно 

досліджуються в межах її предмета; 
д)  філософія – тип світогляду. 
 
13. Гносеологічна функція філософії полягає в тому, що… 
а) філософія покликана досліджувати;   
б) філософія має безліч напрямків і шкіл; 
в) філософія бере участь у формуванні світогляду людини; 
г) філософія вивчає коло проблем, що постійно 

досліджуються в межах її предмета; 
д)  філософія – тип світогляду. 
 
14.  Методологічна функція філософії полягає в тому, що … 
а) філософія покликана досліджувати   
б) філософія має безліч напрямків і шкіл; 
в) філософія бере участь у формуванні світогляду людини; 
г) філософія вивчає коло проблем, що постійно 

досліджуються в межах її предмета; 
д)  філософія – тип світогляду. 
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15. Хто, за твердженням Діогена Лаертського, вперше назвав 

філософію філософією, а себе філософом? 
а) Піфагор; 
б) Фалес; 
в) Платон; 
г) Анаксимандр; 
д) Арістотель. 
 

16. Основна категорія китайської філософії, яка означає спосіб 
функціонування Всесвіту як живого організму, досягнути 
гармонії з яким повинна кожна людина, – це… 

а) Лао; 
б) Янь; 
в) Інь; 
г) Дао.  
 

17. У якому рядку правильно названо 5 елементів світу (за 
версією філософів Китаю): 

а) дерево, вогонь, порох, земля, вода. 
б) дерево, вогонь, земля, метал, вода. 
в) дерево, земля, вода, повітря, вогонь. 
г) земля, вода, повітря, вогонь, порох. 
д) земля, вода, холод, дерево, тепло. 
 
18. Вкажіть філософські школи епохи еллінізму: 
а) стоїцизм; 
б) раціоналізм; 
в) кінізм; 
г) неоплатонізм; 
д) піфагорейство. 
 
19. " Лінія Демокріта" у філософії – це… 
а) система ідеалізму; 
б) система матеріалізму; 
в) система кордоцентризму; 
г) система стоїцизму; 
д) система антропологізму. 
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20. Засновником якого філософського напрямку вважається 

Птатон? 
а) матеріалізм; 
б) об’єктивний ідеалізм; 
в) суб’єктивний ідеалізм; 
г) софістика. 
 
21. Хто є зачинателем епохи зрілої класики античної 

філософії? 
а) Сократ 
б) Геракліт 
в) Епікур 
г) Платон 
д) Аристотель 
 
22. Сократ основну увагу у своїх міркуваннях приділяв… 
а) Космосу та законам його розвитку; 
б) Співвідношенню світу ідей та світу речей; 
в) Людині та внутрішнім чинникам її дій. 
г) Атомістичній теорії; 
д) Вченню про державу. 
 
23. Засновником античної діалектики вважається… 
а) Фалес 
б) Геракліт 
в) Анаксімен 
г) Емпедокл 
д) Платон 
 
24. Риса середньовічної філософії, яка означає, що будь-яка 

філософська проблема розглядається у контексті ідеї 
Бога і виводиться з неї – це… 

а) теоцентризм 
б) теодицея 
в) телеологізм 
г)  персоналізм 
д) космоцентризм 
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25. Оберіть правильний варіант визначення, що вказує на 

місце філософії в духовному житті середньовіччя. 
а) теологія є прислужницею філософії; 
б) філософія є прислужницею релігії; 
в) теологія є виправданням філософії; 
г) філософія підпорядковується теології; 
д) філософія і теологія рівні. 
 
26. Хто із середньовічних філософів  розробив найбільш 

завершену концепцію середньовічного реалізму? 
а) У. Оккам 
б) І. Еріугена 
в) Ансельм Кентерберійський 
г) Фома Аквінський 
д) Августин 
 
27. Середньовічна ідеологія, суть якої полягає у визнанні 

Святого писання вершиною знань, а це, в свою чергу, 
зводилося до його вивчення, яке дозволяло лише 
коментувати положень Біблії, носить назву… 

а)  Апологетика 
б)  Патристика 
в)  Схоластика 
г) Аквістика 
д) Софістика 
 
28. Головною проблемою філософії Відродження є: 
а) пізнання світу; 
б) докази буття Бога; 
в) пошуки субстанції світу; 
г)  людська особистість. 
 
29. Пантеїзм як філософська течія епохи Відродження… 
а) протиставляє природу Богу; 
б) ототожнює природу і Бога; 
в) наділяє природу божественними атрибутами; 
г) заперечує існування Бога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Філософія: навчально-методичний посібник 
 

 126

 
30. Головною проблемою філософії Нового часу є: 
а) проблема співвідношення матеріального і ідеального; 
б) проблема людини і буття її у світі; 
в) проблема матеріальності світу. 
 
31. У філософії якого періоду одним з основних було 

питання методу? 
а) Відродження; 
б) Середньовіччя; 
в) Нового Часу; 
г) Німецькій класичній; 
д) Некласичній. 
 
32. До якого методу пізнання схилявся Т. Гоббс? 
а) емпіризм; 
б) раціоналізм; 
в) заперечував один і інший; 
г) об’єднав ці два методи 
д) матеріалізм. 
 
33. Яку із названих  проблем вирішує німецька класична 

філософія? 
а)  субстанції; 
б) граничних пізнавальних можливостей людини; 
в) натурфілософські проблеми; 
г) проблему держави; 
д) проблему людини. 
 
34. Кому із представників німецької класичної філософії 

належить "коперніканський переворот" у філософії? 
а) І. Канту; 
б) Ф. Шеллінгу; 
в) Й. Фіхте; 
г) Г. Гегелю; 
д) Л. Фейєрбаху. 
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35. Принцип розвитку був найбільш продуктивно 
розроблений… 

а) І. Кантом; 
б) Ф. Шеллінгом; 
в) Й. Фіхте; 
г) Г. Гегелем; 
д) В. Леніним. 
 
36. Складовими філософської системи Гегеля постають… 
а) логіка, філософія природи, філософія духу. 
б) критика чистого розуму, критика практичного розуму, 

критика здатності судження. 
в) етика, естетика, монадологія. 
г) етика, науковчення, феноменологія духу. 
д) логіка, феноменологія, екзистенціалізм. 

 
37. Антропологічний принцип філософії Л. Фейєрбаха 

полягає в тому, що він… 
а) критикував деякі положення Гегеля; 
б) вважав, що потрібно створювати нову релігію – таку, щоб 

об’єктом поклоніння стала людина. 
в) підняв Бога на недосяжний для людини рівень. 
г) "розчинив" природу у людині; 
д) не вірив у Бога. 
 
38. В чому є суттєвий недолік філософії Фейєрбаха? 
а) в ліквідації поняття Бога; 
б) в розумінні людини як природної істоти; 
в) в невіддільності духовного і тілесного в людині; 
г) у визначенні людини як позасуспільної, позаісторичної 

істоти. 
д) у нерозумінні проблеми людини. 
 
39. Які джерела марксизму названі правильно? 
а)  Німецька класична філософія; 
б) Англійська класична політична економія; 
в) французький утопічний соціалізм; 
г) усі названі правильно; 
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д) немає правильної відповіді. 
 
40. Хто відкрив закон  визначальної ролі матеріального 

виробництва в житті суспільства? 
а) Г. Гегель; 
б) К. Маркс; 
в) В. Ленін; 
г) М. Бєрдяєв. 
 
41. Що, на думку марксистів, повинно привести до 

подолання всіх аспектів відчуження людини ? 
а) комунізм; 
б) приватна власність; 
в) духовна власність; 
г) ліквідація приватної власності; 
д) релігія. 
 
42. Філософська течія, яка формує систему позитивного 

(безперечного) знання, що опирається виключно на 
факти і є корисним та зручним для використання, носить 
назву … 

а) неоплатонізм 
б) філософія життя; 
в) психоаналіз; 
г) позитивізм; 
д) герменевтика. 
 
43. Хто із філософів вважав найважливішим мотивом 

діяльності волю до влади? 
а) Арістотель; 
б) А. Шопенгауер; 
в) Ф. Ніцше; 
г) К. Маркс. 
 
44. Який універсальний результат волі до життя, на думку  

А. Шопенгауера, робить похмурим будь – яке щастя? 
а)  страх 
б) страждання 
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в) егоїзм 
г) любов 
д) праця 
 
45. Головними поняттями якого із напрямків некласичної 

філософської думки  є "самотність", "страх", "смерть", 
"покинутість"? 

а) філософія життя; 
б) психоаналіз; 
в) феноменологія; 
г) екзистенціалізм; 
д) неотомізм. 
46. Хто із представників некласичної філософської думки 

пропонує шукати подолання страждального характеру 
людського існування не у відмові від волі до життя, а в 
переправленні волі до життя на волю до влади? 

а) М. Бєрдяєв; 
б) С. Далі; 
в) Ф. Ніцше; 
г) Т. Кун; 
д) О. Конт. 
 
47. Хто із представників некласичної філософської думки 

стверджував про необхідність "переоцінки  всіх 
цінностей" внаслідок того, що "Бог помер"? 

а) З. Фройд; 
б) Т. Шарден; 
в) Ж. Ліотар; 
г) Ф. Ніцше; 
д) К. Поппер. 
 
48. Як називається універсальна енергія сексуального 

бажання, що є загальним джерелом почуттів, бажань, 
глибинною причиною поведінки людини в суспільстві, 
за вченням З. Фройда? 

а) витіснення; 
б) лібідо; 
в) сублімація; 
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г) несвідоме; 
д) воно. 
 
49. Хто із послідовників З. Фройда обґрунтував нову думку 

про   колективне несвідоме? 
а) К. Юнг; 
б) А. Шопенгауер; 
в) У. Гуїн; 
г) М. Бердяєв. 
 
50. У якому вченні К. Юнг намагається з’ясувати загальні 

принципи психології будь-якого народу, нації, раси? 
а) вчення про архетипи; 
б) вчення про нації; 
в) расизм; 
г) персоналізм; 
д) вчення про сублімацію. 
 
51. Хто із представників некласичної філософської думки 

вважав універсальною характеристикою людського 
існування свободу? 

а) Т. Манн; 
б) Ж. Сартр; 
в) М. Гайдеггер; 
г) Ф. Кафка; 
  
 
52. Яке розв’язання усіх граничних ситуацій бачив К. 

Ясперс? 
а) філософське самогубство; 
б) предметне буття; 
в) любов до людини і Бога; 
г) безумство; 
д) віра. 
 
53. Яку назву носить напрям у філософії, який претендує на 

теоретичне обґрунтування сучасного знання про 
людину? 
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а) філософська антропологія; 
б) герменевтика; 
в) філософія  життя; 
г) позитивізм; 
 
54. Який із напрямків некласичної філософської думки 

проголошує мову творчою і виробничою силою? 
а) філософська антропологія; 
б) герменевтика; 
в) філософія  життя; 
г) позитивізм; 
д) структуралізм. 
 
55. За своїми найпершими характеристиками рання 

українська філософія тяжіла до … 
а) морального повчання та життєвої настанови; 
б) видобування абстрактно – теоретичних конструкцій; 
в) містико – афористичної символіки; 
г) космоцентризму; 
д) натурфілософії. 
 
56. Філософи Києво – Могилянської академії зосереджують 

увагу на відношенні… 
а) Бог-світ; 
б) Бог-людина; 
в) Бог-природа; 
г) Людина – Всесвіт; 
д) Бог –космос. 
 
57. У котрому рядку всі перелічені мислителі мали 

відношення до Києво–Могилянської академії? 
а) Петро Могила, Стефан Яворський, Інокентій Гізель. 
б) Стефан Яворський, Феофан Прокопович, Дмитро 

Чижевський. 
в) Петро Могила, Георгій Кониський, Іван Вишенський. 
г) Іван Вишенський, Григорій Сковорода, Іоаникій 

Галятовський. 
д) В. Грім, А. Кун, Г. Сковорода. 
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58. Філософська концепція Г. Сковороди складалася з таких 

основних вчень… 
а) про життєве щастя людини та природу речей; 
б) про дві натури, три світи , про споріднену працю; 
в) про три натури, два світи і споріднену працю; 
г) про пошук ідеалу у спорідненій праці; 
д) про закони діалектики, про побудову суспільства. 
 
59. Хто з українських філософів ХІХ ст. вважається 

продовжувачем ідей Г. С. Сковороди? 
а) Т. Шевченко; 
б) М. Куліш; 
в) П. Юркевич; 
г) М. Костомаров; 
д) І. Франко. 
 
60. Яка основна ідея філософських поглядів Михайла 

Драгманова? 
а) ідея громадського поступу; 
б) ідея Бога; 
в) антропоцентризм; 
г) кордоцентризм; 
д) хутірська філософія. 
 
61. Знайдіть більш повні визначення буття? 
а) буття - це весь матеріальний світ; 
б) буття - це весь безмежний всесвіт; 
в) буття - це всі форми психічної діяльності; 
г) буття – це все те, що існує. 
 
62. Філософська категорія, дослівний переклад "те, що 

лежить в основі" яка виражає матерію (або дух) як 
основу порядку це: 

а) модальність; 
б) субстанція; 
в) відношення; 
г) якість. 
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63. Яке визначення найбільш повно розкриває сутність 

матерії? 
а) матерія – те, з чого все складається; 
б) матерія – об’єктивна реальність, що існує незалежно від 

свідомості: 
в) матерія - головна субстанція, першоматерія. 
г) матерія – комплекс "моїх відчуттів". 
 
64. Класифікацію основних форм руху зробив: 
а) Ф. Бекон; 
б) Р. Декарт: 
в) Г. Лейбніц; 
г) Л. Фейєрбах; 
д) Ф. Енгельс. 
 
65. Детермінізм – це… 
а) вчення про взаємозв’язок і взаємообумовленість у світі; 
б) вчення про неможливість пізнання причинності подій і 

явищ у світі; 
в) вчення про те, що всі причини пізнані наукою або 

філософією. 
 
66. Що таке діалектика? 
а) мистецтво суперечити; 
б) вчення про найбільш загальні закони розвитку природи, 

суспільства і мислення. 
в) наука про закономірності самоорганізації відкритих 

нелінійних систем. 
 
67. Що таке метафізика? 
а) заперечення розвитку; 
б) інша назва філософії; 
в) визначення розвитку як зовнішній поштовх; 
г) теоретична фізика. 
 
68. Які з перерахованих законів є законами діалектики? 
а) закон заперечення заперечення; 
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б) закон збереження маси; 
в) визначення розвитку як зовнішній поштовх; 
г) теоретична фізика. 
 
69. Теорія саморганізації складних систем називається: 
а) етика; 
б) синергетика; 
в) естетика; 
г) кібернетика; 
д) діалектика. 
 
70. Концепція простору і часу, що є на сьогодні найбільш 

загальноприйнятою? 
а) субстанціональна; 
б) релятивістська; 
в) квантова; 
г) енергетична; 
д) трансцендентальна. 
 
71. Що означає час, як філософська категорія? 
а) час існує не в самих речах, а лише у мисленні, що здійснює 

наш розум; 
б) час – мінлива тривалість, в якій все виникає і щезає; 
в) час – це форма існування матеріальних об’єктів, що 

характеризується послідовністю і мінливістю; 
г) час – це всезагальна зовнішня умова буття речей, створена 

богом разом з матерією. 
 
72. Що характеризує простір як філософську категорію? 
а) простір – безмежна протяжність, що містить в собі всю 

матерію; 
б) простір – це загальна форма існування, що 

характеризується протяжністю і порядком розташування 
однієї відносно іншої; 

в) простір – це не реальність світу явищ, а спосіб котрим ми 
сприймаємо речі. 
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Тема 4. Свідомість як проблема філософії. 
 

Ключові категорії та поняття: відображення, 
подразливість, чутливість, нейрофізіологічне відображення, 
психічне, свідомість, інформаційне відображення, мова, 
символічно-знакові системи, суспільна свідомість, буденна 
свідомість, теоретична свідомість, суспільна психологія, 
суспільна ідеологія, форми свідомості, знання, розум, мислення. 

 
План: 

 

1. Походження свідомості, її соціально практична суть і 
основні властивості. 

2. Структура свідомості. Свідомість і самосвідомість. Душа 
і дух. 

3. Індивідуальна і суспільна свідомість. Структура 
суспільної свідомості. 

 
1. Походження свідомості, її соціально практична сутність 

та основні властивості. 
Визначення місця і ролі людини в світі, специфіки її 

взаємодії з навколишньою дійсністю неминуче вимагає 
з’ясування природи свідомості. Різні філософські напрямки 
мають свої підходи до з’ясування цієї проблеми, та в будь-якому 
випадку матимуть справу з аналізом свідомості як специфічно 
людської форми регуляції взаємодії людини з дійсністю. Сама ж 
форма характеризується передусім виділенням людини як 
своєрідної реальності, як носія особливих способів взаємодії з 
навколишнім світом, включаючи його перетворення. 

Процес взаємодії людини з дійсністю відбувається на основі 
відображення і свідомість постає перш за все як вища форма його 
здійснення. Для того, щоб розглянути свідомість як властивість 
високоорганізованої матерії, доцільно простежити генетичні 
витоки свідомості в тих формах організації матерії, які передують 
людині в процесі її еволюції. Слід при цьому пам’ятати, що матерії 
взагалі властива здатність до відображення. Всі явища, об’єкти, 
процеси матеріального світу перебувають у стані безперервної 
взаємодії. У ході цієї взаємодії матеріальні об’єкти, явища, процеси 
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впливають один на одного і фіксують у своїх змінах певні 
властивості тих предметів, явищ, об’єктів, що на них впливають. 
Здатність до відображення, характер його прояву залежить від 
рівня структурної організації матерії. Виділяють при цьому три 

основні рівні його здійснення:  
1. Відображення в неживій природі; 
2. Відображення на біологічному рівні; 
3. Соціальне відображення. 
Більш детально розібратись з видами відображення та його 

результатами надасть можливість наступна таблиця. 
 

Види відо-
браження 

Результат відображення 
Для кого (чого) 
властиве відо-

браження 

Просте 

Відображення на рівні 
збереження механічних, 

фізичних та хімічних "слідів" 
дії. 

Нежива природа 

Подразливість 

Здатність до найпростіших 
реакцій, що відбуваються за 
рахунок внутрішньої енергії 

рослин 

Рослини 

Чутливість 

Здатність сприймати 
інформацію як сигнал до 

подальших дій. Реалізується 
складна система оповіщення в 
розчленованій послідовності 

дій. 

Найпростіші і 
прості організми 

Психічне 
Утворення психічних образів. 

Орієнтує "пошукову" 
діяльність тварин. 

Розвинуті 
тварини 

Свідомість 

Здатність відображати світ в 
ідеальних образах, а звідси – 

практично-перетворююче 
ставлення до дійсності. 

Людина 
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Таємниця виникнення свідомості є одночасно таємницею 
походження людини, яке до кінця не з’ясоване. Єдності в 
розумінні цього питання на сьогодні не існує, звідси і 
множинність різних теорій антропогенезу. 

Представники концепції абіогенезу відстоюють ідею 
спонтанного виникнення життя з неживої природи внаслідок 
різни причин: сильного геомагнітного випромінювання, 
теплового стресу, тощо. 

Прихильники концепції панспермії вважають, що життя 
зародилось не на Землі, а принесене з Космосу чи то випадково, 
чи після відвідування її інопланетянами. 

Продовжує існувати і розвиватись теїстична концепція 
походження, де природа людини вбачається в акті 
божественного творіння. 

Матеріалістична концепція – еволюційна. Тут також є свої 
розходження і ділення. 
1) Трудова теорія (Ч.Дарвін) – найважливішою умовою 

виникнення людини в ході еволюції явилась сумісна 
трудова діяльність з використанням знарядь праці, яка 
була опосередкована мовою; 

2) Людина – результат "генетичної помилки", свого роду збою 
еволюційної програми розвитку природи. 

3) Людина виникла в результаті біфуркації, потужного якісного 
стрибка в природі в ході якого появилась свідомість 
(зразу) і абсолютно нова форма живого – homo sapiens. 

Так чи інакше, але з появою свідомості процес її подальшого 
розвитку неминуче пов’язаний передусім із формуванням 
культури на основі практично-перетворюючої діяльності людей 
з необхідністю фіксації, закріплення навичок, способів, норм 
цієї діяльності в особливих формах відображення. Фіксація 
навичок спільних практичних дій, норм поведінки завжди 
передбачає певне спілкування людей, їх кооперацію. В своїй 
індивідуальній психіці люди здатні прилучатися до змісту 
"колективних уявлень" свідомості оскільки вони беруть участь у 
спільній діяльності. 

Саме в цій залученості індивідуальних дій у спільну 
колективну діяльність по формуванню й відтворенню всіх форм 
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культури й полягають принципові засади суспільної природи 
людської свідомості. Суть суспільного впливу на індивідуальну 
поведінку полягає не в простому пасивному засвоєнні людьми 
норм і уявлень суспільної свідомості, а в її активному 
включенні в реальну спільну діяльність, в конкретні форми 
спілкування в процесі цієї діяльності. Така включеність в 
спільну діяльність, що має певну послідовність і структуру, 
орієнтує індивідуальні властивості, програмує їх. Свідомість 
виступає таким чином, як умова програмування специфічно 
людської колективної спільної діяльності по створенню й 
розвитку форм культури, як матеріальної так і духовної.  

Найважливішою властивістю свідомості є творча 
активність і здатність до цілепокладаючої діяльності (а не 
просто пристосовані реакції, як у тварин). 

Творча активність свідомості виявляється в тому, що вона: 
1. Відображає світ цілеспрямовано і вибірково; 
2. Конструює теоретичні моделі, що пояснюють 

закономірності навколишнього світу; 
3. Розробляє прогнози розвитку природних і соціальних 

явищ і процесів; 
4. Служить основою перетворюючої діяльності людини. 
Свідомість має і інші властивості, до числа яких слід 

віднести: об’єктивність і суб’єктивність, комунікативність, 
універсальність, системність. 

 
2. Структура свідомості. Свідомість, самосвідомість. 

Душа і дух. 
Свідомість – складне системне комплексне формування. 

Вона має компонентну структуру, рівневу, функціональну, 
структуру за типом суб’єкта та об’єкта. 

Компонентами свідомості являються: 
1. Тілесно-перцептивні здібності і отримувані на їх основі 

первинні знання про навколишній світ і про саму людину; 
2. Логіко-понятійні здібності і знання, що отримуються на їх 

онові; вони дають можливість вийти за межі безпосередніх 
тілесних даних, досягти сутнісного розуміння об’єктів, 
закономірностей зв’язків між ними; 
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3. Емоційні складові свідомості, вони не зв’язані 
безпосереднім чином із зовнішнім світом; це сфера 
особових переживань, спогадів, передчуттів і т.п.; 

4. Ціннісно-смислові складові містять в собі вищі мотиви 
діяльності , її духовні ідеали, здібності до їх формування і 
розуміння (уява, інтуїція). 

Перші дві складові у складі свідомості забезпечують 
отримання і перетворення інформації, виробництву нових знань. 
Основні форми такого пізнання – чуттєве споглядання і 
розумові процеси – орієнтовані перш за все на предметний, 
процесуальний і явищний світ і головною метою ставлять його 
адекватне відображення. 

Емоційна складова свідомості являється виразом стану 
внутрішнього духовного світу людини, її ставлення до об’єктів 
оточуючого світу, до інших людей та до самої себе. 

Ціннісно-смислові складові пов’язані формуванням мотивів і 
цілей діяльності з волею, що сприяє забезпеченню здатності 
досягти ці цілі. 

В рамках рівневої структури свідомості ми неминуче 
зіштовхуємось зі значимістю несвідомого, усвідомлюваного та 
надсвідомого. 

Функціональна структура свідомості надає можливість 
більш детально виявити значимість таких її етичних 
компонентів як духовні ідеали і принципи, совість, переконання, 

віра, воля, надія. 
Враховуючи специфіку суб’єкта усвідомлення в структурі 

свідомості ми можемо також виявити такі її специфічні форми 
як: індивідуальна (особиста) свідомість, групові форми (сімейна, 
професійна, класова, національна), та суспільна свідомість 
(властива найширшому надособистнісному суб’єкту). 

Оскільки об’єкти усвідомлення мають свою специфіку, певну 
співвідносність в структурі буття світу, суспільства та природи, 
то свідомість, як форма їх відображення також має свої 
особливості. Це дає можливість констатувати такі її різновиди, 
як: екологічна свідомість, політична, правова, релігійна, 
моральна, естетична та інші. 
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Особливе місце в структурі свідомості займає 
самосвідомість. Вона виступає як частина цілого і являє собою 
не що інше, як виділення людиною самої себе в ролі носія 
певної активної позиції у ставленні до світу, усвідомлення своїх 
дій, думок, відчуттів, переживань, інтересів, цілей та мотивів 
поведінки. 

Самосвідомості, як частині цілого (свідомості), є 
характерними ознаки всього цілого, іншими словами, вона 
умовно пронизує по вертикалі як компонентну, функціональну, 
рівневу структуру свідомості, так і структуру за типом суб’єкта, 
виконуючи переважно більшу частину функцій свідомості, 
виходячи зі своєї специфіки. Самосвідомість набуває наступних 
форм свого виразу: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Першою із форм, як бачимо, виступає самопочуття, тобто 

елементарне усвідомлення свого тіла і його "вписаності" у 
навколишній світ людей, предметів і речей. Наступна, вища 
форма самосвідомості пов’язана з усвідомленістю себе як 
такого, що належить до певного людського співтовариства, тієї 
чи іншої культури й соціальної групи. Найвищим рівнем 

Самосвідомість – як виділення людиною себе в ролі 
носія активної позиції у ставленні до світу і самої 
себе. 

1. Самопочуття – елементарне усвідомлення свого 
тіла і його "вписаності" в навколишній світ. 

2. Усвідомлення своєї приналежності до певної 
спільності та її культури. 

3. Усвідомлення унікальності та неповторності свого 
"Я". 
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самосвідомості є усвідомлення свого "Я" як цілком 
особливого утворення, схожого на "Я" інших людей й водночас 
чимось унікального і неповторного, здатного робити вільні 
вчинки й нести за них відповідальність. Самосвідомість 
передбачає співставлення себе з певним ідеалом свого "Я", 
винесення собі певної самооцінки, й у зв’язку з цим – 
задоволення чи незадоволення собою. 

Самосвідомість зароджується не в результаті внутрішніх 
потреб ізольованої свідомості, а в процесі практичної 
діяльності й міжлюдських взаємовідносин, тому вона включає 
в себе самовизначення, саморегулювання, самоконтроль, які 
необхідні як в предметній діяльності, так і в спілкуванні з 
іншими людьми, самооцінку, зокрема моральну, яка 
проявляється в суто людському феномені совісті. Як істота, що 
має свідомість і самосвідомість, людина не просто діє, а робить 
свідомий вибір. Вона здатна усвідомлювати мотиви й цілі своєї 
діяльності та своїх вчинків, визначати свої орієнтації, свою 
життєву позицію. Неодмінним компонентом людської 
свідомості є моральна свідомість, яка починається з уміння 
ототожнити себе з іншою людиною , поставити себе на її місце. 

Важливо також пам’ятати, що самосвідомість не лише 
виникає в процесі спільної діяльності й спілкування, а й 
перевіряється, коригується, виправляється й розвивається в 
ході включення людини в систему міжлюдських відносин. 
Це стосується й таких феноменів свідомості, які не просто 
виражають суб’єктивні стани того чи іншого індивіда, а й 
претендують на загальнозначущість й існують в об’єктивній 
формі – в книгах, картинах, скульптурах, музиці, тощо. 

Розглядаючи феномен свідомості та самосвідомості слід 
зважити на те, що лише на перший погляд він здається простим і 
очевидним, а насправді ж є складним, багатоманітним, він 
перебуває в розвитку, в зміні, в непростих відносинах із своїм 
носієм – людиною, та її духовним світом. Тому осмислення 
проблеми свідомості традиційно здійснюється через осмислення 
таких понятть як "душа", "дух". "Душа" в найширшому 
розумінні мислиться як основа життєвості людини з властивими 
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їй суто якісними ознаками включаючи життєві прояви, такі як 
психіка, свідомість, сфера почуттів і розуму, переживань і 
думок. Суб’єктивний внутрішній світ індивіда має свою 
особливу, емоційно-моральну сферу, яка визначає його 
здатність до співчуття, співпереживання. Саме в цьому 
розумінні досить часто говорять про "душевність" людини, або 
ж про "бездушність" її, коли ці якості не є їй притаманними. 

Поняття "духу" в більшій мірі характеризує сторону 
зворотного впливу свідомості людини не об’єктивну реальність, 
через який найбільше і найповніше проявляється відносна 
самостійність людини, її творча свобода, інтелект, прагнення до 
вищих абсолютних цінностей (істини, доба, краси, 
справедливості, віри). 

 

3. Індивідуальна і суспільна свідомість. Структура 
суспільної свідомості. 

Проблема суспільного характеру свідомості перш за все 
постає як проблема співвідношення між індивідуальною та 
суспільною свідомістю. Індивідуальна свідомість це перш за все 
духовний світ кожної окремо взятої особистості. Кожна людина, 
як суспільна істота відображає світ, та процеси, що в ньому 
відбуваються через призму певного суспільного утворення: 
сім’ї, класу, нації, суспільства, людства в цілому. У 
індивідуальній свідомості відбиваються суспільні ідеї, цілі, 
ідеали, знання, вірування, що народжуються та існують у 
соціальному середовищі. Свідомість є відображенням 
суспільного буття індивіда, вона завжди виявляється в 
суспільній формі. В різних випадках це відображення 
відбувається на різних рівнях та набуває різних форм. 

Суспільна свідомість може розглядатись нами в якості 
сукупного результату діяльності людей в якості форми 
спільного здобутку конкретного суспільства. Слід зазначити, що 
термін "суспільна свідомість" характеризує не лише і тільки 
реальну свідомість конкретного суспільства, а й ідеальну модель 
свідомості певного суспільства, дослідження якої дозволяє 
виробити методологічні принципи підходу до наукового аналізу 
реальної суспільної свідомості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свідомість як проблема філософії 
 

 143

Індивідуальна і суспільна свідомість не лише 
взаємопов’язані, але і опосередковують одна одну. Оскільки 
індивідуальна свідомість формується під впливом освоєння 
надбань попередніх поколінь, а формування цілісних надбань 
людства здійснюється на основі індивідуального вкладу 
кожного з окремо взятих індивідів. 

Суспільна свідомість має складну структуру. Як правило, 
виділяють наступні її рівні, сфери та форми: 

Рівні суспільної свідомості (емпіричний і теоретичний) 
вирізняють за їх пізнавальними можливостями та за 
особливостями відображення буття.  

Емпіричний рівень суспільної свідомості є відображенням 
дійсності в межах повсякденного життя. Часто емпіричну 
свідомість називають буденною свідомістю або здоровим 
глуздом. Буденна свідомість виникає в процесі повсякденної 
практики людей, стихійно, як емпіричне відображення 
зовнішнього боку дійсності. 

Теоретичний рівень (свідомість) являє собою відображення 
істотних зв’язків і закономірностей буття і знаходить свій вираз 
у науці й інших формах свідомості, оскільки останні також 
відтворюють не зовнішній, а внутрішній бік дійсності, що 
потребує опосередкованого теоретичного пізнання. 

В реальному життя теоретична й буденна свідомість тісно 
переплітаються, але для філософського їх аналізу необхідно ці 
два рівні виділяти й уявляти у так би мовити "чистому вигляді". 
Теоретична й буденна свідомість не можуть змінити одна одну, 
але вони взаємно впливають одна на одну. 

Розрізняють також дві основні сфери суспільної свідомості: 
сфера соціальної психології і сфера ідеології, наявність яких 
перш за все пов’язана з оцінками дійсності. Суспільна психологія 
також формується в процесі повсякденного життя людей. Але в 
суспільній психології як в рівні суспільної свідомості домінує не 
саме по собі знання про дійсність, а ставлення до цього знання, 
його оцінка. Суспільна психологія включає в себе емоційні 
відношення особи чи соціальної групи до тих чи інших явищ 
суспільного життя, почуття й настрої людей, соціальних груп, що 
супроводжують будь-яку суспільну ідею. 
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Суспільна психологія досить тісно пов’язана зі сферою 
суспільної ідеології, яка відноситься до вищого рівня суспільної 
свідомості і являє собою систематизоване, теоретичне 
обґрунтування відображення докорінних інтересів різних 
соціальних груп чи спільностей. На відміну від суспільної 
психології, ідеологія не виникає з повсякденної практики 
людей, а створюється ідеологами, соціальними мислителями, 
політиками. Характер ідеології, її роль та місце в суспільстві 
залежить від того чиїм соціальним інтересам вона відповідає, як 
відноситься з об’єктивними потребами суспільного розвитку. 
Залежно від цього ідеологія буває прогресивною й реакційною. 

Й нарешті, суспільна свідомість містить у собі різні форми, 
що відображають різні способи духовного освоєння дійсності. 
Критерій розмежування форм носить комплексний характер. 
Для виявлення тієї чи іншої форми суспільної свідомості 
необхідно скористатися принаймні чотирма ознаками: по-
перше, це предмет відображення. Так, політика, наприклад, 
відображає відносини між класами, державами, націями, 
відношення до проблеми влади. Мораль – це сукупність норм і 
приписів поведінки в суспільстві і т.д. По-друге, форми 
суспільної свідомості відрізняються за формою відображення. 
Наука, приміром, виражає себе у формі понять і категорій, 
мистецтво – в образній формі, мораль – у моральних нормах, 
поняттях, цінностей тощо. По-третє, форми суспільної 
свідомості відрізняються особливостями свого розвитку. Так, 
у науці здійснюється прогрес пізнання, і в цьому полягає її рух 
вперед. Що ж до інших форм (мистецтво, мораль), то 
особливості їх розвитку можна визначити лише на підставі 
спеціально розроблених критеріїв оцінок, а це в кожному 
конкретному випадку застосовується відповідно із специфікою 
форм та конкретно-історичних обставин соціального буття. По 
четверте, форми суспільної свідомості відрізняються за своїми 
соціальними функціями. Так, наука виконує пізнавальну й 
практичну функцію, мистецтво-пізнавальну, виховну й 
естетичну, мораль є фактором внутрішньої регуляції людської 
поведінки і т.п. 
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З точки зору виконання соціальних функцій можна дати таке 
визначення названих форм суспільної свідомості. Політика – це 
форма суспільної свідомості, яка охоплює й виражає сферу 
відносин між класами, державами і націями, а також ставлення 
до проблеми державної влади. Право і правова свідомість – 
форма суспільної свідомості, в якій виражені знання й оцінка 
прийнятих в даному суспільстві в ролі юридичних нормативів 
соціально-економічної діяльності різних суб’єктів права – 
індивідів, підприємств, колективів, організацій, посадових осіб 
тощо. Мораль – система правил, норм, оцінок й ідеалів 
поведінки людей в особистому й суспільному житті. 
Мистецтво – форма естетичного освоєння світу людиною, 
тобто відображення світу в системі художніх образів. Наука – 
форма діяльності людини, спрямована на пізнання й 
перетворення об’єктивної дійсності, Філософія – особлива 
система знань про місце людини в світі й про відношення до 
світу. Релігія – система уявлень про світ і людину в основі якої 
лежить віра у надприроднє.  

Форми суспільної свідомості взаємодіють одна з одною, 
взаємно проникають одна в одну і впливають одна на одну. При 
цьому як до самих форм, так і до їх взаємодії треба підходити 
історично, оскільки для кожного історичного типу суспільної 
свідомості характерний і особливий тип взаємодії його форм. 

На основі вищевикладеного, таким чином, ми можемо 
зробити висновок про те що свідомість як відображення і як 
активно-творча діяльність являє собою єдність двох 
невіддільних сторін. У своєму впливі на буття вона може як 
оцінювати його  потаємний зміст, прогнозувати розвиток, так і 
через практичну діяльність людей перетворювати його. Тому 
суспільна свідомість епохи може не тільки відображати буття, 
але й активно сприяти його перебудові. Це й робить суспільну 
свідомість необхідно й реально існуючим компонентом будь-
якого суспільного устрою. 
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Тема 5. Пізнання як філософська проблема. 
 

Ключові категорії та поняття: пізнання, знання, 
суб’єктивний образ, уявлення, емоції, абстракція, поняття, 
судження, умовивід, істина (об’єктивна, суб’єктивна, відносна, 
абсолютна), помилка, гіпотеза, експеримент, аналіз, синтез, 
індукція, дедукція, логічний метод пізнання, теоретичний метод 
пізнання, моделювання, кібернетика. 

 
План: 

 

1. Пізнання як предмет філософського аналізу. Сутність 
пізнання, рівні та форми. 

2. Проблема істини в пізнанні. 
3. Наукове пізнання: специфіка, форми та методи. 
 
1. Пізнання як предмет філософського аналізу. Сутність 

пізнання, рівні та форми. 
Людство завжди прагнуло до набуття наукових знань. 

Процес оволодіння таємницями буття є виразом найвищих 
устремлінь творчої активності розуму. За тисячоліття 
історичного розвитку пройдено складний і нелегкий шлях 
пізнання від примітивного, обмеженого до все більш глибокого 
проникнення в сутність буття. Розвиток знання йшов пліч-о-
пліч із розвитком виробництва, мистецтва, художньої 
творчості. Наш розум осягав закони світу не заради простої 
допитливості (хоч допитливість – одна з ідеальних рушійних 
сил людської життєдіяльності), а заради фактичного 
перетворення природи й людини з метою максимального 
гармонійного життєустрою людини у світі. Тобто, пізнання 
носить соціальнодетермінований (суспільнозумовлений) 
характер. Знання утворює складну систему, що виступає у 
вигляді соціальної пам’яті, багатства його передаються із 
покоління в покоління, від народу до народу за допомогою 
механізму соціальної спадковості, культури. 
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Ще в античні часи філософи стали замислюватись над тим, 
що таке знання й пізнання, і які шляхи здобуття знань. Вже 
давньогрецькі філософи займалися й сформували свою теорію 
пізнання, або гносеологію, яка є одним із головних розділів 
філософії. Сучасна гносеологія основну увагу приділяє проблемі 
пізнаваності світу, питанню про межі нашого знання, шляхи і 
способи його отримання, критерії його достовірності, питанню 
мов пізнання, дослідженню засобів збереження обробки і 
передачі знань, питанню їх систематизації. 

Саме пізнання в найзагальнішому вигляді можна визначити 
як діяльність людини по придбанню знань про світ який нас 
оточує, про саму людину, про взаємовідносини її і природи, її 
та суспільства. 

Процес пізнання протікає у формі взаємозв’язку і взаємодії 
суб’єкта, що пізнає і пізнаваного об’єкту. Суб’єктом пізнання є 
людина, що відображає в своїй свідомості явища дійсності. Цей 
суб’єкт активний: він ставить цілі, визначає засоби їх 
досягнення, проводить корегування цих цілей на основі 
практики. Об’єктом пізнання є предмет, явище, процес 
матеріального або духовного світу, на який відправлена 
діяльність суб’єкта. 

Знання як найважливіший засіб перетворення дійсності являють 
собою динамічну складну систему, що швидко розвивається й за 
темпами випереджує зростання будь-якої іншої системи. 

За останні десятиліття у зв’язку із стрімкою 
комп’ютеризацією всіх сфер виробничої й культурно-духовної 
діяльності різко зріс інтерес до природи й сутності інформації, 
тому що для передачі, збереження, кодування, декодування й 
перетворення інформації використовують машини. На їх основі 
створюються бази ("банки") даних і знань, що їх 
використовують для розв’язання багатьох завдань, які раніше 
вирішувалися лише людиною. У зв’язку з цим поняття "знання" 
й "інформація" нерідко ототожнюються. Водночас знання 
розглядають як найвищу форму відображення дійсності, а 
останнє, в свою чергу, як фундаментальну властивість матерії. 
Говорячи про знання, маємо на увазі саме найвищий рівень 
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інформації, який функціонує в людському суспільстві. У зв’язку 
з цим можна лише зауважити, що знання є завжди інформацією, 
але не кожна інформація є знаннями. Інформація 
перетворюється в знання у відповідності з цілим рядом 
закономірностей, що регулюють діяльність головного мозку й 
різних психічних процесів, а також різноманітних правил, які 
включають знання в систему суспільних зв’язків, в культурний 
контекст певної епохи. Завдяки цьому знання стає надбанням 
суспільства, а не лише конкретних індивідів. 

В свою чергу пізнання – це теж складний і суперечливий 
процес, в якому традиційно виділяють два ступені (або ж рівні) 
пізнання: пізнання чуттєве та пізнання раціональне. Обидва 
ці ступені тісним чином пов’язані між собою і кожна з них має 
свою специфіку та надає суб’єкту пізнання різні можливості по 
формуванню системи знань. 

Чуттєве пізнання реалізується в рамках наступних форм: 
відчуття, сприйняття, уявлення, емоції. Перш за все пізнання 
опирається на безпосередній контакт органів чуття людини (зір, 
дотик, слух, нюх, смак) і матеріальних об’єктів в результаті чого 
ми виходимо на знання. Відчуття і являє собою не що інше як 
віддзеркалення властивості об’єкта за допомогою одного з органів. 

Сприйняття – цілісний образ предмету, віддзеркалення його 
властивостей всіма органами чуття. Сприйняття не є "сумою" 
відчуттів, воно зароджується й існує як форма такого активного 
синтезу різноманітних проявів об’єкта, що нерозривно пов’язане 
з іншими актами пізнавальної і практичної діяльності, які 
передували даному конкретному спостереженню. Саме тому 
процес сприйняття – активний процес і по своєму творчий. Та 
найголовніше, завдяки багаторазовій роботі механізмів 
сприйняття в нашій свідомості ми можемо утримати в своїй 
пам’яті цілісний образ предмету навіть тоді, коли він нам 
безпосередньо не даний. Це функція більш складної форми 
чуттєвого пізнання, яка називається уявленням. 

У звичайному вжитку слово "почуття" має ще одне значення: 
ним позначаються такі властивості й типові для людини емоції, 
як гнів, радість, любов, ненависть, симпатія, антипатія, 
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задоволення, незадоволення тощо. Вони дуже багатоманітні й 
різні за змістом. Емоції – комплексна й досить складна форма 
людської чуттєвості. 

Отже, головні елементи чуттєвої діяльності й чуттєвого 
пізнання – це відчуття, сприйняття, уявлення, емоції. Але це не 
означає, що в реальному процесі пізнання вони існують 
відособлено одне від одного чи наступають одне за одним. 
Насправді чуттєве пізнання є складною синтетичною єдність 
перерахованих елементів і форм, які водночас нерозривно 
пов’язані з формами розумової діяльності. 

Раціональне пізнання ґрунтується на здатності логічного 
мислення. Необхідність такого пізнання диктується тим, що 
чуттєвого пізнання не досить для проникнення в сутність 
об’єктів. Адже ми не можемо передати іншим людям свої 
відчуття, хоч можемо про них розповісти. Ми не можемо відчути 
ті образи, що існують в мозку іншої людини, хоч можемо почути 
або прочитати про них. По-друге, і в повсякденному житті, і в 
науці ми оперуємо знаннями, які не можемо одержати шляхом 
чуттєвого сприйняття, тобто за допомогою відчуття. Не можна, 
наприклад побачити, понюхати, почути чи доторкнутися числа, 
історичної події або таких понять, як честь, совість, матерія, 
свідомість. Для того щоб виробити складні знання про світ в 
цілому, про події й процеси, які в ньому відбуваються, щоб 
створювати нові знання й передавати їх, нам потрібні поняття й 
пов’язані з ними логічні процеси. 

Поняття – це така форма мислення, в якій відбиваються 
загальні, істотні ознаки даного предмету або явища, виду, стану, 
дії, властивості чи ознаки (їх суть). 

Судження – це форма мислення в якій відбивається зв’язок 
між об’єктом і його ознакою, або між самими об’єктами, чи сам 
факт їх існування як таких. В судженнях може бути виражена як 
істина так і хибність. 

Умовивід являє собою форму мислення, завдячуючи якій на 
основі одного чи кількох суджень виводиться нове. 

Слід звернути увагу і на те, що в процесі пізнання наряду з 
раціональними операціями й процедурами беруть участь і 
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нераціональні. Але це аж ніяк не означає , що вони 
ірраціональні. До таких нераціональних форм пізнання ми 
відносимо інтуїцію і творчість. Хоч вони неминуче присутні в 
пізнавальній діяльності людини, наука ще мало знає їх сутність 
і механізм їх дії. Так в процесі творчості й інтуїції роз’єднана 
на якомусь етапі діяльність по оперуванню абстрактними й 
чуттєвими знаннями знову раптово об’єднується, викликає 
ніби озаріння, спалах, які й сприймаються як відкриття, як 
висвітлення того, що раніше перебувало в мороці несвідомої 
діяльності. 

 

2. Проблема істини в пізнанні. 
Проблема відповідності знань об’єктивній реальності відома в 

філософії як проблема істини. Питання про те, що таке істина, по 
суті є питанням про те, в якому відношенні перебуває наше 
знання до зовнішнього світу, як встановлюється й 
перетворюється відповідність знань і об’єктивної реальності. 

Багато в чому проблема достовірності наших знань про світ 
визначається відповіддю на одне з основних питань гносеології 
"Що є істина?". Існують різні трактування поняття "істина". Для 
одних – істина це відповідність знань дійсності. Для інших 
істина є те, що підтверджене досвідом. Для третіх істина є 
угодою між вченими, конвенцією. Для четвертих вона 
оцінюється з погляду корисності отриманого знання, з погляду 
ефективності його використання на практиці. Класична 
концепція істини пов’язана з першим визначенням. Вона 
виникла в глибокій старовині і розділяється представниками 
різних напрямів. Сучасне трактування істини, якої 
дотримується більшість філософів, полягає в наступному: 

1. До дійсності відноситься як об’єктивна реальність, що 
існує зовні і незалежно від нашої свідомості, так і 
суб’єктивна реальність. 

1. Пізнання разом з результатами і об’єктом пізнання 
нерозривно пов’язане з практичною діяльністю людини. 
Через практику здається об’єкт пізнання, в практиці 
реалізуються результати пізнання. 
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2. Істина є нескінченний процес, пов’язаний з переходом від 
неповного знання до повнішого знання. Остання теза 
пов’язана з поняттями "відносна істина" і "абсолютна істина", 
які з різних сторін характеризують знання про об’єкт. 

Абсолютна істина – а) вичерпне достовірне знання про природу, 
людину і суспільство (його не може бути); б) знання, які ніколи не 
можуть бути спростовані (земля кругла, людина смертна). 

Відносна істина – це неповне, неточне знання, відповідне 
певному рівню розвитку суспільства, який обумовлює ті або 
інші способи отримання цього знання. Потому, кожна відносна 
істина – це лише сходинка, яка наближає нас до істини 
абсолютної. Але процес цей може тривати безконечно, бо на 
кожному етапі історичного розвитку ми відкриваємо нові 
властивості і сторони навколишнього світу і створюємо про 
нього все повніші й точніші знання. Цей постійний процес 
переходу від одних відносних форм об’єктивної істини до 
інших – найважливіше виявлення діалектики в процесі пізнання. 
Кожна відносна істина містить у собі частинку абсолютної і 
навпаки: абсолютна істина – межа безконечної послідовності 
істин відносних. 

Слід мати на увазі те, що рівень відносної істини в процесі 
пізнання (з позиції кількості і якості знань) визначається двома 
важливими чинниками: 

а) пізнавальною зацікавленість людини; 
б) досконалістю інструментів пізнання (форм, методів, 

засобів і т.п.). 
Нерідко в пошуках істини ми здійснюємо помилки. Це 

такий зміст свідомості, що не відповідає реальності, але 
сприймається за істину. Проте це не дає нам підстав для 
песимізму. Більше того, ми завжди повинні пам’ятати, що 
істина потребує постійної перевірки свого змісту з метою 
встановлення її адекватності щодо об’єктивної дійсності. 
Помилки, як правило, мають мимовільний характер, вони 
можуть виникнути в ході дослідження внаслідок цілого ряду 
причин – в ході спостережень, вимірювання, обчислення, 
міркувань, оцінок тощо. Тобто, помилки мають і 
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гносеологічні, й психологічні, й соціальні підстави. Але уже 
факт наявності помилкових знань диктує необхідність 
відрізнити істинні знання від хибних.  

Єдиного універсального, абсолютного і безперечного критерію 
істин не існує, хоча певні критерії її встановлення є. В сучасній 
філософській думці розрізняють практичний, логічний, і 
естетичний критерії істини. Основним є критерій практики, 
згідно якому вважається що істинним знанням є те, яке прямо чи 
опосередковано отримало своє підтвердження на практиці. 

Згідно логічного критерію нове знання, яке претендує на 
істину, не повинно суперечити тим фундаментальним законам, 
які вже перевірені і підтверджені практикою. 

Згідно естетичного критерію запорукою істинності повинна 
являтись краса ідеї, теорії чи гіпотези, їх гармонія, досконалість 
форм та внутрішня співвідносність та співмірність. 

Крім вищевказаних критеріїв розрізняють і ряд інших: 
прагматичний, етичний, утилітарний, конвенціальний, 
екзистенціальний, інтуїтивний та інші. Всі вони тим чи 
іншим чином сприяють можливості уникнути спотворення 
справжнього стану справ. Особливо небезпечним є 
спотворення істинного стану справ в сфері людського буття, 
в історичному процесі. Приклад тоталітаризму дає гірку 
можливість переконатися, як на догоду офіційній ідеології 
фальсифікується історія, спотворюється істина, для чого 
використовують найогидніші засоби, аж до знищення архівів 
чи вбивства свідків тих або інших подій. У цьому зв’язку 
дослідження таких оцінок пізнання, як корисність, 
істинність, некорисність і неправдивість, "вигідність" чи 
"невигідність" становить важливе завдання пізнання, 
особливо при дослідження практичної реалізації різних 
видів форм знання. 

 

3. Наукове пізнання: специфіка форми та методи. 
Наука в сучасному світі посідає одна із центральних місць і 

являє собою важливу сферу людської діяльності основна роль 
якої концентрується на отриманні і теоретичній систематизації 
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об’єктивних знань про дійсність. Це найвища форма пізнання, 
роль якої в житті людини і людства безперервно зростає. 
Одночасно з цим наука є системою понять про дійсність і має на 
меті дослідження на основі певних методів пізнання 
об’єктивних законів розвитку людини, природи, суспільства і 
мислення, для передбачення і перетворення дійсності в 
інтересах суспільства, людини. Наука – це одночасно і система 
знань, і їх духовне виробництво, і практична діяльність на їх 
основі. Наука є складовою частиною культури людства. Наука 
виконує такі основні функції: пізнавальну, культурно-
світоглядну, функцію безпосередньої продуктивної сили, 
прогностичну, функцію духовного перетворення світу. Наука 
має справу з особливим набором об’єктів реальності, які не 
можна звести до об’єктів повсякденного досвіду. Для опису цих 
об’єктів, незвичайних з точки зору здорового глузду, наука 
виробила спеціальну мову, понятійний апарат, а для 
безпосереднього впливу на них наука створила систему 
спеціальних знарядь (інструменти виміру, різні приклади тощо), 
які дають змогу виявити можливий їх стан в умовах, що 
піддаються контролю суб’єкта. Наука формує специфічні 
способи обґрунтування істинності знань: експериментальний 
контроль за одержаним знанням, виведення одних знань з 
інших, правильність яких уже доведена. 

Що ж до наукового пізнання, то воно являє собою такий рівень 
функціонування свідомості, в результаті якого отримується нове 
знання не тільки для окремого суб’єкта, а й для суспільства в 
цілому. Нові знання є результатом професійної діяльності вчених. 
Наукові знання розвиваються з форм донаукового, повсякденного 
знання, спираються на індивідуальний і загальнолюдський досвід, 
на суспільну практику. Наукове пізнання завжди носить 
цілеспрямований, ціле покладаючий характер і потребує розробки і 
використання досконалих інструментаріїв пізнання – форм, 
методів, засобів, принципів. 

Розрізняють емпіричний та теоретичний рівні наукового 
пізнання. Емпіричний (грец. еmpeiria – досвід) – це такий 
рівень знання, зміст якого в основному одержано з досвіду (із 
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спостережень та експериментів), підданого деякій раціональній 
обробці, тобто сформульованого певною мовою. Характерною 
особливістю емпіричного пізнавального рівня є те, що він 
включає в себе безпосередній контакт дослідника з предметом 
за допомогою органів відчуттів або прикладів, що їх 
доповнюють; дає знання зовнішніх видимих зв’язків між 
явищами. Вершиною емпіричного пізнання є фіксація 
повторення явищ без пояснення причин. Емпіричні знання 
спираються на емпіричні факти й співвідношення, дані 
спостереження, показання прикладів, записані в протокол, 
зведені в таблицю чи подані графічно тощо. 

Теоретичне пізнання – це пояснення підстав відтворення. 
Теоретичне знання має загальний і необхідний характер і 
містить відомості про внутрішні закономірності 
спостережуваних явищ. На цьому рівні ми одержуємо знання не 
тільки за допомогою досвіду, а й абстрактного мислення. 

Теоретичне знання включає систему понять, суджень, 
абстракцій, часткові й загальні теорії. Перевага теоретичного 
знання полягає в тому, що воно дає розуміння суті загального 
закону і може передбачати майбутнє. 

Важливим є те, що свідома цілеспрямована діяльність щодо 
формування і розвитку знань регулюється певними методами й 
прийомами. Виявлення і розробка таких норм, правил, методів і 
прийомів складає предмет логіки і методології наукового 
пізнання. При цьому логіка дає правила виведення одних знань 
з інших, правила визначення понять. Методи наукового 
пізнання – способи, що застосовуються свідомо на основі 
знання загальних законів природи суспільства і мислення, 
особливих законів пізнання і окремих, специфічних законів 
наукового пізнання. За ступенем загальності методи поділяють 
на філософські, загальнонаукові та методи окремих наук, а за 
сферою застосування – на емпіричні і теоретичні. Кожний з них 
відображає дійсність у певних формах. Для формування більш 
чіткого уявлення про специфіку їх використання приводимо 
наступну таблицю. 
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Наукове пізнання 
Методи Рівні Форми 

Опис, вимір, експеримент, 
спостереження. 

Емпіричний 
Емпіричні закони, 
емпіричні поняття, 

факти. 
Моделювання, аналогія, 

порівняння, індукція, 
дедукція, аналіз, синтез, 

абстрагування. 

 
Факт гіпотеза, 

проблема, 
концепція. 

Судження від абстрактного 
до конкретного, історичний і 

логічний, аксіоматичний, 
системно-структурний, 
математичний та інші. 

Теоретичний 

Наукова картина 
світу, теорія, 

система законів, 
теоретичні 

поняття, ідея. 
 

Всі зазначені в таблиці форми і методи наукового пізнання 
виконують визначальну роль в рамках основних етапів 

наукового дослідження: 
а) при постановці задач і попередньому аналізі інформації, 

умов і методів вирішення задач; 
б) при формуванні і аналізі вихідних гіпотез; 
в) при проведенні експериментів та фіксації вихідних даних 

фактів, аналізі узагальнення, інтерпретації отриманих 
результатів; 

г) при перевірці вихідних гіпотез на основі отриманих 
результатів і формулюванні законів; 

д) в ході пояснення та формуванні наукового передбачення. 
За своїм змістом ці методи емпіричного наукового пізнання 

являють собою: 
Опис – найпростіший фактоіснуючий метод, результатом 

якого є знання про окремі сторони, ознаки, відношення предметів 
та явищ. Результати опису використовують при систематизації, 
класифікації, упорядкуванні матеріалу. 

Спостереження – цілеспрямоване навмисне сприйняття 
досліджуваного об’єкту в природних умовах з ціллю накопичення 
первинної інформації про його характеристики в статичному та 
динамічному станах; 
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Експеримент – це метод дослідження, за допомогою якого 
об’єкт або відтворюється штучно, або ставиться в певні умови, 
що відповідають цілям дослідження. 

З числа приведених вище в таблиці методів теоретичного 
наукового пізнання важливу роль відіграють наступні з них: 

Метод сходження від абстрактного до конкретного – 
метод побудови теорії через синтез абстракції, внаслідок чого 
дійсність відтворюється системою і цілісно. За своєю сутністю 
цей метод є єдністю аналітичного і синтетичного методів. 

Математичний метод (формалізації) – метод переведення 
результатів пізнання в точні положення і твердження за 
допомогою засобів математики і математичної логіки. Метод 
формалізації дозволяє виявити логічні зв’язки і відношення, він 
точно фіксує правила, які гарантують отримання достовірних 
знань із вихідних положень даної теорії. 

Аксіоматичний метод – визначає специфіку побудови 
наукової теорії, при якій в основу теорії покладаються певні 
очевидні вихідні положення (аксіоми, постулати), з яких всі 
решта тверджень даної теорії повинні виводитися суто логічним 
шляхом, через доведення. 

Слід зазначити, що існують прийоми і методи, притаманні 
людському пізнанню в цілому, на базі яких відбувається як 
наукове, так і повсякденне знання. Вони називаються 
загальнологічними і подані всередині вищенаведеної таблиці. 

Дедуктивний метод надає можливість виведення похідних 
знань з вихідних основних законів і гіпотез. Таким чином, з його 
допомогою виявляються зв’язок теоретичного рівня знань з 
емпіричним рівнем, а отже і з експериментом, спостереженням, 
практикою. 

Індуктивний метод пізнання дозволяє здійснити перехід від 
емпіричного рівня до теоретичного. На практиці, в науковому 
спостереженні й експерименті нагромаджується велика кількість 
фактів, які відносяться до різних сфер природи й суспільного життя. 
Індуктивний метод якраз і являє собою сукупність правил, які 
дозволяють переходити від окремих фактів до теоретичних знань 
про закони, які лежать в основі цих фактів і утворюють їх сутність. 

І хоча за своїми напрямками дедуктивний й індуктивний 
наукові методи протилежні, вони утворюють внутрішню глибоку 
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діалектичну єдність, забезпечуючи швидкий розвиток всієї 
системи наукового пізнання. 

Метод аналізу реалізується на основі розкладення системи 
(цілого) на підсистеми (частини) й елементи і поетапного їх вивчення. 

Метод синтезу в своїй  основі має об’єднання за певними 
правилами попередньо відформованих знань таким чином щоб 
вони найбільш точно, вірно відображали властивості, 
характеристики, відношення й зв’язки між підсистемами й 
елементами об’єкту, який вивчається. 

Оскільки в процесі наукового пізнання ми маємо справу і з 
формами пізнавальної діяльності звернемо увагу на внутрішній 
зміст і специфіку деяких з них: 

Наукова проблема є усвідомленням суперечностей, що 
виникли між старою теорією і новими науковими фактами, які не 
вдається пояснити за допомогою старих теоретичних фактів. 
Коли наукова проблема поставлена, починається науковий 
пошук, тобто організація наукового дослідження. Найважливіша 
роль в вирішенні наукової проблеми належить гіпотезі. 

Гіпотеза – це ідея, що містить обґрунтоване припущення про 
існування Закону, який пояснює суть нових фактів. Гіпотеза 
формується вченими з метою гаданого пояснення наукових 
фактів, що привели до постановки наукової проблеми. Гіпотеза 
повинна бути такою що перевіряється та підтверджується 
практикою. Неможливість такої перевірки робить гіпотезу 
науково неспроможною. Гіпотеза, всесторонньо перевірена і 
підтверджена практикою, стає теорією. 

Теорія – це логічно обґрунтована, перевірена на практиці 
система знань про певний клас явищ, про суть і дію законів буття 
даного класу явищ. 

Зрозуміло, що потяг людини до знань, розширення її 
граничних уявлень про світ, вдосконалення інструментаріїв 
пізнання обумовлює можливість формування більш досконалої і 
об’ємної системи знань, що в майбутньому позитивно 
позначиться як на процесі подальшого пізнання так і на інших 
сторонах буття і діяльності самої Людини.  
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Тема 6. Логіка: її предмет та 
філософська природа 

 

Ключові категорії та поняття: логіка, мислення, форми 
мислення, поняття, судження, умовивід, закон тотожності, закон 
виключення третього, закон суперечності, закон достатньої 
підстави. 

 
План: 

 

1. Логіка як наука: етапи її становлення та розвитку. 
2. Поняття, судження та умовивід як основні форми 

мислення. Закони формальної логіки. 
 

1.  Логіка як наука: етапи її становлення та розвитку. 
Перш ніж розпочати виклад основного матеріалу відзначимо, 

що поняття "логіка" є достатньо багатозначним. Одними з 
основних значень є: 1) закономірність виникнення, існування та 
розвитку речей і явищ об’єктивного світу; 2) здатність людини 
відображати навколишній світ за допомогою мислення; 
3) послідовність, несуперечливість, обґрунтованість міркувань; 
4) спеціальна навчальна дисципліна, яка протягом багатьох віків 
була обов’язковим елементом європейської системи освіти; 
5) особлива наука, що вивчає мислення. Не дивлячись на тісний 
зв’язок, що існує між філософією та першими чотирма 
визначеннями, нас в першу чергу цікавить п’яте, оскільки саме 
воно засвідчує наявність логіки як науки. 

Загальновідомо, що одними з основних кроків визначення 
специфіки будь-якої науки є виділення її об’єкта та предмета. 
Для логіки таким об’єктом є мислення. Але мислення 
вивчається не тільки логікою а й психологією, фізіологією 
вищої нервової діяльності, кібернетикою і т. д. Тому наступним 
має бути визначення особливостей вивчення логікою мислення. 
Такою особливістю, і окрім цього предметом логіки, буде те, 
що вона зосереджує свою увагу на формі, способі, структурі 
мислення. Логіка досліджує спосіб отримання нового знання, 

не пов’язуючи форму знання з його конкретним змістом. 
Окрім цього суттєвою складовою предмета логіки є також 
закони мислення. Підсумовуючи все це отримуємо таке 
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визначення: логіка – це філософська наука, яка вивчає 
форми та закони людського мислення. 

Короткий огляд основних історичних етапів розвитку 
логічного знання може слугувати ще одним аргументом на 
користь цього. Як правило всю історію логіки поділяють на дві 
частини: традиційна (з IV ст. до н.е. до сер. XIX ст.) та сучасна 
(з середини XIX ст. по теперішній час). Свій початок традиційна 
логіка бере у староіндійській філософській традиції. Саме 
представники шкіл ньяя та вайшешика першими започаткували 
традицію розгляду логічної проблематики (правила, норми 
ведення дискусії; розробка теорії умовиводу).  

Наступний період припадає на древньогрецьку філософію. 
Саме такі її представники як: Демокріт (індукція, гіпотеза, 
аналогія), Парменід (перші спроби визначення закону 
тотожності), Сократ (індукція як "наведення" та дефініція як 
"визначення поняття"), софісти (проблеми співвідношення мови 
та мислення) були безпосередньо причетними до розвитку та 
примноження логічного знання. Звісно ж, окремо слід сказати 
про Аристотеля – "батька формальної логіки". Цей філософ 
удостоєний такого звання тому що, на відміну від своїх 
попередників, у яких логічна проблематика часто була або ж в 
зародковому, латентному стані, або ж вплетеною в контекст 
філософії, риторики та граматики, він у систематичній формі 
заснував нову науку. Проблеми та питання, які розроблялися 
ним це насамперед: теорія силогізму, проблеми логічних 
помилок, формування законів мислення і т. д. Безперечно 
важливим етапом розвитку логіки був період середньовічної 
філософії. Активними дослідженнями в цей час займалися такі 
філософи як: Росцелін, Абеляр, Михайло Псьол, Раймун Лулій, 
Дунс Скотт, Вільям Оккам та ін. Основне коло проблем: 
розробка арістотелівської логіки, проблеми семантики, природа 
логічного слідування, проблема супозицій.  

Новий час – період суттєвих змін як в проблематиці так і в 
підходах. Насамперед треба згадати Ф. Бекона, який будучи 
незадоволеним перш за все тим, що попередня логіка була 
повністю сконцентрованою на дедукції, яка на його думку, може 
стати у нагоді лише у мистецтві суперечки. Саме англійський 
філософ переакцентовує логіку на індукцію. Остання, на його 
думку, має безпосереднє відношення до реального 
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пізнавального процесу. Новоєвропейська філософія це також час 
появи логічних концепцій Г. Лейбніца (закон достатньої 
підстави, символи для позначення постійних) та Р. Декарта 
(автор таких важливих понять як "змінна величина" та 
"функція") філософів, які по суті є поряд з Г. Фреге (проблеми 
логічної семантики, аксіоматична побудова числення 
висловлювань) є фундаторами сучасної логіки. Сучасна логіка в 
свою чергу поділяється на класичну та некласичну. І, як влучно 
зазначив відомий математик П. С. Борецький, за предметом це 
все ще логіка, але за методом математика. Саме зважаючи на це, 
все ще зберігаючи тісний зв’язок з філософією, сучасна логіка 
поступово стає областю знання міждисциплінарного характеру. 

 

2.Поняття, судження та умовивід як основні форми 
мислення. Закони формальної логіки. 

Вище сформоване визначення предмета та об’єкта логіки 
вказує нам на близькість останньої до філософії, а якщо 
точніше, то до однієї з основних її складових частин – 
гносеології. Саме згідно з основними гносеологічними 
положеннями пізнавальна діяльність протікає в двох 
нероздільних та взаємозалежних рівнях: чуттєвому та 
абстрактно-логічному. Чуттєвий рівень виражається через такі 
форми як відчуття, сприйняття та уявлення. Чуттєве пізнання 
надзвичайно важлива ступінь пізнавального процесу, його 
метою є фіксація досліджуваного предмету у його 
безпосередності та наявності. Але, незважаючи на це, даний 
рівень пізнавального процесу має низку недоліків, основним з 
яких є брак диференціації одиничного і загального, суттєвого та 
несуттєвого, випадкового та закономірного. Без подолання 
цього є неможливим приріст, генезис та прогрес знання про 
предмет. Це є можливим тільки тоді коли ми перейдемо на 
інший рівень пізнавального процесу – абстрактно-логічний.  

Перш ніж перейти до розгляду форм в яких протікає 
абстрактно-логічне пізнання зазначимо ряд його особливостей:  

а) абстрактно-логічне мислення відображає дійсність в 
узагальнених образах (в предметах виділяється загальне та 
повторювальне);  

б) мислення це – процес опосередкованого відображення 
дійсності;  
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в) абстрактно-логічне мислення нерозривно пов’язане з мовою;  
г) мислення це – процес активного відображення дійсності.  
Абстрактно-логічне мислення існує в трьох формах: поняття, 

судження та умовивід. 
Поняття – це така форма мислення в якій предмет або явище 

відображається шляхом переліку суттєвих ознак. Наприклад: 
квадрат це – прямокутник, у якого всі сторони рівні. При цьому 
під ознакою у логіці розуміється те, в чому предмети схожі один 
з одним або те, в чому вони відрізняються одне від одного.  

У свою чергу ознаки поділяються на суттєві та несуттєві, 
загальні та одиничні. Суттєвими ознаками є ознаки які 
невіддільні від предмету та виражають його внутрішню 
природу, його сутність. Несуттєві ознаки це ознаки, які можуть 
належати, але можуть і не належати предметові і які не 
пов’язані з його сутністю. Під загальними розуміють ознаки які 
належать кожному предмету цілого класу. Одиничні ознаки 
виражають своєрідну специфіку окремого предмету. Візьмемо 
приклад: вода це – рідина, яка при +4°С має найбільшу густину, 
при +100°С і при нормальному атмосферному тиску закипає, 
при зниженому тиску (як це буває на вершині високих гір) 
закипає при нижчій температурі, при 0 градусів замерзає. В 
даному прикладі усі перелічені ознаки є загальними та 
суттєвими, вони є необхідними для розуміння такого об’єкта 
вивчення як вода у фізичному контексті (для хіміка вода є 
речовина, в молекулі якої на два атоми водню припадає один 
атом кисню). Несуттєвими в даному випадку є, наприклад, колір 
води, ємкість, в якій вона знаходиться тощо.  

Цілком можливим є варіант коли суттєвими та важливими є 
одиничні ознаки: Аристотель – великий давньогрецький 
філософ, засновник формальної логіки, автор робіт 
"Метафізика", "Органон", "Нікомахова етика", "Політика" та ін. 
Без цих перелічених індивідуальних та одиничних понять 
зрозуміти сутність, роль, місце та внесок Аристотеля у 
філософію було б вкрай важко. Важливим при вивченні поняття 
є розуміння того що таке зміст та обсяг. Якщо під першим 
мається на увазі сукупність суттєвих ознак предмета, то під 
іншим – сукупність предметів, яка мислиться в понятті. У 
вищенаведеному прикладі поняття "квадрат" прямокутність та 
рівність усіх сторін є змістом, а обсягом буде незлічена кількість 
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різноманітних квадратів. Саме користуючись поняттями змісту 
та обсягу провадять поділ понять.  

За обсягом поняття діляться на:  
а) загальні (відображають ознаки певної множини предметів: 

"село", "місто", "людина");  
б) одиничні (відображають або один єдиний предмет, або 

ознаки однієї множини предметів: "місто Київ", "найвища 
вершина світу", "український народ");  

в) збірні (відображають ознаки певної сукупності однорідних 
предметів, що мисляться як одне ціле: "сузір’я", 
"футбольний клуб");  

г) нульові (відображають ознаки неіснуючих, нереальних 
предметів, або предметів, які ще не вивчені наукою: 
"мавка", "абсолютний нуль").  

Видами понять за змістом є:  
а) конкретні (відображають предмет у сукупності його ознак. 

Цим поняттям в дійсності відповідають певні окремі предмети: 
"людина", "студент");  

б) абстрактні (відображають будь-яку ознаку предмета, що 
абстрагується, відокремлюється в думці від предмета і виступає 
як предмет мислення: "хоробрість", "відповідальність"). 

Наступною формою абстрактно-логічного мислення є 
судження. Судження – це форма мислення, в якій стверджується 
або заперечується зв’язок між предметом та його ознакою, або 
відношення між предметами. Наприклад: І. Кант – засновник 
класичної німецької філософії. У даному прикладі стверджується 
зв’язок, який існує між ознакою (бути засновником німецької 
класичної філософії) та предметом думки (І. Кант) Якщо у 
судженні відображається зв’язок, який існує в дійсності, або ж 
заперечується зв’язок, якого в дійсності не існує, то судження 
вважається істинним (Демокріт – фундатор атомістичної 
концепції; Філософія не є експериментальною наукою). Якщо ж в 
судженні стверджується зв’язок, який в дійсності не існує, або 
заперечується зв’язок що є дійсним, то таке судження буде хибним 
(М. Кузанський є представником філософії позитивізму; Г. Гегель 
не є представником ідеалістичної філософії). Зв’язки та 
відношення в судженні виражаються через твердження та 
заперечення. Відповідно до цього судження поділяються на 
стверджувальні та заперечні.  
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Важливим складовим елементом кожного судження є його 
структура, форма. Її послідовними компонентами є:  

а) квантор (елемент кількісної характеристики судження, як 
правило виражається словами "всі", "деякі", "один", 
"частина" тощо);  

б) суб’єкт (предмет думки);  
в) зв’язка ("є – якщо судження стверджувальне; "не є" – якщо 
заперечне. При цьому існує багато суджень в яких зв’язка є 
відсутньою але такою, що мається на увазі);  

г) предикат (ознака предмета думки).  
В такому прикладі як "Деякі філософи є агностиками": 

квантор ("деякі"), суб’єкт ("філософи"), зв’язка ("є") та предикат 
("агностики"). В залежності від кількості суб’єктів та 
предикатів, яких ще називають термінами, судження 
поділяються на прості та складні. Якщо в простих судженнях 
лише один суб’єкт та один предикат то в складних їх є декілька. 
Окрім цього прості судження поділяються на: атрибутивні 
(судження, в яких стверджується, або заперечується наявність 
певної ознаки, атрибута: Б. Рассел – представник 
позитивістської філософської традиції); релятивні, або 
судження відношення (в яких стверджується або заперечується 
існування різноманітних відношень між предметами: 
Англійська емпірична філософія Нового часу є пізнішою, ніж 
філософія Відродження) та екзистенційні (судження цього виду 
стверджують, або заперечують існування певних предметів: 
Суб’єктивні ідеї є такими, що існують).  

Останньою формою абстрактно-логічного мислення є 
умовивід. Умовивід – це така форма мислення або логічна 
операція, за допомогою якої із одного або декількох відомих 
суджень виводиться нове судження. Наприклад: 1) Всі люди 
смертні; 2) Сократ – людина; 3) Отже, Сократ – смертний.  

Важливими складовими частинами кожного умовиводу є 
засновки та висновок. Засновками називаються раніше відомі 
судження, на підставі яких робиться висновок. Висновком 
називається нове судження, отримане в результаті співставлення 
засновків. У вищенаведеному прикладі засновками є перших два 
судження, а висновком, відповідно третє. Існує декілька 
варіантів поділу усієї множини умовиводів. Так, за характером 
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зв’язку між засновками та висновком умовиводи поділяються на 
дедуктивні та індуктивні.  

За ступенем обґрунтованості висновку умовиводи поділяють 
на демонстративні та правдоподібні (імовірні).  

За кількістю засновків умовиводи поділяються на 
безпосередні та опосередковані. Оскільки перший варіант є 
найбільш відомим і до того ж найбільше за інші пов’язаний з 
історією філософії (індукція та дедукція як одні з 
найхарактерніших ознак таких напрямків гносеологічно 
забарвленої новоєвропейської філософії як емпіризм та 
раціоналізм), то більш детально зупинимося саме на ньому. 
Отже, дедуктивний умовивід – це такий умовивід, в якому між 
засновками та висновком існує відношення наведення. Окрім 
цього важливою характеристикою також є те, що в цьому виді 
умовиводу відбувається рух думки від загального до 
часткового. Приклад із Сократом є саме прикладом 
елементарного дедуктивного умовиводу, який класифікується 
як простий категоричний силогізм. В свою чергу індуктивний 
умовивід – це такий умовивід, в якому між засновками та 
висновком існує відношення наведення. Відповідно думка тут 
рухається від одиничного до загального. Приклад індуктивного 
умовиводу: 1) Кант стверджував, що процес пізнавальної 
діяльності людини обумовлений апріорними формами; 
2) Касірер стверджував, що процес пізнавальної діяльності 
людини обумовлений апріорними формами; 3) Коген 
стверджував, що процес пізнавальної діяльності людини 
обумовлений апріорними формами; 4) Наторп стверджував, що 
процес пізнавальної діяльності людини обумовлений 
апріорними формами; 5) Усі хто стверджують, що процес 
пізнавальної діяльності людини обумовлений апріорними 
формами є представниками трансцендентальної традиції; 
6) Отже, Кант, Касірер, Коген та Наторп є представниками 
трансцендентальної традиції. 

Як вже згадувалося суттєвим елементом предмету логіки є 
закони мислення. Основних законів, які регулюють діяльність 
мислення, є чотири:  

а) закон тотожності;  
б) закон суперечності;  
в) закон виключення третього;  
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г) закон достатньої підстави.  
Перш ніж перейти до розкриття змісту законів відмітимо 

низку умов, які і роблять їх можливими:  
а) мова повинна йти тільки про один предмет;  
б) мова повинна йти тільки про одне відношення;  
в) думка повинна бути обмеженою певним часом.  
Традиційно першим йде закон тотожності: кожна думка 

про окремий предмет чи його властивість, в межах певного 
міркування, повинна зберігати один і той самий зміст.  

Закон суперечності: два несумісні твердження про один і 
той самий предмет в одному й тому ж самому відношенні не 
можуть бути істинними одночасно. 

Закон виключення третього: два суперечливі твердження 
про один і той самий предмет в одному й тому ж самому 
відношенні одночасно істинними бути не можуть.  

І нарешті закон достатньої підстави: будь-яка істинна 
думка повинна мати достатню підставу. 

 

Контрольні питання: 
1. Дайте визначення логіки як науки (що є об’єктом та 

предметом її вивчення). 
2. Яким чином пов’язані логіка та філософія 
3. Специфіка поняття як форми мислення. 
4. Що таке судження? 
5. Умовивід як форма мислення. 
6. Дати визначення основним законам формальної логіки. 
7. Якими є основні етапи формування логічного знання? 
 

Теми рефератів та доповідей: 
1. Розвиток логічного знання у філософських системах 

Стародавньої Індії 
2. Арістотель як засновник формальної логіки 
3. Особливості розвитку логіки у філософії Нового часу 
4. Поняття: історія осмислення форми мислення 
5. Роль та значення індуктивного умовиводу в розвитку науки 
6. Закони формальної логіки як відображення об’єктивних 

закономірностей 
7. Р. Бекон як реформатор логічної традиції. 
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Тема 7. Проблема людини в філософії 
 

Ключові категорії і поняття: людина, буття, життя, 
існування, антропосоціогенез, індивід, індивідуальність, особа, 
особистість, соціалізація, свобода, вибір, необхідність, 
відповідальність, творчість, відчуження, життя, сутнісні сили 
людини, смерть, безсмертя, сенс життя. 

 

План: 
 

1. Сутність і походження людини. Єдність природного, 
соціального і духовного в людині. 

2. Індивід, індивідуальність, особа та особистість. 
3. Проблемність людського буття. 

 
1.Сутність і походження людини. Єдність природного, 

соціального і духовного в людині. 
В умовах розвитку людства як світового співтовариства та 

суперечливості сучасного цивілізаційного процесу зростання 
інтересу до людини є універсальною тенденцією багатьох наук: 
медицини і біології, психології і генетики, фізіології і соціології, 
економіки і антропології. Але оскільки не існує окремої науки 
про людину, а в комплексному її дослідженні беруть участь 
різні дисципліни, все відчутнішою стає необхідність інтеграції 
наук про людину в єдину, практично орієнтовану систему. 
Це завдання не може бути розв’язаним без виявлення 
категоріального каркасу людської цілісності, а це (останнє) є 
власне справою філософії. Лише такі інтегровані комплексні 
знання про людину дають можливість віднайти відповіді на 
питання стосовно її сутності і походження, граничних засад 
буття, уяснити сенс життя, призначення, межі її свободи, 
осягнути її можливості і перспективи. 

Щодо сутності й походження людини існувало багато 
концепцій – міфологічних, релігійних, наукових. Найбільші 
досягнення науки про людину зроблені за останні два століття. 
За сучасними науковими поглядами, людина – це 
високоорганізована істота, яка має природну основу, але 
набуває і реалізує свою сутність лише в суспільстві. Людина 
здійснює активну, цілеспрямовану, осмислену трудову, 
предметно-практичну діяльність, застосовуючи при цьому 
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створювані нею ж знаряддя праці, техніку. Вона має свідомість і 
самосвідомість, мову, розум, волю, певною (історично 
зростаючою) мірою свободу, яка проявляється в здатності 
вибору й самовизначення. 

Людина – це суб’єкт діяльності й спілкування, пізнання, 
естетичного сприйняття та освоєння дійсності, істота творча, 
моральна, яка відповідає за свої вчинки. Формування й розвиток 
людини – є водночас формуванням й розвитоком суспільства, 
матеріальної і духовної культури, поза якою людина як така не 
може існувати. 

На відміну від інших природних, біологічних істот людина: 
- вміє виготовляти знаряддя за допомогою знарядь і 

використовувати їх як засіб виробництва матеріальних благ; 
- їй відомі найпростіші моральні заборони й розуміння 

безумовної протилежності добра і зла; 
- вона має чуттєві сприйняття, розумові навички й 

матеріальні та духовні потреби, що розвинулися історично; 
- вона не може ні формуватись, ні існувати поза 

суспільством; 
- притаманні їй індивідуальні властивості й достоїнства є 

суспільно визначеними, що відповідають тому чи іншому типові 
суспільних відносин; 

- її життєдіяльність має не первісно запрограмований, а 
свідомо вольовий характер, внаслідок чого вона є істотою в якої 
є здатність до самопримусу, совість і свідомість, 
відповідальність; 

- вона відформувала унікальне суспільне середовище в 
якому існує складний комплекс суспільних відносин, що 
регламентує її поведінку; 

- вона формує унікальні засади своєї культури як 
сукупності матеріальних і духовних цінностей. 

Походження людини по-різному трактується релігією і 
наукою. Релігія виходить з  ідеї креаціонізму (від лат. create – 
творити), тобто творення світу, всіх речей та істот Богом.  

Не відкидається і ідея космічного походження людини. 
Наука доводить, що передумови виникнення людини 

складалися природним шляхом, оскільки наш світ має такі 
фізичні властивості, що в ньому можливе утворення складних 
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систем і, – за певних умов, – живих організмів. Вважається, що 
поза природним добором, ймовірно, істотну роль відіграв такий 
біологічний фактор, як мутації, генетичні зміни, які вплинули на 
атомічні й фізіологічні характеристики, значно розширили 
можливості мозку. Питання про біологічні передумови 
виникнення людини, безперечно, ще потребує дослідження.  

На завершальній стадії формування людини вирішальне 
значення мали вже не біологічні, а соціальні чинники: 
виникнення й розвиток трудової, предметно-практичної 
діяльності, розбірливої мови, перетворення стада передлюдей на 
первісний родовий колектив, заснований на екзогамії (така 
форма кровноспоріднених зв’язків, коли шлюби між близькими 
родичами неможливі) і на перших, спочатку ще 
напівінстинктивних, соціально-моральних нормах. 

Відтак порівняно недавно, 50-30 тисяч років тому, виникає людина 
сучасного біологічного типу – homo sapiens ("людина розумна"). 

Розуміння сутності (природи) людини невід’ємно пов’язане з 
визначенням характеру взаємозв’язку і взаємодії природного, 
соціального і духовного в людському бутті.  

Включеність людини у два світи – біологічний і соціальний – 
породила суперечку, яка ведеться давно й продовжується досі. 
Суть її така: яке з цих начал – біологічне чи соціальне – є 
визначальним для життя людини й суспільства. Спектр думок з 
цього приводу можна віднести до двох полюсів: 
біологізаторства й соціологізаторства.  

Визначальною рисою біологізаторських концепцій є 
уявлення про людину як переважно природну істоту, чиє життя, 
поведінка, індивідуальні і суспільні якості та засади духовності 
обумовлені і визначаються біологічними факторами. 

Соціологізаторські концепції людської природи ігнорують 
все біологічне в людині, її природні передумови, а також 
людську індивідуальність, від яких можна ніби відхилятись при 
вивченні людини. Остання мислиться лише як сирий матеріал, з 
якого можливо сформувати будь-яку людину в ім’я досягнення 
того чи іншого ідеалу. 

Представники обох цих полюсів фактично дискредитували 
себе. З позиції сучасної науки і філософії сутність людини 
(тобто те, що визначає її специфіку, відмінність від інших живих 
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істот) соціальна, але необхідно визнати наявність, значення й 
відносну самостійність її біологічної природи. Вчені вважають, 
що біологічне в людині "зняте" соціальним. Це означає, що воно 
(це біологічне начало) перетворене, значною мірою 
підпорядковане соціальному, але не усунуте, зберігається, 
утворює з соціальним діалектичну єдність. 

Безліч генетично обумовлених, успадкованих анатомо-
фізіологічних характеристик, природжена здатність до опанування 
мов: до мислення, структура нервової системи мозку та органів 
чуття, природжені певні особливості нервово-психічних реакцій, 
темперамент людини так чи інакше може піддаватись кореляції, 
впливу зі сторони соціальних умов, чи бути взагалі реалізованим 
лише в людському соціальному оточенні. Слід взяти до уваги і те, 
що всі цілі і мотиви поведінки людей, напрям їх думок, 
світоглядні, громадські і політичні позиції, моральні принципи 
пізнавальні, естетичні потреби і прагнення які в значній мірі 
характеризують людину є соціально зумовленими. 

Безумовно, буття людини, її суспільна діяльність пов’язані з 
безкорисливим пошуком останньою істини, здатністю до 
морального вибору, до творчості, до переживань прекрасного. 
Ці чинники в поєднанні з глибинною самосвідомістю та волею 
свідчать про важливість і значимість пласту духовного в 
людині. Сприяючи становленню людського "Я", вони 
забезпечують повноту реалізації суб’єктом соціальних якостей. 

 

2.Індивід, індивідуальність, особа та особистість. 
Індивідуальне та соціальне – це ті полюси, між якими 

виникає смислове поле проблем буття людини в суспільстві. 
Сам термін "індивід" буквально означає "неподільний", а 
"соціальне" можна перекласти як "сумісне". Поняття 
"індивідуальне" виражає унікальність людей, притаманність 
кожному представнику певної міри буттєвої остаточності, що 
забезпечує йому безумовну присутність у світі. Поняття ж 
"соціальне", навпаки, виражає таку якість людського буття, що 
виникає на ґрунті співбуття людей, завдяки взаємній 
присутності їх на землі. 

В осмисленні проблем соціального буття людини існує дві 
тенденції. 
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Перша – індивідуальне розглядається як неістотний момент 
життя (суспільного) цілком зумовлений суто соціальним 
началом. Індивідуальне витлумачується як похідне від 
соціального, а останнє зводиться до окремих його виявів – до 
класового, національного, групового тощо. 

Друга – соціальне розглядається як витвір індивідуального, а 
індивідуальне зводиться до природного як до свого безумовного 
базису. І індивіди стають немовби трансляторами дії природних 
чинників у суспільне життя. 

Для характеристики людини як індивідуального феномену 
використовується ряд термінів. Найважливішим з них є індивід, 
індивідуальність, особа й особистість. 

 
 

Індивід – окремий представник 
 людського роду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Термін індивід вживається для позначення будь-якого 

окремого представника людського роду. У соціальній філософії 
цим терміном позначається також окремий, одиничний 
представник якогось соціального цілого – історичного певного 
суспільства та групи. Індивід завжди розуміється як "один із" 
певної групи або роду людського, тобто він "екземплярний" (від 
лат. еxemplaris – зразок). 

Особа – певна єдність 
соціальних якостей 
людини; інтегрально 
виявляється через 
сукупність соціальних 
ролей. 

Особистість – це цілісне 
поєднання індивідуально-
неповторного і соціально-
людського; зумовлює 
вкоріненість людини в бутті. 

Індивідуальність, самобутність, 
неповторність людини, її ціннос-ті й 
ідеали. 
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Справді всі ми як індивіди, несхожі між собою. Несхожість 
– це наша спільна індивідна ознака. Із іншого боку, раз усі ми 
людські індивіди, то кожен з нас з необхідністю є носієм суто 
людських ознак – здатності до праці, до мислення, до 
спілкування, до мовлення тощо. І ці спільні людські здібності 
існують в індивіді без перетину з його природно-буттєвою 
неповторністю. Коли ж вони перетнуться й у своїй взаємодії 
утворять нову буттєву форму, тоді виникне індивідуальне 
людське буття. Тоді індивід стає на шлях перетворення на 
індивідуальність. Іншими словами, вирішальною умовою 
індивідуалізації людини є її соціалізація – прилучення людини 
до соціального шляхом прийняття в себе й перетворення на свій 
життєвий світ відповідно до можливостей і вимог своїх 
індивідуальних рис здобутків соціального досвіду в 
найширшому його розумінні. 

Індивідуальність не дана людині від природи, а задана їй 
самим способом її буття як людини – соціальним. 

Свого повного вияву індивідуальне набуває в 
індивідуальності. Цим поняттям позначають людину, як носія 
неповторних рис, які за своїм змістом переростають прості 
ознаки несхожості. Це притаманні окремій людині звички, 
вміння, особливості поведінки, які визнаються іншими людьми 
як значуща відмінність. Індивідуальність – це не обов’язково 
вияв якихось виняткових здатностей і здібностей людини, хоча 
саме це й мислиться насамперед як її головна ознака. 
Індивідуальність – це не просто неповторність, а справжня 
своєрідність, тобто таке "своє", яке може правити за початок 
якогось нового "роду". 

Індивідуальне становить загальний вимір людського буття, 
здійснюваного як співбуття. Це певний спосіб взаємодії 
природно-неповторного з соціальним за переважання першого. 
Людина включається в співбуття з іншими людьми як 
індивідуальне буття. 

Поняття особа позначають людину як носія суто соціальних 
якостей, що виникають і реалізуються в ситуаціях між 
індивідуального спілкування й сукупної комунікативної дії. 
Суспільство можна уявити собі як систему соціальних ролей, а 
особу – як носія кількох соціальних ролей (син, брат, гарний 
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фахівець). Саме як носій певних соціальних ролей кожен з нас є 
особою, а не особистістю. Особа пов’язана зі структурами 
соціального буття, з особливістю укорінення в бутті як такому. 

Особа становить собою деякий соціальний "каркас" 
особистості. Бути особистістю означає приймати усталені 
уявлення й настанови про належну поведінку й спосіб життя 
загалом, притаманні різним групам і верствам суспільства, до 
яких одночасно входить людина. 

Особистість і народ – це дві цілісності в людському бутті між 
якими є певна смислова відповідність. Народ – це не соціальна і 
не політична спільнота. Це певна смислова спільність людей, 
яка виникає на ґрунті споріднених для них життєвих смислів і 
стверджується як суб’єкт творення спільного для всіх і 
визнаного всіма за свій життєвий світ. Народ – це суто якісне 
соціальне утворення. Справжня прилученість особистості до 
життя народу й людства не означає байдужості її до інших 
виявів соціальності. 

Ми розглянули поняття індивіду, індивідуальності, особи та 
особистості як особливі, незвідні одна  до однієї 
характеристики. Але в реальному історичному процесі вони 
взаємопов’язані, внутрішньо єдині. Індивідуальність й 
особистість мають простір для самореалізації, оскільки в 
суспільстві вже існує достатня багатоманітність індивідів. До 
того ж формування індивідуальностей і особистостей взаємно 
зумовлені. Саме ж суспільство покликане постійно сприяти 
покращенню умов для реалізації задатків особи. 

 

3.Проблемність людського буття. 
Людина – істота діяльнісна. На відміну від тварин вона не 

лише пристосовується до середовища, але і активно перетворює 
його, формуючи штучне середовище свого існування. При 
цьому вона вдосконалює себе, здійснюючи безліч дій, які 
виходять далеко за коло безпосередньо її біологічних проблем. 
Адже стати ЛЮДИНОЮ в повному розумінні цього терміну 
означає досягти певного рівня як фізичного так і соціального, як 
морального так і інтелектуального, оволодіти певними видами і 
навиками діяльності, виробити ціннісне ставлення до дійсності, 
іншими словами, ствердити себе як суб’єкта діяльності і 
розвитку, господаря власної долі. 
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Але слід при цьому мати на увазі те, що буття людини є 
глибоко детермінованим. Існує безліч проблем, які чільно 
впливають на буття людини, придаючи йому особливу 
специфічність. До числа таких проблем слід віднести: проблему 
життя, смерті та безсмертя, проблему людської свободи та 
відчуженості, проблему достотності людського буття, проблеми 
творчості, відповідальності та вибору, стражденності тощо. 

Людина смертна. Ця, хоч і сумна, обставина є цілком 
природною. По-перше, у світі все, що має початок, має кінець. 
По-друге, смерть будь-якої живої істоти біологічно неминуча, 
вона запрограмована на генетичному рівні. Смерть не є просто 
зовнішньою протилежністю життя, вона – момент самого життя. 
Адже в процесі обміну речовин, що є основою життя, постійно 
відмирає частина клітин організму. З цієї точки зору 
продовження життя – це неперервна перемога над смертю доти, 
доки зрештою остаточно не перемагає смерть. Важливими 
проблемами потому в цьому плані постають: виявлення і 
дослідження причин, які визначають протяжність буття людини, 
пошук шляхів і можливостей запобігання старінню людського 
організму та збереження його здатності до подальшого 
функціонування (стовбурові клітини, клонування та пересадка 
органів, тощо). Але життя кінечне і потому смерть природна, 
але вона стосується тільки певної істоти, індивіда, бо рід, до 
якого вони належать, продовжує жити. Більше того, біологічна 
еволюція можлива лише завдяки смерті індивіда, зміні поколінь. 
Так само, як матерія людського тіла не зникає зі смертю 
людини, а включається в природний колообіг, біологічно 
людина продовжує себе у своїх нащадках, передає їм певні 
генетично закодовані якості. Нарешті, в соціологічному сенсі (з 
погляду науки про суспільство) смерть окремих індивідів, зміна 
поколінь – вже не тільки в біологічному, а й соціальному 
розумінні – є передумовою суспільного розвитку. І тут кожне 
покоління робить свій внесок у скарбницю культури, і кожна 
окрема людина бере в ньому участь. У цьому полягає можливе 
для неї безсмертя. 

Конечність надає людському існуванню сенсу, оскільки 
робить людське життя визначеним, завершеним. 

Питання про сенс – це питання про існування у людині таких 
життєвих цінностей, орієнтирів, ідеалів, принципів, під які вона 
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може підводити більшість ситуацій або вирішень, з якими 
стикається у житті. Питання про сенс передбачає не лише наше 
вміння оцінювати реальні події та явища власного життя, а і 
вміння оперувати стратегічними життєвими цінностями, 
принципами та орієнтирами, знаннями про життя, дійсність, 
людину, суспільство, людство в цілому. 

Звідси стає зрозумілим, що сенс – це виключно людське 
явище. В ньому концентруються найперші людські цінності і 
прагнення, в ньому людське життя постає сконцентрованим, 
цілісним. Ось чому найпростішою відповіддю на питання про 
те, в чому полягає сенс життя, може слугувати така: у тому, за 
що ви згідні віддати своє життя. Досить поширена теза про те, 
що вищий сенс людського життя полягає в пошуку та 
продукуванні сенсів. Насправді сенсом людського буття може 
стати майже все, з чим людина стикається у житті: це можуть 
бути гроші та заможність, самопошук та самопізнання, подвиг 
або чесне служіння і т. д., і т. п. Одначе слід пам’ятати, що 
життя втрачає сенс, стає беззмістовним, коли зводиться лише до 
задоволення, матеріальних потреб, до насолод людини. 

Звідси – треба жити не тільки для себе, а й для інших – 
"ближніх і "дальніх", переборюючи в собі риси егоїзму, 
зосередженості на приватних інтересах і справах; виховувати 
почуття співпричетності до цілого – роду, народу, людству, 
навіть космосу. І, як не одноразово говорили великі гуманісти, 
поспішати робити добро. Тому роздуми над проблемою 
виявлення сенсу життя, це перш за все і проблема виявлення 
того, що людина може і дає життю; що вона бере від життя; як 
вона ставиться до життя. 

Підсумовуючи усі ці міркування, можна прийти висновку, 
що реальний філософський гуманізм має ідеал, який визначає 
сенс людського життя в його особистісних і загальнолюдських 
параметрах. Цей ідеал стверджує діалектичну єдність 
біологічного і соціального, конечного і безконечного, смерті й 
безсмертя. Саме на цьому кінець кінцем ґрунтується регулююча 
роль моральності як і в індивідуальному житті людини, так і в 
ставленні до смерті. І це її дозволяє стверджувати, що тільки у 
безсмерті розуму й гуманності людини її безсмертя. 

Наступними проблемами, з якими зіштовхується людина в 
рамках свого буття є проблема творчості, свободи реалізації, 
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проблема вибору в рамках самовизначення в своєму житті та 
відповідальності за свої вчинки і дії. 

Жодна філософська проблема не приковувала й не приковує 
до себе таку увагу, як проблема свободи. Для особи мати 
свободу – це історичний, соціальний і моральний імператив, 
критерії її індивідуальності й рівня розвитку суспільства. 
Довільне обмеження свободи особи, жорстка регламентація її 
свідомості й поведінки, зведення ролі людини до простого 
"гвинтика" в соціальних і технологічних системах призводить 
до шкоди як особі, так і суспільству. Лише завдяки свободі 
особи суспільство набуває здатність не просто пристосовуватися 
до наявних природних і суспільних обставин навколишньої 
дійсності, але й перетворювати їх відповідно до своїх цілей. 
Звичайно, немає й не може бути якоїсь абстрактної, тим більш 
абсолютної свободи людини ні від природи, ні від суспільства, 
але разом з тим конкретним матеріальним носієм свободи, її 
суб’єктом завжди є особа, а відповідно й ті спільності, у які вона 
включена – нації, класи, держава. 

В історії суспільної думки свобода традиційно розглядалась в 
її співвідношенні з необхідністю. Сама ж необхідність 
сприймалась, як правило, у вигляді долі, фатуму, 
передвизначення, що керують вчинками людини й заперечують 
свободу її волі. Протиставлення понять "свобода" і 
"необхідність", заперечення чи підміна одного з них іншим 
більше двох тисяч років було каменем спотикання для 
мислителів, які так і не знаходили задовільного розв’язання 
проблем. Це тим більш прикро, що проблема свободи й 
необхідності, їх співвідношення в діяльності й поведінці особи 
має величезне практичне значення для оцінки всіх вчинків людей. 
Проблему цю не можуть обійти ні мораль, ні право, бо без 
визнання свободи особи не може бути і мови про юридичну та 
моральну відповідальність за свої вчинки. Якщо люди не мають 
свободи, а діють лише примусово, за необхідністю, то питання 
про їх відповідальність за поведінку втрачає сенс. Слід брати до 
уваги і те, що у своїй практичній діяльності люди зіштовхуються 
з конкретно-історичними втіленнями історичної необхідності у 
вигляді реально існуючих природних умов життя, соціальних і 
економічних відносин, наявних матеріально-технічних засобів 
тощо. Люди не вільні у виборі об’єктивних умов своєї діяльності: 
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більше того, самі ці умови великою мірою визначають коло їх 
інтересів, їх прагнення, сподівання і т.п. Однак люди, безумовно, 
мають значну свободу у визначенні цілей свої діяльності, 
оскільки в кожний даний історичний момент існує не одна, а 
кілька цілком реальних можливостей розвитку. Навіть тоді, коли 
немає розумної альтернативи, люди здатні віддалити настання 
для них явищ чи прискорити наближення бажаних. Нарешті, 
люди більш або менш вільні у виборі засобів досягнення 
поставлених перед собою цілей. Свобода, отже, не абсолютна, 

вона перетворюється в житті як здійснення можливості 
вибору певної мети і плану дій. Свобода у цьому є тим 
вагомішою, чим краще люди усвідомлюють свої реальні 
можливості, чим більше засобів знаходяться у їх розпорядженні 
для досягнення поставлених цілей, чим більшою мірою можуть 
скористатися сприятливими для них тенденціями суспільного 
розвитку і протидіяти несприятливим. 

В рамках свободи людини існує безліч проблем, які тим чи 
іншим чином можуть впливати на здатність її до самореалізації. 
До числа таких проблем слід віднести: 

а) проблему співвідносності між індивідуальною та 
суспільною свободами; 

б) проблему співвідносності між індивідуальними свободами 
конкретних індивідів; 

в) проблему перенесення свобод з площини їх 
декларативності в площину суспільної реальності; 

г) проблема забезпечення повноти реалізації в суспільстві 
цілісного комплексу гарантованих прав і свобод кожним 
громадянином; 

д) проблема встановлення адекватної міри відповідальності 
за порушення або обмеження гарантованих людині прав і 
свобод та інші. 

Поряд із правами і свободами, які сприяють забезпеченню 
повноти реалізації можливостей людини змінити своє буття і 
буття суспільства на краще, велику роль відіграє творчість, як 
форма цілеспрямованої, цілепокладаючої діяльності людей 
направленої на формування системи новітніх цінностей, як 
матеріальних так і духовних. На це повинна бути спрямована 
діяльність як самих індивідів так і суспільства в цілому. Суть 
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проблеми творчості буде більш детально висвітлена в темі 
"Проблема цінностей у філософії". 

Отже, потрібно формувати культуру суспільних відносин, 
оволодівати нормами цивілізованого життя. Справжня свобода, 
яка передбачає необхідні соціальні умови для всебічного 
розвитку особи, реалізується тоді, коли всі люди отримують 
безперешкодний доступ до нагромадженого людського досвіду, 
знань і духовних цінностей, одержують можливість для 
розкриття закладених у них здібностей і обдарувань. 

 

Контрольні питання: 
1. Назвіть філософів і охарактеризуйте їх підходи до сутності 

людини? 
2. Які ви знаєте ознаки людського? 
3. В чому полягає "проблемність людського буття"? 
4. Звідки постає проблема сенсу життя людини? 
5. Що робить людину особистістю? 
6. У чому полягає філософська сутність відчуження і як 

проблемавідчуження людини осмислюється в історико-
філософських дослідженнях? 

7. У чому полягає і як проявляється багато вимірність 
людської свободи? 

8. Розкрийте сутність та значення категорії "смисл життя" 
дляфілософської рефлексії. 

9. Чому однобічне розуміння людської сутності веде до 
тоталітарної суспільної практики? 

 

Теми рефератів та доповідей: 
1. Творчість як вища форма людського буття. 
2. Людина як предмет філософії. Природне і соціальне в людині. 
3.  Комунікативна природа людського буття. 
4. Людина в пошуках сенсу буття. 
5. Філософські засади сучасного фемінізму. 
6. Свобода як людська цінність. 
7. Проблема людини в філософії П.Тейяра де Шардена. 
8. Проблема свободи в творчості М.Бердяєва. 
9. Людина, індивід, особистість. Свобода і відповідальність 

як умови існування особистості. 
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Тема 8. Соціальне буття: філософський аналіз 
 

Ключові поняття і категорії: суспільство, суспільне буття, 
суспільна свідомість, суспільне виробництво, суспільно-
економічна формація, базис, надбудова, соціальна структура 
суспільства, класи, політична система, держава, прогрес, регрес, 
фаталізм, волюнтаризм, сенс історії, цивілізація, формаційний 
підхід, цивілізаційний підхід, доіндустріальне суспільство, 
індустріальне та постіндустріальне суспільство. 

 
План: 

 

1. Поняття суспільства: структура, функції та основні 
чинники розвитку. 

2. Філософія історії та типологізація суспільного розвитку. 
3. Суспільний прогрес: сутність, критерії та можливості 

забезпечення в сучасних умовах. 
 

1. Поняття суспільства: сутність структура, функції та 
основні чинники розвитку. 

Людське суспільство – найскладніший об’єкт філософсько-
теоретичного дослідження. Специфіка цього об’єкту настільки 
складна, що теоретична наука на сьогодні не може навіть 
сформувати однозначний підхід до розуміння суті цього 
поняття. Звідси – цілий рід існуючих концептуальних підходів: 

а) натуралістичний – суспільство розглядається як частина 
природи, що відокремилась і розвивається в відповідності з її 
законами; 

б) феноменологічна – суспільство розглядається як 
середовище людини з її суперечливими зв’язками і відносинами; 

в) діалектико-матеріалістична – суспільство розглядається 
як соціальна форма руху матерії, яка має спеціальний статус і 
свої особливості; 

г) соціологічна – суспільство розглядається як людство в 
цілому, як історично визначений спосіб існування і спілкування 
людей в їх сукупності. 

Найбільш доцільним, на наш погляд, є спроба розгляду 
суспільства в якості системи історично визначених форм 
взаємодії і взаємовідносин між людьми, яка склалась в 
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процесі діяльності людей по перетворенню природи і 
власного життя у відповідності до своїх інтересів. 

Слід мати на увазі те, що це настільки динамічна система, що 
дуже часто охопити і дати повну оцінку тих чи інших зовнішніх 
явищ і внутрішніх сутностей важко. Тому, як і у всіх інших 
випадках наукового дослідження об’єктів і систем, ми повинні 
створити ідеальну модель, яка б виключала всі випадкові 
моменти і і включала тільки необхідність у її "чистому" вигляді. 
Звичайно, реальне суспільство і його ідеалізована модель далеко 
не тотожні. У першому випадку ми маємо справу з набагато 
складнішим, неповторним процесом, де явища мають своє 
індивідуальне забарвлення і свою унікальність. Та все ж 
унікальна модель суспільства співпадає з реальним історичним 
процесом остільки, оскільки вона відображає його внутрішні 
стійкі й необхідні зв’язки та відношення. 

Теоретичний аналіз суспільства передбачає розгляд його 
цілісного організму, частини якого не лише взаємно впливають 
одна на одну, а й перебувають у підпорядкуванні, тобто у 
відношеннях "первинне-вторинне", "визначальне-визначене". 
Умовно, в рамках цього реального системного формування можна 
виділити наявність чотирьох основних взаємопов’язаних сфер: 

1. економічну – сукупність відносин по виробництву, 
розподілу, обміну і споживанню матеріальних благ. 

2. соціальну – підсистему внутрішнього устрою 
суспільства, що включає в себе: 

а) великі і малі соціальні групи (нації, народності, 
національні групи, класи, шари і так далі, тобто 
спільності людей, об’єднаних за ознаками чи 
ознакою: розподіл праці, національний чинник, 
власність на засоби виробництва і т. д.); 

б) соціальні інститути – формальні і неформальні 
об’єднання, організації, установи, що виражають 
волю і захищають інтереси людей і соціальних груп; 

3. політичну – сукупність установ і організацій (держава, 
політичні партії і профспілки, громадські організації), 
які регулюють відносини в суспільстві. Головний 
соціально політичний інститут – держава (система 
владних органів – законодавчих, виконавчих, судових, 
таких, що здійснюють керівництво суспільством). 
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Політичні організації (партії, рухи, групи тиску) 
покликані впливати на формування державних структур 
і виражати інтереси різних соціальних груп. 

4. духовну – духовне виробництво і духовні відносини між 
людьми, організації і інститути, що здійснюють 
виробництво, розповсюдження і зберігання духовних 
цінностей. Ядром духовного життя суспільства є 
суспільна свідомість – сукупність ідей, теорій, поглядів, 
ідеалів, принципів, настроїв людей, властивих 
суспільству на певному етапі розвитку. 

Суспільство призване виконувати низку наступних найбільш 
важливих функцій: 

- функцію забезпечення і відтворення матеріально-
економічних умов життя (продукування благ для задоволення 
вітальних потреб, зростання добробуту, матеріального достатку, 
підвищення рівня комфортності життя); 

- функцію регулювання і організації суспільних відносин 
(забезпечення соціально-політичних і етичних гарантій 
виживання людства, упорядкування політичних, правових, 
моральних, релігійних відносин); 

- функцію акумуляції і збереження людської духовності в 
соціальних формах науки, мистецтва, релігії, філософії, 
перетворення їх у механізм соціальної пам’яті і в засоби 
духовного зростання особистості.. 

В історичному плані суспільство виникає з появою людини. 
Оскільки людина – істота соціальна, її життєдіяльність 
здійснюється тільки у взаємодії з іншими людьми. Поодинці 
забезпечити умови свого існування вона не спроможна. 
Необхідність забезпечення задоволення життєво необхідних 
потреб і стало підставою для виникнення суспільства. 

Перші форми об’єднання людей базувались на кровно-
родинних зв’язках, але з ходом історії, зростанням чисельності 
населення та ускладненням суспільного життя надалі виникають 
більш складні соціально-структурні елементи, які надалі вже 
сприяють забезпеченню цілісності і єдності суспільства, 
стабільності в ньому, та можливості його подальшого 
вдосконалення в процесі розвитку. 

Нині у філософії не існує єдиної точки зору в поясненні 
причин розвитку суспільства та виясненні пріоритетності 
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основних чинників. Все розмаїття існуючих концепцій можна 
звести до таких основних підходів: 

1. Натуралістичний – суспільство розглядається як земне 
продовження природних і космічних закономірностей. 
Головний чинник, який впливає на все соціальне життя – це 
географічне положення і кліматичні умови. Засновником даного 
підходу вважається Ш. Монтескьє, який у дусі законів писав, що 
влада клімату сильніша за всі влади. Саме від клімату, вважав 
він, залежать вдача, особливості характеру, звички людей, а 
також політичний устрій країни. Природа створила всіх рівними 
від народження, але безпліддя землі робить людей 
винахідливими і загартованими в праці, мужніми, здібними до 
війни, оскільки вони самі повинні здобувати собі те, в чому їм 
відмовляє грунт. Родючість країни приносить разом з достатком 
зніженість. "Народи жаркого клімату боязкі, як люди похилого 
віку, народи холодного клімату відважні як хлопці",- резюмує 
Ш. Монтескьє. Подібних поглядів дотримувалися А. Тюрго, 
І. Тен, Є. Ренан, Г. Боккль та інші філософи. 

Для російського мислителя Л. Мечникова визначальним 
чинником в розвитку суспільства завжди була вода. Особливості 
стародавніх суспільств Китаю, Єгипту, Месопотамії визначалися 
освоєнням великих річок, що протікають на їх території. Це була 
річкова цивілізація. Потім виникає середземноморська цивілізація, 
особливості якої пов’язані з морськими просторами. З відкриттям 
Америки виникає глобальна океанічна цивілізація. У ХХ ст. 
з’явились концепції, згідно яким долі народів визначаються ритмами 
космосу. Так, Л. Гумільов, автор теорії етногенезу, вважав, що етнос 
виникає в результаті могутнього пасіонарного поштовху – космічної 
енергії, запас якої дозволяє нації розвиватись протягом 1000-
1200 років. 

2. Ідеалістичний – як об’єднуюче начало суспільства 
виступає духовне. Це може бути ідея єдиного Бога, величі нації 
(Німеччина ХХ ст), побудови світлого майбутнього (бувший 
СРСР) і т. д. В цьому випадку пануюча державна ідеологія 
виконує роль скелета суспільного організму. Занепад ідеї 
призводить до розвалу держави і деградації суспільства. 

3. Матеріалістичний підхід – в якості основних тут 
розглядається комплекс матеріальних, економічних, виробничих 
відносин, які визначають всю "ідеалістичну" сферу (правові, 
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політичні, етичні погляди), а не навпаки, як в ідеалістичному 
підході. Можна назвати дві основні концепції: теорія К. Маркса 
і теорія постіндустріального суспільства Ростоу. 

4. Плюралістичний враховує всі чинники, що впливають на 
розвиток суспільства. Залежно від конкретного етапу розвитку 
даного суспільства на перший план виходить той або інший чинник. 

Тим не менше, незважаючи на всі розбіжності в підходах до 
спроби пояснення причин виникнення та факторів впливу на 
розвиток суспільства, існують три очевидностей в бутті людини, 
які безсумнівно сприяли і сприяють становленню і розвитку всіх 
форм організації соціуму. Безумовно розвиток суспільства перш 
за все обумовлений: 

а) трудовою діяльністю людей: людина активна і діяльна за 
своєю природою, праця і стала фактором єднання людей і 
вважається  покликанням людини; 

б) колективністю: людина є колективною істотою, яка 
здатна до спілкування і спроможна до повноту своєї 
самореалізації лише в колективі; 

в) духовністю: людина здатна до пізнання і самопізнання, 
має свідомість і самосвідомість, в ній є прагнення до творчості, 
до свободи, добра, любові.  

Ні один з цих чинників не є первинним щодо інших двох. 
Людська діяльність, колективність і духовність розвивались 
через взаємовплив і взаємне корегування одного одним. Так 
само не можна сказати, що було першим – людина чи 
суспільство. Становлення людини йшло як становлення 
суспільної істоти, а становлення суспільства – як розвиток саме 
людського суспільства. 

 

2.Філософія історії та типологія суспільного розвитку. 
Історичне мислення постає як важлива складова соціально-

філософського освоєння дійсності. Сам же принцип історизму є 
одним з найважливіших в науковій методології. Він надає можливість 
виявити джерела виникнення тих чи інших явищ, виявити 
закономірності сучасного стану суспільств, зрозуміти сучасність та 
спрогнозувати майбутнє за допомогою знань про минуле. 

Філософія історії – це філософія суспільства взята в її 
тимчасовому аспекті. Термін "філософія історії" був введений в 
науку Вольтером, хоча основи системи цих поглядів почали 
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формуватися ще в античності. Великий внесок в подальший 
розвиток внесли Геродот, Полібій, Плутарх, Августин, Д. Віко, 
Ш. Монтескьє, Г. Гегель, К. Маркс, О. Шпенглер, А.Т ойнбі і ін. 
Всі вони намагалися з’ясувати логіку розвитку людського 
суспільства, його спрямованість і джерела розвитку. 

Антична філософія історії розглядала світ як завершений 
Космос, якому властиві гармонія і циклічність. Стародавній 
греки бачили скрізь колообіг і це стосується як самого Космосу, 
так і людини. Рух по колу – це геометричний образ вічності 
(кільце не має ні початку ні кінця). Це філософія вічного 
повернення, періодичних світових пожеж (Геракліт), 
душепереселення і душеперевтілення (Платон). 

Християнська філософія історії долає античну ідею 
колообігу. В якості вузлових пунктів історії  вона розглядає 
створення світу і людини, гріхопадіння, прихід Христа і його 
страта, очікуване друге пришестя і Страшний суд (де все має 
свій початок, кінець і сенс – єднання людства з Богом). 

Філософія Нового часу виробила раціональне пояснення ходу 
історичних процесів. Сам розум визнається тут джерелом прогресу 
(Ф.Бекон, Р.Декарт), поступального – від менш досконалого до 
більш досконалішого стану суспільства. Показник цього руху – 
наука і техніка, все більше оволодіння людини природою. Час і хід 
історії вважаються тут лінійними процесами. 

Як бачимо, до розуміння історичного характеру суспільства 
філософи ішли тисячоліттями, створюючи свої оригінальні ідеї і 
моделі історичного розвитку, намагаючись проникнути в його 
суть та природу, визначаючи основні чинники впливу на нього. 
Етапною в спробі охоплення історичного процесу в його 
цілісності стала концепція Г. Гегеля, в рамках якої процес 
суспільного розвитку розглядається як втілення абсолютної ідеї. 

Ще однією спробою проникнення в історію суспільства стала 
марксистська концепція. На відміну від всіх попередніх, вона 
стала історично першим поясненням історичного процесу, 
виходячи з розуміння наявності внутрішнього джерела 
розвитку. 

Після К. Маркса проблема історіософських роздумів 
знаходилася в полі зору багатьох філософів: В. Дільтея, 
Б. Кроче, Р. Колінгвуда, Ж. Марітена, Е. Жільсона, Д. Віко, 
М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Р. Арона, Ф. Фукуяма та інших. 
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Їхні погляди на історію суспільства, специфіку його розвитку в 
значній мірі різняться. Тим не менше в даний час у історії 
філософії чітко сформувались дві моделі соціального розвитку 
суспільства: лінійна (формаційна) і циклічна. 

Циклічна модель розглядає суспільство по аналогії з 
біологічним організмом. Соціальна система тут не може 
існувати вічно. Суспільство проходить всі стадії зростання – 
виникнення, розвиток, розквіт і руйнування – після якого або 
зникає, або знаходить в собі сили і можливості все почати з 
початку. Одне з таких уявлень про циклічність історичного 
процесу було відформоване в примітивній формі ще Полібієм. 
Згідно уявлень цього давньогрецького історика існують шість 
форм державного устрою, які  циклічно змінюють одна одну в 
процесі історії. Кожній з цих форм правління призначено нести 
в собі основи власної загибелі – здеформовану форму 
виродження. Так, монархія як влада сили виникає після 
чергового стихійного лиха; її змінює царське правління, коли ця 
влада слабшає, потім приходить тиранія; тиранію змінює 
аристократія, яка переходить в олігархію. Повстання проти 
олігархів приводить до встановлення демократії, яка з часом 
"через неприборканість народу" деградує в охлократію (влада 
натовпу). Тут історичний процес замикається і відбувається 
повернення до монархії. Д. Віко (ХVII ст.) створив концепцію 
"вічної ідеальної історії". Всі народи повинні пройти в своєму 
розвитку три епохи: "Століття Богів", коли язичницькі люди 
думали, що живуть під божественним управлінням; "Століття 
Героїв" – аристократичне правління, де герої і плебеї 
протистоять один одному через свою природу; "Століття 
людей" – республіканське або монархічне правління, де всі 
визнають, що вони рівні по людській природі. Перехід до 
кожної нової епохи відбувається в результаті боротьби людей за 
свої ідеали. При цьому кожен цикл з трьох етапів завершується 
кризою і руйнуванням, і відмінити цей "вічний" порядок не дано 
нікому. 

У ХІХ-ХХст цивілізаційний підхід був представлений 
Н. Данілевським, К. Леонтьєвим, О. Шпенглером, А. Тойнбі, 
П. Сорокиним , С. Хантінгтоном. З’являється саме поняття 
"цивілізація", що має декілька значень: 1. тріумф і 
розповсюдження розуму не тільки в політичній, але і моральній 
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і релігійній області, освічене суспільство на противагу дикості і 
варварству. 2. країна (народ) в розвиненому стані. Більшість 
філософів історії сходяться в одному, що кожна цивілізація 
заснована на якійсь початковій духовній передумові, "великій 
ідеї", сакральній (священній) цінності. Н. Данілевський ("Росія і 
Європа") виділяє десять цивілізацій ("культурно-історичних 
типів в його термінології): єгипетську, древньосемітську, 
аравійську, китайську, індійську, іранську, єврейську, грецьку, 
римську, європейську (романо-германську). Російський філософ 
проводить аналогію з життєвим циклом рослин, тварин і 
людини. Всі культурно-історичні типи і народи, їх складові, на 
його погляд, "народжуються, досягають різних ступенів 
розвитку, старіють, дряхліють і вмирають". Відносини між 
культурно-історичними типами визначаються логікою 
взаємного суперництва, боротьби і витіснення. Енергійні 
цивілізації змітають з історичної арени дряглі культури. 
Одночасно Н. Данілевський вказував на те, що не може бути 
привілейованих культурно-історичних типів. 

О. Шпенглер ("Закат Європи") виділяє вісім зовнішніх 
культур: єгипетську, вавілонську, китайську, аполлонівську 
(греко-римську), арабську (магічну), мексиканську і західну 
(фаустівську). Народження культури є пробудження зовнішньої 
душі. Коли вогонь душі затухає, вона вступає в свою останню 
стадію – стадію цивілізації, ознаки якої: космополітизм, міста 
гіганти, безвір’я, маса замість народу. Кожній з них властиві 
особливі світовідчуття, особливі бажання, надії і пристрасті. 
Тому до кінця зрозуміти і відчути культуру, на його погляд, 
може лише той, хто душею належить саме до неї. Основні 
засоби дослідження – осягнення, інтуїція, тонка фантазія. 

А. Тойнбі виступає проти такого підходу. Його аналіз є 
раціональним. Як і всі представники цього підходу, він виділяє в 
цивілізації дві доби: надлому і розпаду. Проте А. Тойнбі вважав, 
що будь-яка цивілізація у будь-який момент може зійти з 
циклічної дистанції історії. З 37 цивілізацій Старого і Нового 
світу він називає п’ять живих: західне суспільство, об’єднане 
західним християнством; православно-християнське або 
візантійське, ісламське, індуїстське і далекосхідне. Тойнбі 
вважав, що розвиток цивілізацій відбувається завдяки зусиллям 
творчих осіб. Філософ чітко сформулював критерії 
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цивілізаційної ідентичності: релігія, історія, мова, звичаї, 
культура. Головний критерії – культура. Деякі сучасні вчені 
вважають за можливе створення в недалекому майбутньому 
єдиної світової цивілізації, яка виникає як "відповідь" на 
"виклик", (у термінології А. Тойнбі), пов’язаний в глобальних 
проблемах сучасності. Згідно формаційному підходу існує єдина 
історія людства, всі країни проходять одні і ті ж етапи розвитку, 
розвиток людства в цілому прогресивно, критерій прогресу – 
розвиток науки і техніки. Висновок, який робить західна 
філософія історії, слідуючи в цьому напрямку: 
західноєвропейська цивілізація – вершина розвитку людства 
взагалі. Виходить, що всі інші народи, не тільки сучасні, але і з 
минулих століть носять другорядний характер. Саме проти 
подібного західноєвропейського "егоцентризму" і виступав 
цивілізаційний підхід. 

Формаційний підхід до визначення типології суспільств в 
основному представлений: 

а) теорією суспільно – економічних формацій (К. Маркс); 
б) теорією постіндустріального розвитку (Д. Белл). 
К. Маркс ґрунтує свою основну ідею матеріалістичного 

розуміння історії на концепції суспільства як соціально-
економічної цілісності, вирішальну роль в якій відіграє 
економічний фактор. З різних сфер суспільного життя Маркс 
виділяв економічну, а з усіх суспільних відносин – виробничі 
відносини, як основні і визначальні. Суспільно-економічна 
формація розглядається як загальна характеристика основних 
типів суспільства. Марксизм розрізняє п’ять історичних типів 
суспільства, п’ять суспільно-економічних формацій – 
первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і 
комуністичну. Тип суспільства, на його погляд, визначається 
домінуючим в ньому способом виробництва, як єдністю 
продуктивних сил і виробничих відносин. Світовий історичний 
процес розуміється як лінійне сходження від однієї формації до 
іншої. Дії людей в межах кожної суспільно-економічної 
формації були узагальнені марксизмом і зведені до дій великих 
груп людей, в класовому суспільстві – класів. Зміна однієї 
формації іншою відбувається внаслідок соціальної революції. 
Капіталістичне суспільство, за марксизмом, – остання з 
формацій, що ґрунтується на анатогонізмі класів. Нею 
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завершується передісторія людства і починається справжня 
історія – комунізм. 

Згідно Д. Беллу, всесвітня історія ділиться на три стадії: 
доіндустріальну, індустріальну і постіндустріальну. Коли одна 
стадія приходить на зміну іншій, змінюється технологія, спосіб 
виробництва, форма власності, соціальні інститути, політичний 
режим, культура, спосіб життя, чисельність населення, 
соціальна структура суспільства. В доіндустріальному, яке ще 
називають традиційним, визначаючим чинником розвитку 
виступало сільське господарство, з церквою і армією як 
головними інститутами. В індустріальному суспільстві 
визначальним чинником є промисловість в єдності з наявними 
фірмами, корпораціями, тощо. В постіндустріальному 
суспільстві основним чинником виступають теоретичні знання 
(наука) в єдності з університетом, як основним місцем його 
виробництва, апробування, та зосередження. Перехід від 
індустріального до постіндустріального суспільства за 
Д. Беллом, супроводжується перетворенням економіки, що 
призводить до переваги сфери послуг над сферою виробництва. 
Змінюється в новому суспільстві і соціальна структура: класове 
ділення уступає місце професійному. Власність як критерій 
соціальної нерівності втрачає своє значення. 

 

3. Суспільний прогрес: сутність критерії та можливості 
забезпечення в сучасних умовах. 

Поняття "прогрес" у філософії переважно мислиться як 
висхідна лінія розвитку, яка характеризується сходженням від 
простого до складного, від менш досконалого до більш 
досконалого. Що ж стосується соціальної філософії, то 
суспільний прогрес в ній розглядається як факт безперервного і 
дедалі зростаючого вдосконалення життя, розвитку людини. 

Ідея суспільного прогресу здавна хвилювала уми кращих 
представників мислячої еліти. Наприклад, античні мислителі 
Левкіпп і Демокріт розглядали цю ідею в контексті науки й 
освіти, розвитку техніки та виробництва. Цікаві думки щодо 
цього висловлювали також Епікур і Лукрецій, які глибоко 
вірили в прогрес, благоговіли перед освітою і науками, 
закликали до втілення наукових знань в практику Цікаві думки в 
цьому плані висловлював Ф. Бекон, який велику увагу приділяв 
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прогресу науки і техніки, зростаючому пануванню людини над 
природою. Значна роль в формуванні поглядів людини стосовно 
майбутнього суспільства належить таким мислителям, як 
Т. Мор, Т. Кампанелла, А. Сен-Сімон, Р. Оуен, Ш. Фур’є, 
Д. Дідро та К. Гельвецій. Пізніше цій проблемі приділяв значку 
увагу К. Маркс в рамках своєї формаційної теорії, яка була 
спрямована на теоретичне обґрунтування ідеї прогресу 
суспільства з позиції матеріалістичного розуміння історії. 

У якості актуальної складової філософської думки, ця 
проблема і нині знаходиться в полі зору сучасної західної 
філософії і соціології. І тут потрібно відмітити появу не тільки 
критики, якій піддається ідея суспільного прогресу в тому 
значенні, якого надала йому попередня епоха, але й наявність 
суперечливості в поглядах на зміст прогресу, його критерії та 
можливості реалізації в сучасних умовах. 

Тим не менше, значна більшість теоретиків згоджується з 
тим, що прогрес існує об’єктивно, незважаючи на наявність у 
ньому серйозних протиріч (економічні негаразди, 
міжнаціональна напруженість, економічна криза тощо). 
Об’єктивною причиною соціального прогресу є саме характер 
суспільства як життєдіяльного організму. Регрес, якщо і є, має 
тимчасовий характер і повинен переходити в стабілізацію, а 
потім у прогрес. 

Стосовно критеріїв прогресу думки також різняться: 
традиційний марксистський підхід, де основним критерієм 
суспільного прогресу вважається розвиток продуктивних сил, 
виробничих відносин, НТП піддається переосмисленню. 
Вимагають додаткового аналізу і осмислення і ряд допоміжних 
критеріїв, таких як освіта, рівень демократії і свободи, рівень 
спілкування людей, тощо. Це пов’язано з тим, що соціальні 
системи можна порівнювати нині і за такими критеріями, як рівень 
зайнятості населення, рівень споживання людиною матеріальних і 
духовних благ, рівень розвитку соціальної інфраструктури, 
характер функціонування інформаційних систем, якість продукції, 
яка випускається, рівень розвитку науки, техніки, технологій, 
культури, виховання і т.п. Враження про ступінь прогресу 
суспільства може формуватись нині і на основі констатації внеску 
даного суспільства в розвиток світової культури, в вирішення 
комплексу Загальноцивілізаційних проблем. 
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Звідси зрозуміло, що більш прогресивним можна вважати те 
суспільство, чи ту систему, яка відкриває більш широкі 
можливості для задоволення людських життєвих потреб, 
піднесення добробуту, забезпечення рівня і структури 
споживання матеріальних, соціальних та культурних благ, що 
найповніше відповідають природі, сутності й призначенню 
людини, створюють сприятливі умови для самореалізації її як 
особистості, розкриття індивідуальних обдарувань, реалізації 
духовної свободи. 

Слід зважити на те, що можливості забезпечення подальшого 
прогресивного розвитку суспільств в нинішніх умовах є 
обмеженими. Це пов’язане перш за все зі специфікою розвитку 
земної цивілізації, характерними рисами якої є: 

1. Різнонаправленість, нелінійність і нерівномірність 
соціальних змін. Суспільний прогрес в одних країнах 
супроводжується регресом і занепадом в інших. 

2. Неврівноваженість системи міждержавних відносин, що 
склалася. У різних регіонах виникають локальні фінансові 
або економічні кризи, що провокують появу світової 
кризи. 

3. Неузгодженість загальнолюдських інтересів з інтересами 
національного, релігійного або іншого характеру, 
інтересів індустріально розвинених країн і країн що 
"розвиваються", між можливостями біосфери Землі і 
потребами її жителів, що ростуть і ін. 

Найважливіша роль у питаннях забезпечення подальшого 
прогресивного розвитку суспільств, та і у визначенні долі всієї 
земної цивілізації належить так званим "глобальним 
проблемам", які зачіпають корінні інтереси всього людства в 
цілому і кожного жителя землі окремо, роблять істотний вплив 
на рішення інших, більш приватних проблем, що стоять перед 
тією або іншою державою. Ці проблеми можуть бути вирішені 
тільки об’єднанням зусиль всіх країн. 

Безпосередньою причиною виникнення глобальних проблем 
є переважання стихійності в управлінні природними і 
суспільними процесами, споживче відношення не тільки до 
природи, але і до людини в умовах ринкової економіки. 

Всі глобальні проблеми сучасності можна розділити на три 
групи: 
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1. Міжсоціальні проблеми – проблеми війни і миру, 
соціально-економічні проблеми, проблеми подолання 
відсталості тих або інших країн і так далі. 

2. Проблеми системи "людина – суспільство" – охорони 
здоров’я, народонаселення, освіти, комп’ютеризації і 
науково-технічного прогресу в цілому, розвитку людини і 
його майбутнього. 

3. Проблеми системи "природа – суспільство" – ресурсів, 
енергетики, продовольства, навколишнього середовища. 

В якості глобальних проблем сучасності нині розглядаються 
такі, як: проблема збереження миру, екологічна, сировинна, 
енергетична, продовольча, демографічна, збереження 
культурних цінностей, освоєння світового океану і космосу, 
вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку країн, 
боротьби з міжнародним тероризмом, СНІДом і т.п. У системі 
цих наявних проблем існує певна ієрархія, оскільки лише 
вирішення одних з них,  чи пониження прояву – є передумовою 
до можливого вирішення інших. 

Особливу актуальність в рамках цієї ієрархії посідає проблема 
збереження миру. Із середини ХХ століття ця проблема перестає 
носити локальний характер. Питання стоїть нині 
кардинально:"Бути чи не бути людству взагалі". Це пов’язано з 
появою і розповсюдженням таких видів зброї масового знищення, 
як ядерна, хімічна, бактерологічна, з розробкою тектонічної, 
електромагнітної, лазерної зброї, яка здатна знищити все живе на 
Землі. Це пов’язане також з постійним вдосконаленням цих видів 
зброї, нарощуванням її потужностей та розробкою унікальних 
технологій її доставки та використання. Складність та 
вибухонебезпечність ситуації нині визначається і швидким 
поширенням технологій виробництва зброї масового знищення, 
відсутністю вивіреної зовнішньої політики в окремих державах, 
ростом міжнародного тероризму, національного і релігійного 
екстремізму, наявністю регіональних конфліктів та криз, які 
породжують громадські війни. 

Шляхами вирішення цієї проблеми є: 
• Відмова від війни, як засобу вирішення конфліктних 

проблем; 
• Кількісне і якісне скорочення видів зброї масового 

знищення (і звичайних також); 
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• Не розповсюдження технологій створення зброї масового 
знищення (ЗМЗ); 

• Об’явлення мораторіїв на випробовування ЗМЗ; 
• Створення зон вільних від ЗМЗ; 
• Забезпечення дієвого міжнародного контролю за наявною 

ЗМЗ та інші. 
Особливу значимість серед тих проблем, що виникли в 

системі розвитку стосунків суспільства з природою набула 
екологічна проблема. Діяльність людства по освоєнню природи 
носить в останнє сторіччя необоротно руйнівний характер. Ця 
діяльність призводить до безперервного зменшення кисню, до 
зростання вуглекислого газу в атмосфері Землі, що може стати 
причиною глобальної зміни клімату в результаті "парникового 
ефекту". Зростання матеріального виробництва обумовлює такі 
необоротні процеси, як забруднення морів і океанів, атмосфери, 
виснаження озонового шару планети, зникнення лісів, 
опустинювання Землі (40 % її суші), скорочення запасів прісної 
води, ерозію ґрунту і так далі. Створюване людиною штучне 
середовище поступово і невідступно насувається на природне 
середовище, загрожуючи в недалекому майбутньому поглинути 
його повністю. Не треба забувати, що людина – один з 
біологічних видів і як біологічний вид, вона може існувати 
тільки у визначених, сприятливих для її життя умовах (які вона 
на превеликий жаль успішно знижує). Економічний прогрес 
досягався і досягається за рахунок екологічного регресу. 

Головна причина суперечності між економікою і екологією – 
установка людини на споживче відношення до природи. Так, 
беручи від природи 100 одиниць речовини, людина 
використовує лише 3-4, а решту одиниць викидає в природу у 
вигляді отруйних речовин й інших відходів. З розрахунку на 
кожного жителя індустріально розвинутих країн щорічно з 
природи виймається близько 38 тонн речовини, з яких лише 1-
1,5% набирають форму споживчого продукту, а решту 
становлять відходи, що нерідко мають вкрай шкідливі 
властивості для природи в цілому. 

Як наслідок цього, різко понизилося самоочищення біосфери, 
що вже не справляється з чужорідним вантажем, який викидає в 
неї людина. Нагромадження вуглецю в атмосфері й запиленість 
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у містах зросли в десятки разів, а в глобальному масштабі – на 
20 % порівняно з початком ХХ ст. Щороку лише від спалювання 
вугілля, нафти, газу в повітря викидається близько 20 млрд. 
тонн вуглецю. Внаслідок збільшення в атмосфері Землі шару 
вуглекислого газу з’явилася загроза несприятливої зміни 
клімату, при якому наша блакитна планета вже протягом 
найближчий десятиліть може перетворитися у величезну 
теплицю з можливим катастрофічним ефектом: зміною 
енергетичного балансу й поступовим підвищенням температури, 
що призведе до перетворення родючих досі районів у 
посушливі, до підняття рівня води в океанах (через танення 
полярних та дрейфуючих льодів) й затоплення багатьох 
прибережних земель і міст. Виникла небезпека порушення 
балансу кисню, руйнування озонового екрану в нижній 
стратосфері. Вже зараз товщина озонового шару впала до 
критичної відмітки. Якщо не припиниться його зменшення, то 
народи Австралії, Південної Африки й Південної Америки 
будуть "обпікатися" ультрафіолетовими сонячними променями. 
Вчені схильні вважати, що головна причина утворення 
"озонових дір" – людська діяльність: в атмосферу поступає 
багато промислових відходів, що містять у собі фреони та важкі 
окислювачі. 

Вирішення цієї проблеми можливо лише в комплексі з 
сировинною та енергетичною і перш за все на основі 
усвідомлення людиною і суспільством своєї відповідальності за 
стан місця свого існування і вироблення чітких правових норм, 
що обмежують антропогенний вплив на природу, обов’язкових 
для всіх країн. Сприяти цьому може: 

• Перехід суспільств на інтенсивні шляхи розвитку; 
• Використання "замкнутих циклів", енергозберігаючих і 

сировиннозберігаючих технологій, технологій 
безвідходного виробництва; 

• Використання екологічно чистих і відновлюваних джерел 
енергії; 

• Використання очисних споруд; 
• Формування комплексу розумних потреб і поступовий 

перехід на їх задоволення (обмеження потреб), тощо; 
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Демографічна проблема. Демографічний чинник 
(народжуваність, смертність, щільність і міграція населення) 
здійснює істотний тиск на соціоприродне середовище в 
глобальних масштабах. Темпи зростання населення з розвитком 
цивілізації збільшуються: якщо до Х-ХІ століття для подвоєння 
населення необхідно було 1000 років, після 1850 р. – 80 років, в 
даний час населення подвоюється протягом кожних 50 років. 
Земля здатна прогодувати 60 млрд. людей, і цей "критичний" 
поріг може бути досягнутий вже до 2150-2200 рр. Вже зараз 
2,5 млрд. з  6,5 млрд. населення планети голодує.  

Демографічні процеси, починаючи з 60-х років ХХ ст., багато 
в чому визначаються двома протилежними тенденціями: 

1. – "демографічний вибух", що призводить до різкого 
приросту населення в країнах Азіїї, Африки, Латинської 
Америки; 

2. – "нульовий приріст" населення у країнах Західної а нині і 
Східної Європи. 

Перша тенденція веде до різкого загострення соціально-
економічних проблем в країнах, що розвиваються, перш за все – 
відсутність роботи, голод, неписьменність і невлаштованість 
десятків мільйонів людей. Друга тенденція веде до різкого 
старіння населення в розвинених країнах і скорочення його 
взагалі. За підрахунками західних політологів, кількість 
населення в нині розвинених країнах через 100 років складатиме 
тільки 10% всього населення планети. Це може призвести до 
військового протистояння між населенням країн з великою і 
малою щільністю. Вирішенню демографічної проблеми повинні 
сприяти державні програми, які при необхідності повинні 
сприяти заохочуваності народжуваності чи здійсненню 
контролю над ним (скороченню) розуміння значимості і 
можливості вирішення глобальних проблем сучасності і 
збереження процесу подальшого розвитку суспільства стимулює 
нині діяльність безлічі державних, громадських та міжнародних 
організацій, включаючи Римський клуб, який налічує біля 100 
дослідників зі світовим іменем із більш ніж 35 країн світу. Ціль 
такої діяльності – активне дослідження глобальної 
проблематики, формування прогнозів на майбутнє та розробка 
проектних рекомендацій стосовно стратегії подальшого 
розвитку людства. 
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Контрольні запитання: 
1. Розкрийте суть тлумачення суспільного буття як 

співбуття. 
2. Охарактеризуйте сучасні підходи до розуміння 

суспільства. 
3. Як ви розумієте поняття "суспільство як система"? 
4. Охарактеризуйте духовні чинники життя суспільства. 
5. Які ви знаєте концепції сутності історичного процесу? 
6. В чому суть феномену глобалізації? 
7. Визначтеся з поняттями "природа" та "суспільство". 

Розкрийте сутність взаємозв’язків між ними. 
8. В силу яких причин виникли суперечності в системі 

"суспільство – природа"? 
9. Які проблеми глобального характеру розкривають суть 

суперечностей в системі "суспільство – природа"? 
10. Який зміст ми вкладаємо в поняття "природа" та "штучне 

середовище"? 
11. В чому полягає специфіка науково-технічного прогресу та 

які його основні визначальні риси? 
12. Обґрунтуйте обмеженість і небезпечність технократичого 

мислення. 
13. Перспектива виживання людства пов’язана із пошуком 

основних шляхів усунення найбільш гострих 
суперечностей в системі "суспільство – природа". Назвіть 
і зробіть спробу обґрунтування найбільша основних з них 
на Ваш погляд. 

 

Теми рефератів та доповідей: 
1. Концепція громадянського суспільства: сутність та 

становлення. 
2. Особистість та суспільство: осмислення їх взаємозв’язку у 

філософії. 
3. Духовні основи суспільства. 
4. Історія як прогрес свободи. 
5. Людина і сім’я. 
6. Проблема критеріїв історичного прогресу. 
7. Феномен глобалізації сучасного суспільства. 
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Тема 9 . Проблема цінностей у філософії 
 

Ключові поняття та категорії: цінність, культура, 
цивілізація, традиції, новаторство, наслідування, діалог, 
аксіологія, базові життєві цінності, етичні цінності, естетичні 
цінності, релігійні цінності, загальнолюдські цінності, свобода, 
ідеал, глобальні проблеми. 

 
План 

 

1. Особливості філософського підходу до проблеми 
цінностей. 

2. Цінності і ціннісне ставлення до світу як основа 
культури. Людина в світі культури  

 
1. Особливості філософського підходу до проблеми цінностей. 

З філософськими проблемами людини, суспільства, культури 
безпосередньо пов’язана проблема цінностей. В аксіологічних 
(аксіологія – грецьк. – розділ філософії, що вивчає цінності) 
категоріях цінності, оцінка, ціннісні орієнтації і т. д. втілюються 
у творчий потенціал культури певного суспільства. У них 
акумулюються уявлення людей про значущість 
найрізноманітніших явищ дійсності. Поняття "цінність" дуже 
близьке за змістом до таких понять, як "потреба", "інтерес", 
"благо", "корисність" і т. п., але не зводиться до них. Річ у тому, 
що цінність передбачає наявність певного суб’єкта, нехай навіть 
потенційного. Цінність характеризує певні об’єктивні явища чи 
їх властивості, ознаки, значущі для людей. Так, цінністю може 
бути і технічний винахід в тому випадку, коли він поліпшує, а 
не губить життя людей. Цінністю є людина для іншої людини, 
сім’я, нація. Об’єктивно найвищою цінністю (в силу своєї 
унікальності) є людське життя, хоч в історії цивілізації 
усвідомлення цього не завжди носило загального характеру. 

Ціннісні відносини формуються в процесі людської 
діяльності, яка носить суспільний характер. Її результати 
об’єктивуються, опредмечуються, набувають здатність стати 
надбанням не лише своїх творців, але й інших людей, можуть 
включитися в культуру всього суспільства, що простежується в 
оволодінні людьми знаряддями праці, засобами зв’язку, 
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побутовими приладами, духовною спадщиною, закріпленою у 
традиціях, у творах мистецтва, в моральних нормах і т.д. Але не 
всі результати й не будь-якої людської діяльності стають 
елементами культури, а лише ті, що є соціально значущими, 
відповідають суспільним потребам та інтересам людей. До того 
ж не лише речі, але й ідеї, відносини, способи діяльності і т.д. 
виступають цінностями. Ми цінуємо й матеріальні блага, й 
доброту людських вчинків, і справедливість людських законів, й 
красу світу, й велич розуму, й повноту почуттів й багато-багато 
іншого. Можна сказати, що цінність – це об’єктивна значущість 
багатоманітних компонентів діяльності, зміст яких визначається 
потребами й інтересами суспільних об’єктів. Соціальна роль 
цінностей полягає в тому, що через їх засвоєння людина 
соціалізується, тобто набуває соціальний досвід, соціальну 
інформацію, прилучається до культури. Діючи в рамках 
культури, об’єкт створює нові цінності чи зберігає старі, що в 
свою чергу впливає на подальший розвиток культури. Цінність 
вчинків, думок, речей, які належать даному історичному 
періоду, полягає в тому, наскільки велика їх роль у 
самовдосконаленні суб’єктів. 

Оцінка того чи іншого явища, речі, предмету тощо має 
суперечливий характер. З одного боку, вона є невід’ємним 
компонентом свідомості й тому залежить від суб’єкта; з іншого 
боку, оцінка пов’язана безпосередньо з цінністю, тобто з 
об’єктивною діяльністю. Отже, розглядаючи структуру оцінки, 
можна виділити дві грані: 

1. фіксацію деяких об’єктивних характеристик предметів, 
властивостей, процесів і т.д. 

2. ставлення суб’єкту до об’єкту – схвалення чи осуд, 
прихильність чи неприхильність і т.д.  

Якщо першою стороною оцінка тяжіє до знань, то другою – 
до норми. Норма це загальновизнане правило, яке спрямовує і 
контролює діяльність людини, її поведінку у відповідності до 
інтересів і цінностей суспільства чи окремих груп людей. Норма 
виступає як вимога, що приписує чи забороняє певні дії, 
виходячи із існуючих у суспільстві уявлень про належність. 

Та все ж, будучи внутрішньосуперечливою, оцінка виконує 
важливі функції: 
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1. вона є специфічним моментом пізнання, отже виконує 
гносеологічну функцію; 

2. вона виражає спрямованість пізнання на використання 
знань у практиці, тобто формує орієнтацію на практичну 
діяльність (активізуюча функція); 

3. вона передбачає вибір, віддання суб’єктом переваги 
якимсь об’єктам, їх ознакам, властивостям (варіативна 
функція); 

4. оцінка є необхідною умовою формування й 
саморозвитку суб’єкта, оскільки завжди пов’язана із 
з’ясуванням значущості для нього навколишнього світу 
(світоглядна функція). 

Слід мати на увазі, що оцінка – визначення значимості для 
людини чогось в значній мірі визначається: 

а) працею, вкладеною в створення (чим більше праці 
вкладено в створення, тим більше ціниться її результат). 

б) потребами людей в співвідношенні з можливістю їх 
задоволення. 

Цінності можна класифікувати, головним чином, за:  
а) особливостями об’єкту ; 
б) суб’єктом ціннісного відношення. 

У першій підгрупі ми виділяємо цінності матеріальні і 

духовні. До матеріальних відносимо не тільки речі, створені 
людиною, але й цінності природи, які первісно визначили 
можливість матеріально-перетворюючої діяльності людини і 
нині впливають на специфіку її буття. Свою особливу 
значимість мають і духовні цінності, бо знову ж таки відіграють 
важливу роль в людському бутті. 

В числі тих цінностей на які орієнтується людина чи 
суспільство ми маємо справу як з традиційними цінностями 
(створеними попередніми поколіннями, але не втратившими 
своєї значимості ще і в наш час), та нігілістичними цінностями 
(створеними нинішнім поколінням, які прийшли на зміну 
попереднім цінностям: новітні знаряддя праці, елементи техніки 
чи технології, системи знань, норм, правил поведінки тощо) 

У системі цінностей виходячи зі специфіки об’єктів 
можемо виявити наявність: 

• природних (екологічних) цінностей; 
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• політичних цінностей; 
• правових цінностей; 
• етичних і естетичних цінностей; 
• релігійних цінностей; 
• економічних цінностей; 
• цінностей сфери науки, техніки, технологій; 
• історичні цінності і т.д. 
Виходячи зі специфіки суб’єктів цінності поділяють на 

індивідуальні, групові, суспільні та загальнолюдські. 
(див таблицю.). 

 
 

 

 
 
Усі вони мають свою соціально-історичну детермінованість. 

Особливості (індивідуальні) цінності можуть бути як суто 
індивідуальними, так і особистісним переломленням більш 
загальних інтересів. Кожна людина "занурена" у власну систему 
цінностей, яка відрізняється від цінностей інших людей. Те, які 
саме цінності переважають в індивіда, залежить від ступеня 
розвитку особи.  

Групові цінності на зводяться до суми цінностей індивіда, що 
входять у дану групу ( сім’я, трудовий колектив, клас, 
народність, нація, тощо). Корінний інтерес групи, як правило, 
полягає в збереженні її становища чи в його зміні. Соціально 
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Індивідуальні − властиві індивідам як 
суб’єктам світовідношення. 

Групові – ті, що виражають інтереси, цілі, 
потреби певних груп. 

Суспільні – ті, що виражають інтереси певних 
суспільств, виходячи з іх специфіки існування, 
історичного розвитку, потреб. 

Загальнолюдські – системи цінностей, в яких 
втілюються історичні, життєві смисли     
саморозвитку  людства. 
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значущими виступають ті цінності, які сприяють реалізації 
цього інтересу. І якщо цінності індивіда заважають досягненню 
цього,вони приносяться в жертву інтересам групи. Хоч у 
принципі групові й особисті інтереси можуть співпадати в своїй 
основі. Так відбувається, коли людина засвоїла цінності групи 
як свої власні, не відокремила себе від інтересів спільності. 
Домінуючу роль по відношенню до цих двох перших груп 
відіграють і так звані суспільні цінності. 

Загальнолюдські цінності виростають із індивідуальних, 
групових і суспільних. Вони синтезують і акумулюють в собі 
все найкраще, все найбільш прогресивніше. Необхідність 
наявностей таких цінностей визначається специфікою, 
проблемністю та суперечливістю цивілізаційного розвитку. 

Ставлення суб’єкта до умов свого буття, в якому виявляється 
результат вільного оціночного вибору соціально значущих 
об’єктів, відносять до ціннісних орієнтацій. Характер орієнтації 
визначається як типом цінності, так і способом поведінки 
суб’єкта. Так, перевага, що віддається суто індивідуальним 
цінностям, свідчить про егоїстичний тип орієнтації. Вибір у ролі 
мети цінностей інших людей (групи, суспільства, людства) 
характеризує колективістську або альтруїстичну орієнтацію. 

Формування цінних орієнтацій, поза всяким сумнівом, є 
прерогативою цілеспрямованого формування особи, в т.ч. її 
навчання й виховання. Але при цьому треба пам’ятати, що для 
формування цініснних орієнтацій не досить одержати лише одні 
знання: суб’єкт повинен усвідомити їх людську значущість. 
Крім того, потрібен розвиток емоційної сфери людини та 
раціональної. Вони є передумовою становлення ціннісної 
орієнтації. Остання актуалізується, закріплюється й 
розвивається лише в процесі активної діяльності людини. Це 
означає, що требанеобхідно створювати відповідні умови, 
засоби для здійснення різних видів діяльності, в процесі якої 
люди стикаються з існуючими в суспільстві цінностями, стають 
перед проблемою вибору, віддають перевагу одним над іншими. 
Також у процесі діяльності завжди виникають нові цінності, а 
отже, відбувається формування відповідним чином спрямованої 
ціннісної орієнтації. 

Вище уже вказувалося, що найвищою цінністю гуманного, 
демократичного суспільства є вільна людина, яка має 
можливості для реалізації своїх здібностей. Її формування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Філософія: навчально-методичний посібник 
 

 200

означає таке розв’язання протиріччя між індивідуумом і 
суспільством, коли особисті інтереси не підпорядковуються 
інтересам суспільним і навіть не зливаються, а діалектично 
взаємодіють: інтереси людини становлять об’єктивну цінність 
для суспільства, а суспільні інтереси є значимими для кожного 
індивідуума. Об’єднавчим фактором при цьому виступає 
соціально- й індивідуальнозначуща праця як розвиток творчих 
здібностей людини. 

Аналізуючи систему цінностей на які орієнтується ЛЮДИНА 
слід відзначити, що ця система постійно оновлюється, що вказує на 
"нерівноцінність" її складових або ж на наявність певної 
підпорядкованості одних цінностей іншим. Але всі цінності є 
істотним надбанням людей і вони є завжди присутніми в їх 
свідомості. Але в системі цінностей існують і ті, які уникають 
певної підпорядкованості, є взаємодоповнюючими і такими, які в 
найбільшій мірі визначають буттєвість людини, оскільки є 
базовими, основоположними. До їх числа ми виносимо наступні: 

                           

благо 
життя        здоров’я 
свобода        співпричетність 
істина          правда 
добро         святість 
творчість        традиція 
краса       користь 

мудрість 
 

Смисловим стержнем в цій системі виступає вісь благо – 
мудрість, де благо, виступає як межа, рубіж людських 
устремліннь, а кожне з решти цінностей як певне конкретне 
втілення блага. Мудрість же виступає як результат достотного 
освоєння всіх життєвих цінностей та основа повноти їх 
реалізації в рамках людського буття. 

Так життя являє собою ствердження блага в його 
безпосередності. Життя є безумовною своєрідністю буття, є 
благом для кожної людини. Здоров’я ж, – це життя в його 
вільному здійсненні, вільне від істотних перешкод і негативних 
можливостей. Воно виступає основою для забезпечення життя. 
Те, як людина відноситься до засад збереження свого здоров’я 
свідчить про ступінь прояву нею мудрості. 
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Життя сполучене зі свободою, яка витлумачується як благо, 
здійснюване через безпосередню самореалізацію людини. Але 
людина реалізує своє буття на основі своєї співпричетності до 
всього того, що відбувається навкруги неї. Тільки мудрістні 
засади людини можуть слугувати основою самообмеження її дій 
в рамках існуючих свобод, сприяючи тим самим можливості 
компромісних вирішень, стосунків між суб’єктами. 

Істина виступає як адекватне відображення людиною 
об’єктів оточуючого світу. Оскільки в його освоєнні людина 
опирається на знання, істина є узагальненням і каноном 
смислотворення скрізь, де людина реалізує свої пізнавальні 
зусилля. Це правильна позиція щодо пізнання пізнаваного.  

Правда являє собою істину в її соціально історичному бутті. 
Правда це істина у поєднанні зі справедливістю. 

 В житті людини цінності виконують ряд важливих функцій: 
• функція трансляції людського досвіду знань, опредмечених 

результатів людської діяльності. Саме завдячуючи цьому 
формується пласт "традиційних цінностей"; 

• функція здійснення, утримання і закріплення смислів. 
Людська діяльність перш за все скерована на створення 
нового, цінного. Звідси створення людиною нового, 
значимого є універсальним способом вияву; 

• орієнтаційна функція. Покладаючись на цінності, як 
життєві орієнтири людина отримує здатність 
структурувати реальність за критерієм її значущості для 
себе. Втрата об’єктів ціннісних орієнтацій, неможливість 
або неспроможність людини переорієнтуватись на інші 
цінності іноді навіть може призвести її до самогубства. 

До числа цих функцій можна віднести ще такі як: 
соціокультурна, оскільки цінності являють собою "поле 
взаємності", ґрунт для поєднання індивідуальних людських 
світів, нормативна, виховна, регулятивна, тощо. 

Не слід забувати і про те, що саме цінності становлять 
смисловий каркас людської культури в цілому. 

 

2.  Цінності і ціннісне ставлення до світу як основа 
культури. Людина в світі культури. 

Сучасна ситуація у світі, яка характеризується 
установленням цивілізації нового типу, виводить на перший 
план саме регулятивно-інтегруючу функцію цінностей. Дедалі 
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ясніше усвідомлюється й необхідність їх оновлення через різні 
форми діяльності людей та втілення в практику  буття. 

Найближчим до людини способом утілення цінностей є їхнє 
ствердження через життя й діяльність особистостей, котрі 
виступають для інших зразками. 

Основним же універсальним механізмом ствердження 
людських цінностей є культура. Вона включає й усі перелічені, 
й ще не зазначені тут форми й способи закріплення, передачі, 
обґрунтування й утілення людських цінностей. А цінності через 
те складають смисловий каркас культури. Культура дає 
цінностям понадситуаційний вихід у буття й тим самим 
відкриває для них можливість творити нові ситуації й нові події. 

Саме поняття "культура" як суто загальне не може бути 
виражене через якесь одне адекватне визначення, отримане з 
допомогою формально-логічної процедури причислення до виду 
чи виділення сукупності признаків. Тому визначення культури 
виступають як її інтерпретації в залежності від того чи іншого 
аспекту її розгляду. В зв’язку з цим можна виділити цілий ряд 
розроблених та найбільш поширених підходів до осмислення 
феномена культури. 

Аксіологічний (ціннісний) підхід полягає у виділенні тієї 
сфери буття людини, яку ми називаємо світом її цінностей. Саме 
до цього світу, з точки зору цієї концепції застосовується 
поняття "культура". Тут вона виступає свого роду підсумком 
всієї багатогранної діяльності людини, сукупністю матеріальних 
та духовних цінностей, складною системою та ієрархією ідеалів 
і смислів, що утримує елементи значущості для конкретних 
суспільних суб’єктів чи людства вцілому. Згідно такому 
цілісному підходу культура є нічим іншим, як реалізація 
ідеально-ціннісних цілей, предметний світ, взятий під кутом 
зору стосовно його значення для людини. Головна проблема 
такого підходу – виявлення природи цінностей, структури та 
загальної значущості. 

Діяльнісний підхід до культури дає можливість розглянути її 
як специфічний спосіб людської життєдіяльності. Культура тут 
розглядається як діалектичний процес в єдності його 
об’єктивних і суб’єктивних моментів, передумов і результатів, 
який сприяв і сприяє стимулюванню, програмуванню 
спрямованості і реалізації активності людей в суспільному 
житті. Тяготіючи до технологічної трактовки культури, такий 
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підхід розглядає її як свого роду "технологію" людської 
ціннісної діяльності. 

Семіотичний підхід трактує культуру через призму лише 
однієї з її сутнісних характеристик. Він розглядає її тільки як 
небіологічний знаковий механізм передачі людського досвіду 
від покоління до покоління.  

Автори цього підходу наполягають на тому, що оскільки 
культура являється суспільним утворенням, то принципово 
важливим для її розуміння є вияснення ролі знакових систем. 
Крім того, символи розглядаються в якості тих засобів через які 
реалізуються цінності і смисли культури, котрі найбільш 
доступні для вивчення. 

Структуралістський підхід розглядає культуру як 
сукупність соціальних елементів, культурних зразків – носіїв 
ціннісних відносин, які регулюють людську діяльність, але без 
врахування ролі особистого чинника. 

При соціологічному підході культура трактується як соціальний 
інститут, який забезпечує суспільству системну якість, дозволяє 
розглядати останнє як стійку цінність, відмінну від природи. Культура 
тут розглядається переважно з точки зору її функціонування в 
конкретній системі суспільних відносин і інституцій, які визначають 
роль і норми поведінки людей в суспільстві. 

У рамках гуманітарного підходу основна увага акцентується 
на формуванні особистості як соціокультурного суб’єкта. У 
низці інших концепцій розглядається також роль культури як 
джерела інформації в єдності з можливостями її обробки, 
збереження, інтерпретації та передачі. Культура розлядається як 
механізм передачі суспільного досвіду. 

Всі вищеперераховані підходи заслуговують уваги, оскільки 
в рамках кожного з них звертається увага на сутнісну роль, яку 
відіграють цінності в людському бутті. Ці підходи 
взаємодоповнюючі один одного, сприяють формуванню більш 
повного, глибокого і цілісного уявлення про культуру людини. 
Суто ж філософське розуміння культури виступає і як форма 
осмислення вираженого в ній прагнення до безмежності, 
варіативності і універсальності можливостей розвитку людини. 
З точки зору філософії культура постає потому як весь світ в 
якому людина знаходиться і реалізує себе. 

Людський світ величезний, різнобарвний і багатогранний, 
характеризується багатоманітністю сфер, форм і способів 
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людської діяльності, які переплетені, взаємопов’язані і 
впливають одне на одного. Людина ж сьогодні ніби "закинута" 
за словами філософів-екзистенціалістів в цей бурхливий і 
динамічний предметно-соціальний світ і повинна визначитись з 
тим, як жити в ньому та на які цінності орієнтуватись в 
майбутньому? Дана ситуація ускладнюється ще і загостренням 
комплексу глобальних проблем сучасності, які потребують своєї 
оцінки і осмислення  шляхів ймовірного їх вирішення. 

Величезна роль при цьому належить духовній зрілості 
людини, її вмінню орієнтуватися в світі цінностей культури і, 
перш за все тих, які відповідають за збереження і розвиток 
"людськості" в людині, її ставлення до природи та до інших 
людей, до праці, соціальних норм, тощо. Особлива роль тут 
належить тим цінностям які належать до типів політичної та 
екологічної культури, етичної, правової, естетичної та інші. 

Політична культура включає в себе перш за все найкращі 
способи вибору і дій, цінності та ідеали політичного 
перевлаштування суспільства, оптимальні форми суспільних 
взаємовідносин людей в ході взаємоузгодження їх інтересів. 
Основу цього пласту культури становлять такі цінності, як: 
свобода, незалежність, суверенітет, рівність, тощо. 

В рамках сьогодення особливого значення набуває 
екологічна культура. Людство нині переживає драматичну 
ситуацію, яка обумовлена катастрофічними змінами, які 
відбуваються в природі і є результатом підсилення впливу на 
останню, в результаті людської діяльності. 

Екологічна культура повинна включати в себе нові ціннісні 
аспекти відношень до природи, які повинні визначати в 
майбутньому нові, природоохоронні екологічно чисті способи 
виробничої діяльності людей, політичної, правової та інших, які 
спрямовані на збереження Землі як унікальної екосистеми. 

Наш час диктує необхідність прилучення людини до світу 
моральності, який ґрунтується на такій універсальній цінності 
як добро, на чітких уявленнях про честь, справедливість, 
обов’язок, доброчинність, і т. п. Ці уявлення, норми регулюють 
поведінку людей, характеризують соціальні явища. Не завжди 
можна погоджуватися щодо вмісту наших уявлень про них, але 
необхідність цих цінностей, як універсальних моральних 
регуляторів заперечувати неможливо. Усвоюючи моральні 
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погляди і принципи, індивід перетворює їх в свої моральні 
якості і переконання. 

Естетична культура включає в себе естетичні цінності: 
прекрасне, піднесене, взірець, ідеал, тощо, і способи їх створення 
та вкорінення в практику людського буття. Така універсальна 
цінність як краса, наприклад, надає певний естетичний смисл 
цілому світу людських почуттів і переживань, що, в свою чергу, 
стає підґрунтям розгалуженому світу мистецтва. 

Як бачимо, у суспільстві існують різні пласти культури. 
Через освоєння їх, індивід вступаючи в життя, освоює не тільки 
знання, але також і принципи, норми поведінки і сприйняття, 
розуміння і відношення до оточуючої дійсності. 

Слід зауважити, що культура мінлива, оскільки вона носить 
відкритий характер. По-перше як система цінностей, культура 
відображає ті трансформації, які відбуваються в людському 
суспільстві. По-друге, вона може бути детермінованою через 
систему зовнішнього впливу зі сторони інших та 
видозмінюватись в результаті переоцінок людьми, попередньо 
встановлених ними форм діяльності, відносин та відношень між 
собою в суспільстві, до природи. Відтак, культура містить у собі 
як стійкі, так і мінливі моменти. Єдність традицій і оновлення є 
універсальною характеристикою любої культури. І, тим не 
менше, відношення сьогодні до системи цінностей культури 
породжує безліч різних проблем. Це стосується, перш за все, 
ролі системи традиційних і нігіліститичних цінностей в 
культурі. Гостро стоїть проблема "масової культури", 
духовності та бездуховності. Все більше постає проблем в 
рамках активного діалогу різних культур, скажімо, сучасної 
західної і традиційних культур країн, що розвиваються в Азії, 
Африці, Латинській Америці. 

Розвиток культури нині – досить суперечливий процес. У ньому 
прогресивне і регресивне виступають як дві яскраво виражені 
сторони. Сучасний характер цивілізаційного розвитку диктує 
необхідність переосмислення, переоцінки цінностей в рамках перш 
за все нашого відношення до природи, джерел і засобів її освоєння 
та перетворення. Так, технологічна цивілізація з властивим їй 
уявленням про невичерпність природних ресурсів і можливість 
задоволення на основі їх споживання всіх людських потреб, 
показала свою обмеженість, помилковість в судженнях. Глибина 
сучасної світової економічної і фінансової кризи поклала край 
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такому уявленню. Екологічна криза остаточно ставить крапку в 
питанні можливостей в подальшому використанні існуючого 
екстенсивного шляху економічного розвитку суспільств. Все 
вищесказане в поєднанні з нерівномірністю економічного і 
соціального розвитку країн, проявами міжнародного тероризму і 
відсутності етики користування владою, диктують необхідність 
переосмислення людством суспільно-історичної практики свого 
існування, повернення до тих простих норм моральності, що 
виражають найфундаментальніші зальнолюдські цінності і інтереси. 

 

Контрольні питання: 
1. Що таке цінності та як змінювались уявлення про природу 

цінностей? 
2. Охарактеризуйте способи втілення та передачі цінностей. 
3. Що таке базові життєві цінності? 
4. Охарактеризуйте типи ціннісних орієнтацій. 
5. Які цінності і чому називають загальнолюдськими? 
6. В чому полягає ціннісний вимір природи? 
7. Охарактеризуйте роль цінностей в системі людської 

культури.  
8. В чому полягає взаємозв’язок моральних і релігійних 

цінностей? 
9. Який зміст ми вкладаємо в поняття "псевдоцінності" ? 
10.  Які естетичні риси притаманні сучасній культурі? 
11.  Які ідеї і цінності, на Вашу думку, мають бути поєднані у 

межах нового світогляду?  
 

Теми рефератів та доповідей: 
1. Філософське  моделювання аксіологічних проблем. 
2. Проблема ціннісного виміру людства в умовах глобалізації. 
3. Життя як цінність. 
4. Свобода як цінність. 
5. Цінність як смислове ядро життєдіяльності . 
6. Моральні цінності в сучасному світі. 
7. Ціннісно-духовні орієнтири сучасної культури. 
8. Особливості ціннісних орієнтацій в східній і західній 

культурі: порівняльний аналіз. 
9. Дегуманізація людини в сучасному суспільстві і масова 

культура. 
10. Проблеми і суперечності сучасного цивілізаційного процесу. 
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Тема 10. Релігія як духовний феномен 
 

Ключові категорії та поняття: релігієзнавство, релігія, 
релігійна свідомість, моно- і політеїзм, віра, нірвана, Трипітака, 
карма, сансара, символ віри, таїнства, Коран, джихад, Мекка. 

 
План: 

 

1. Релігія,  її сутність та соціальні функції. 
2. Основні релігієзнавчі концепції. 
3. Ранні та пізні національні релігії. 
4. Характеристика світових релігій. 

 
1. Релігія, її сутність та соціальні функції. 

Релігієзнавство становить цілісну систему філософських, 
психологічних, соціологічних та історичних знань про релігію, її 
виникнення, розвиток та соціальні функції, про побудову 
релігійного комплексу, сутність релігії як одного з проявів 
людської духовності. Багатоплановість релігієзнавчої 
проблематики зумовлює появу двох важливих напрямків 
дослідження релігії – теоретичного та історичного. 

Філософський, соціологічний і психологічний аспекти вивчення 
релігії становлять теоретичний напрямок, головним у якому 
виступає філософія релігії, оскільки розкриває онтологію та 
гносеологію релігії. Основними проблемами філософського 
вивчення релігії є питання про її сутність, гносеологічну природу 
релігійної свідомості, її структуру та особливості змісту. 

Цілісну систему наукового осмислення релігійного феномена 
допомагає скласти історичне вивчення релігії. Зокрема, історичне 
релігієзнавство досліджує історію виникнення і розвитку релігій в 
усій повноті їхніх історичних зв’язків. Релігієзнавство допомагає 
краще зрозуміти духовний світ релігійної і нерелігійної людини. 
Необхідно мати на увазі те, що більшість сучасного населення 
світу – віруючі. Для них релігія не просто сукупність уявлень про 
світ, і не просто світогляд. Це й конкретна моральна програма, і 
певний вид повсякденної діяльності, душевного стану, почуттів та 
роздумів. Релігія тісно пов’язана з правом і потребує знань 
конституційно-правових принципів свободи совісті, вміння 
практичного вирішення питань, направлених на надання державою 
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гарантій рівноправності громадян, незалежно від їхнього ставлення 
до релігії. Релігієзнавство визначає релігію як складову частину 
суспільства, що розвивається разом з ним і впливає на людську 
свідомість. 

Термін "релігія" латинського походження, в перекладі він 
означає святість, святиня, благочестя. Більш сучасне розуміння 
даного поняття тлумачиться як зв’язок. 

Релігія – своєрідне осмислення, упорядкування 
повсякденності, що має давню історичну традицію. Вона 
пропонує людям певне пояснення виникнення світу, 
суспільства, людини, а зрештою, – усього живого й неживого. 
Для цього релігія і обстоює певну систему духовних 
авторитетів, правил, і законів буття, вчить людей бачити світ у 
єдності, чуттєво його освоювати, виходячи насамперед із факту 
реальності існування надприродного. Релігійна віра в 
надприродне характеризується певними особливостями. По-
перше, вона передбачає не просто наявність у свідомості 
уявлень про надприродне, а віру в реальне існування 
надприродного. По-друге, релігійна віра обов’язково 
передбачає емоційне відношення до надприродного. По-третє, 
віра в надприродне включає переконаність в існуванні 
особливих двобічних відносин між  ним і людиною. Віруючий 
переконаний в тому, що надприродне не тільки існує, а й може 
вплинути на його долю, життя, і що за допомогою певних дій 
людина, в свою чергу, може впливати на надприродне, 
задобрити його, вимолити прощення. 

Релігія виникла в свідомості людей під впливом умов 
суспільного буття, труднощів пізнавального процесу, а також 
емоційного відношення людей до дійсності. Ця сукупність 
причин і умов, які створюють необхідність і можливість 
виникнення та відтворення релігійного відображення дійсності 
складає джерело і корені релігії.  

Досліджуючи феномен релігії слід звернути увагу на такі 
поняття як політеїзм та монотеїзм. У період переходу до 
класового суспільства формуються племенні релігії, в яких 
відіграють головну роль культ племінного вождя та культ духу 
предків. Виникає політеїзм (багатобожжя) як ідеологічне 
відображення створення родоплемінних союзів. У 
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політеїстичних релігіях виникає пантеон богів, уособлюючи 
різноманітні явища природи і види людської діяльності, різні 
сторони суспільного, духовного і особистого життя людей. 
Класичним взірцем багатобожжя є давньогрецька релігія. 

Монотеїзм – релігія єдинобожжя. Виник внаслідок 
утворення централізованих рабовласницьких держав. Держава з 
єдиним царем потребувала і релігії з єдиним Богом, який 
уособлював би та підтверджував би дії єдиного правителя. 
Суттєвим елементом релігії є емоційне ставлення віруючих до 
створених їхньою уявою надприродних сил. 

Розкриваючи функції релігії та її роль у житті суспільства, 
підкреслимо, що одним з важливих питань є вивчення її 
соціального змісту.  

Головною соціальною функцією є ілюзорно-

компенсаторна. Для віруючого релігія – насамперед 
компенсація усіх негативних проявів його земного життя. У 
свідомості віруючого відбувається перетворення тяжкої 
дійсності у бачення картин ідеального (райського) життя, де 
панують рівність і, найголовніше, свобода. 

Однією з найважливіших функцій релігії – світоглядна. 
Релігія намагається створити власну картину світу, власні 
соціально-гноселогічні схеми вдосконалення суспільного життя, 
визначити місце і призначення людини в цьому світі. 

Релігія також виконує регулятивну функцію. Як будь-яка 
інша сфера духовної культури, вона створює систему норм і 
цінностей, але специфіка яких полягає насамперед у збереженні 
і закріпленні віри у надприродне. 

На рівні окремої релігійної організації релігія виконує 
інтеграційну функцію, згуртовуючи одновірців. 

Необхідно сказати й про комунікативну функцію, яка 
полягає в підтримуванні зв’язків між віруючими шляхом 
створення почуття віросповідної єдності під час релігійних дій, 
в особистому житті, сімейно-побутових відносинах, а також 
стосунках у межах різноманітних клерикальних організацій. 

 

2. Основні релігієзнавчі концепції. 
У сучасному суспільстві існує розмаїття релігієзнавчих 

концепцій, найпоширенішими з яких можна вважати 
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об’єктивно- і суб’єктивно-ідеалістичні, матеріалістичну, а 
також натуралістичну й соціологічну.  

Вихідним принципом об’єктивно-ідеалістичної концепції при 
поясненні релігії, є визнання існування надістотного джерела: 
Бога, "абсолюта", "трансцендентного", "світового духу". На 
ґрунті визнання надістотного і надприродного джерела теологи і 
ідеалісти зводять питання про існування і сутність релігії до 
питання про існування і сутність Бога. В обґрунтуванні буття 
Бога характерні дві тенденції – раціоналістична і 
ірраціоналістична. 

До першої належить неотомізм (назва походить від імені 
середньовічного філософа Томи Аквінського), який трактує світ як 
"реальне створіння Бога", його необхідно прийняти відповідно до 
властивих йому внутрішніх законів. Наука – нижчий рівень знань, 
релігія – вищий. Наука охоплює лише сферу зовнішнього досвіду, 
а релігія володіє абсолютною істиною.  

Ірраціоналістичне обґрунтування віри у Бога представлено 
протестантською школою, що нерідко називають "діалектичною 
теологією". Значним представником цієї школи був Карл Барт, 
який на противагу вченню томізму, доводив, що існування Бога 
не можна довести за допомогою розуму, а пізнати його можна 
лише через одкровення. 

Початок суб’єктивістської традиції у теології пов’язується з 
вченням Фрідріха Шлейєрмахера, який розглядав релігію 
індивідуально-психологічний феномен, як певний стан людської 
свідомості, та людських переживань. 

Маркситська релігієзнавча концепція доводить, що 
неістинне відображення світу в релігійних віруваннях – це не 
лише незнання законів природи, а є відображенням певних 
соціальних умов життєдіяльності людини. Реальні сили, які 
панують над ними, відображаються в релігійній свідомості у 
деформованому вигляді і виступають як сили неземні, 
понадприродні. 

Згідно натуралістичною концепцією релігія породжується 
внутрішніми потребами людського організму, його 
фізіологічними процесами. Один з варіантів натуралістичного 
пояснення створив Зігмунд Фройд, лікар-психіатр, у праці "Тотем 
і табу". Він спробував застосувати до тлумачення суспільних 
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явищ, в тому числі і релігії, свій психоаналітичний метод 
лікування нервових і психічних хвороб. З. Фройд стверджував, 
що ці хвороби мають корені звичайно в придушених з дитинства 
сексуальних прагненнях. Ці ж придушені прагнення бачив він і в 
образах релігійної фантазії відсталих народів: розглядав їх як 
еротичні символи. За З. Фройдом, релігійні уявлення – це ілюзії, 
що випливають з бажань людини. Релігія розглядається як 
загальнолюдський невроз. 

Спробу підійти до релігії як до явища суспільного життя 
було зроблено соціологічною школою Еміля Дюркгейма. Ще 
90-х роках ХІХ століття Дюркгейм у своїх книгах доводив, що 
суспільство, це особлива реальність, яка має свої закони. Релігія, 
за Е. Дюркгеймом, явище соціальної психології, де діють 
колективні уявлення, відмінні від уявлень, які породжені 
індивідуальним досвідом людини. 

 

3. Ранні та пізні національні релігії. 
Ранні національні релігії – це такі релігійні вірування, що 

охоплювали своїм впливом верхні й середні шари населення у 
межах однієї національної держави. До ранніх національних 
релігій відносимо усі релігії, які в літературі позначаємо 
префіксом "старо", або "давньо": давньоєгипетська, 
давньоперсидська, давньоримська тощо.  

Зауважимо деякі риси ранніх національних релігій: 
а) відсторонення від офіційного культу низів суспільства; 
б) порівняна недовготривалість; 
в) суворий політеїзм; 
г) зародження вчення про посмертну віддяку; 
д) обов’язковість і складність жертвоприношень; 
Історичним ґрунтом виникнення пізніх національних релігій 

була криза суспільних порядків, за якою виникла потреба 
використати релігії в ролі засобів втіхи і втихомирення 
найбільш пригніченої частини суспільства. В більшості випадків 
суть цієї кризи виявилася у розкладі рабовласницького ладу і 
переході до феодальних суспільних відносин. До них можемо 
віднести: конфуціанство, даосизм, синтоїзм, іудаїзм, 

зороастризм, індуїзм. 
Розглянемо характерні риси пізніх національних релігій: 
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а) великі масштаби впливу; 
б) довго тривалість існування; 
в) єдність політеїзму і монотеїзму; 
г) спрощення жертвоприношень; 
д) розвиненість вчення про загробні відплати. 
 

4. Характеристика світових релігій. 
Поворотним пунктом в історії релігії стало виникнення 

світових релігій: буддизму, християнства та ісламу. Головною 
особливістю світових релігій є їхній космополітизм. Світові 
релігії звернені до всіх народів незалежно від національності. 
Космополітичний характер буддизму, християнства, ісламу 
сприяв їхньому поширенню по всій Земній кулі. 

Кожній світовій релігії притаманні особливі, не характерні 
для інших релігій, ознаки та риси. Ці властивості, специфічні 
риси богослови видають за докази переваг, 
"боговстановленості" тієї чи іншої, однак єдиноістинної релігії. 

 

Буддизм 

Буддизм – найдавніша світова релігія, що виникла в Індії у 
VI ст. до н. є. На початку І тис. н. є. буддизм поширився по всій 
території Азіатського материка, і наприкінці тисячоліття він уже 
поширився від Каспійського моря до Тихого океану, від Якутії 
до Індонезії. Далі буддизм поступово розчинявся у національних 
культурах, витіснявся ісламом і християнством. З XV ст. у 
степових народів складається буддистська церква — ламаїзм. У 
XIX ст. європейські сходознавці "відкрили" існування 
буддистської літератури, після чого інтерес до буддизму почав 
швидко зростати, з’явилися численні буддологічні школи в 
країнах Європи, Росії та США. Наприкінці XIX ст. починається 
піднесення національно-визвольного руху в країнах Азії, що 
привело до відродження традиційних східних релігій, у тому 
числі буддизму. Російський індолог І. П. Минаєв зазначав, що 
відродження буддизму розпочалося тоді, коли ченці довідалися 
про вивчення священних буддійських текстів у Європі, про 
інтерес європейської демократичної громадськості до вчення 
Будди. Це спонукало їх вступити в полеміку з християнськими 
місіонерами, а успіхи буддійських ченців у диспутах 
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прискорили процес ідеологізації вчення Будди і політизації 
буддійської громади – сангхи. 

До 60-х років XX ст. буддизм переживає своєрідний ренесанс 
здебільшого у країнах Азії, а буддійські громади, монастирі й 
центри виникли у багатьох країнах Європи, Америки та 
Австралії. Нині послідовників буддизму налічується близько 
700 млн. чоловік. 

Історичні джерела свідчать, що про буддизм людям нібито 
возвістив Шак’ямуні (пустельник з племені шак’їв) і відбулося 
це понад 2,5 тис. років тому в Індії. За переказами, після 
незліченних перероджень Будда (що означає на санскриті 
просвітлений вищим знанням, осінений істиною) з’явився на 
землю, щоб виконати свою рятівну місію, вказати людству 
шлях, який допоможе позбутися страждань. Для свого 
останнього переродження спаситель обрав подобу царевича 
Сиддхартхи, що належав до знатного роду Готама (звідси його 
родове ім’я Гаутама). 

Прийнято вважати, що сутність буддизму, з’ясована 
Гаутамою в день великого прозріння, була чітко викладена 
Буддою у першій виголошеній ним проповіді. В ній стисло 
подано вчення про "чотири благородні істини". Істини 
проголошують, що: 

1) життя є страждання; 
2) причина всіх страждань – бажання; 
3) страждання можна припинити позбавленням від бажань, 

"погашенням" останніх; 
4) слід вести доброчинне життя за законами "правильної 

поведінки" і "правильного знання". 
Перша з "чотирьох благородних істин" формулюється так: "У 

чому полягає благородна істина про страждання? Народження – 
страждання, розлад здоров’я – страждання, смерть – 
страждання, скорбота – страждання, горе, нещастя і відчай – 
страждання, союз з нелюбом – страждання, розлука з коханим – 
страждання, неотримання пристрасного жаданого – страждання, 
коротко кажучи, п’ять категорій існування, в яких виявляється 
прив’язаність (до земного) – страждання". 

Важливо зазначити, що буддизм возводить страждання в 
абсолют, у провідну властивість суттєвого буття в усіх його 
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виявах, робить страждання сутністю буття. Будь-яке життя, 
існування завжди, всюди, в будь-якому його прояві є 
обов’язково, безумовно і неминуче стражданням, злом. Такою 
постановкою питання буддизм відрізняється від більшості 
релігій, які передували йому й виникли після нього. 

 

Християнство 
Розглядаючи дану світову релігію важливим є констатація 

наявності особливих ознак. 
1. Християнство стало вперше в історії космополітичною 

(світовою) та монотеїстичною релігією. Ще до виникнення 
християнства робилися спроби створення релігії монотеїстичної 
(Єгипет) чи світової (Індія), проте вони виявилися невдалими. 
Лише християнству вперше судилося стати і світовою, і 
монотеїстичною релігією. 

2. Християнство піднялося на щабель розвиненої релігії, нині 
воно продовжує бути ідеологічно найобґрунтованішою релігією. 

Деякі найважливіші ідеологічні засади християнства 
(зокрема, догмат про існування Бога, потойбічне життя, 
наявність чудес, створення світу тощо) розроблені такою мірою 
ґрунтовно, що інші релігії лише запозичують у християнства 
усталені положення, обґрунтування й аргументи на користь 
релігії. 

3. Християнство є найпоширенішою за територіальною 
ознакою релігією світу. Під його впливом перебуває близько 
п’ятої частини населення Землі. Воно є офіційною релігією в 
абсолютній більшості країн Європи, в Австралії та Новій 
Зеландії, в багатьох країнах Азії та Африки. 

4. Християнство і в минулі епохи, і в наш час затвердилось у 
найбільш економічно і культурно розвинених країнах. Завдяки 
цьому воно адаптувалося до науково-технічного прогресу і 
сучасної культури, своєю історією показує іншим релігіям їхнє 
майбутнє. Впродовж двадцяти століть кращі уми християнства 
працювали на його ниві, обґрунтовували його віровчення, 
створили йому стійкий фундамент богословських концепцій. 

Перші християнські громади виникли в 60-х роках І ст. 
до н. е. на території Римської імперії, про що незаперечно 
свідчать історичні документи. Серед них – визнана за священну 
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книга "Апокаліпсис" (68-69 pp.), яка ввійшла до складу 
біблійних книг під назвою "Одкровення св. Іоанна Богослова". 
Водночас християни ретельно вивчали Старий Завіт, вбачаючи 
неподільну єдність між Богом-батьком і Богом-сином, що 
розп’яттям на хресті спокутував гріхи людські і тим самим 
дістав прощення людям від Бога-батька. Наукове 
релігієзнавство розрізняє соціально-економічні причини та 
ідейні джерела виникнення християнства.  

Соціально-економічні причини поширення християнства. До 
них належать: криза політеїстичних релігій в Стародавньому Римі; 
посилення експлуатації підлеглих і поневолених Римом народів; 
поразки повстанців-рабів, соціальна потреба у новій релігії. 

На початку нашої ери Рим підкорив країни 
Середземноморського басейну та інші народи. Утворилася 
могутня, величезна імперія. Вона вимагала військової, 
господарської, політичної, а також ідеологічної єдності. За 
обставинами того часу ідеологічним інтегратором могла 
виступити лише релігія. У стародавній Римській імперії 
існували родоплемінні релігії, що мали політеїстичний характер. 

Релігія "вічного міста" не могла привернути симпатії 
поневолених Римом народів. І Рим, і його релігія сприймалися 
підкореними народами як джерело їхніх бідувань і страждань. 
Не могла стати "рятівною" у Римській імперії і релігія 
поневолених народів, оскільки підкорених народів і релігій було 
багато, місцеві боги не мали змоги захистити ці народи від 
жорстокої влади Риму і тому розвінчали себе в їхніх очах. Отже, 
Римській імперії була потрібна нова релігія, що стала б у разі 
потреби релігією різних народів, усіх народів Римської імперії. 
На зміну існуючим національним релігіям повинна була прийти 
релігія космополітична. 

Становлення християнської церкви – складний і тривалий 
процес. Малочисельні, сектантські за своєю сутністю громади 
перших християн (друга половина І ст.) складалися з рабів, 
плебейства римських окраїнних провінцій Палестини та Малої 
Азії. Це була релігія поневолених і гноблених. 

Такі громади чекали першого пришестя Христа-Спасителя, 
який нещадно покарає верхи і власті Римської імперії, 
знищить місто-блудницю Рим, встановить на землі своє 
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тисячолітнє царство. Потім спаситель прийде на землю 
вдруге і влаштує суд над усіма людьми. Громади перших 
християн складалися передусім з євреїв, отже, особливу роль 
у своїх віруваннях вони відводили іудейському народу: 
Христос врятує іудеїв, царювати з Христом будуть іудеї, 
судити всі народи належить іудеям. 

На початку II ст. гнані, "катакомбні" громади перших 
християн вгамовують свої бунтарські пристрасті щодо властей 
Римської імперії. Вони визнають, що спасіння потребують не 
лише іудеї, вони пускають у свої громади і неєвреїв, але й далі 
ставлять іудеїв вище за тих, хто не визнавав обряду обрізання. 
Армія проповідників християнства (скорого, грядущого для всіх 
спасіння) поволі створює цілу мережу християнських громад, 
яка поширилася на всю імперію. 

З середини II ст. у християнські громади починають 
вливатися представники правлячої верхівки Римської імперії. 
Саме християнство докладає зусиль до того, щоб домогтися 
довір’я властей. Починається період євангелізму: царство Боже 
переноситься в потойбічний світ, пришестя Христа визнається 
здійсненним фактом, а страшний суд – справою віддаленого 
майбутнього. 

Християнські громади все ще переслідуються державою як 
політично неблагонадійні. Переслідування, зрештою, мали й 
відверту мету пограбування християн і збагачення 
можновладців. Однак поступово починає формуватися церква, 
консолідуючи розрізнені, різновірні й нерідко ворогуючі 
громади віруючих. 

Поширивши свій вплив на значні території та на народи імперії, 
християнство вже на початку IV ст. (Міланський едикт 314 р.) 
домагається стану терпимої релігії. Тепер вже за допомогою 
державної влади християнство стрімко консолідується в єдину 
пануючу церкву, підпорядковуючи церковному апаратові основну 
частину віруючих. У 325 р. християнство указом імператора 
Константина Великого проголошується державною релігією 
Римської імперії. Конституюючись у державну церкву, 
християнство починає енергійно переслідувати як інші релігії, так і 
нецерковних християн. 
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У 1054 р. колись єдина християнська церква остаточно 
розкололася на: західну (католицьку, римо-католицьку, 
латинську) і східну (православну, ортодоксальну, візантійську, 
грецьку). 

В XVI ст. у Європі в ході Реформації виникає протестантизм, 
який згодом поділився на кілька течій, основні з яких 
лютеранство, кальвінізм, англіканство. 

Нині християнство поділяється на чотири головних церкви: 
давньосхідні (Антиохійська, Александрійська, Єрусалимська, 
Константинопольська); католицька; православна; 
протестантизм. Ці церкви та напрями, що виникли з них 
(деномінації, розколи та секти) охоплюють 95 % сучасних 
християн. 

Іслам 

Іслам (з арабської ٳ��م – "покірність", "присвячення життя 
Богові") наймолодша за часом виникнення і розвитку світова 
релігія, він формується у VII ст. як, певною мірою, продовження 
і трансформація на арабському етнокультурному ґрунті 
монотеїстичної аврамічної традиції. Іслам, як і іудаїзм та 
християнство, відмежовує себе від політеїзму, але водночас і від 
християнських уявлень про втілення Бога і про Трійцю. На 
першому плані – таухід (�����), релігійний догмат, який полягає 
у вірі в єдиності Бога, адже він вічний, ніким не був народжений 
та сам не народжує інших, не існує інших богів наряду з ним, 
тільки він гідний поклонінню, його не можна сприйняти 
людськими органами чуття. Іслам нині є однією з 
найпоширеніших релігій світу. Мусульманські громади діють 
більш як у 120 країнах, об’єднуючи понад 1,3 млрд. чоловік (в 
т. ч. в країнах ЄС понад 20 млн.), при цьому існує тенденція до 
збільшення їх кількості. У 35 країнах світу мусульмани 
становлять більшість населення, а в 29 країнах послідовники 
ісламу – це впливові меншини. У 28 країнах іслам визнаний 
державною або офіційною релігією. Серед них Кувейт, Єгипет, 
Ірак, Іран, Марокко, Пакистан, Саудівська Аравія тощо. 
Більшість мусульман зосереджена в Західній, Південній, 
Південно-Східній Азії та Північній Африці. 

Іслам – це також повернення до витоків "істинної" віри, від 
чого дещо відійшли іудеї та християни. Аллаг (Бог) через своїх 
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посланців – пророків – завжди давав людям (в т. ч. іудеям, 
християнам, мусульманам) у Священних Писаннях справжні 
орієнтири віри. Усього було послано 124 тис. пророків. З 
позицій ісламського віровчення, іслам не виник як щось зовсім 
нове, а існував із самих начал як релігія пророків . У Корані, 
священній книзі мусульман, згадуються пророки: Адам, Ідріс, 
Нух (Ной), Худ, Саліх, Ібрагім (Аврам), Лут (Лот), Ісмаіл, Ісхак 
(Ісак), Йакуб (Іаков), Йусуф (Йосиф), Аййюб, Шуейб, Муса 
(Мойсей), Харун (Арон), Зуль-Кіфль, Дауд (Давид), Сулейман 
(Соломон), Ільяс (Ілія), Аль-Ясаа, Йунус (Іона), Захарія, Яхйя 
(Іоанн Хреститель), Іса (Ісус) та Останній пророк – Мухаммед. 
Наголошується, що після Мухаммеда людство не отримає інших 
пророків. 

Іслам виник у VII ст., у період переходу арабів від 
патріархально-родового ладу до класового суспільства. У той 
час Мекка була найбагатшим та найвпливовішим містом 
Хіджазу (західної частини Аравійського півострова). Це був 
великий торгівельний центр, відправний пункт для каравану до 
Сирії, тут розташовувалась Кааба – велика будівля кубічної 
форми, в якій розміщувався пантеон 360 богів арабських 
кочових племен. 

Іслам бере свій початок з 610 р. з моменту сходження до 
жителя Мекки Мухаммеда архангела Джабраіла, який спонукав 
його до проповідницької діяльності. Народився пророк 
Мухаммед (ісламська традиція передбачає обов’язкове 
вживання фрази ا� ���� و��� ��� "Нехай благословить його Аллаг 
та вітає!" при кожному згадуванні імені Мухаммеда) близько 
570 року у місті Мекка і належав до клану Хашим племені 
Курайш, який, за хадисом "Сахіхе" Мусліма, веде свій родовід 
від потомків Ісмаіла, сина Ібрагіма (Аврама). Як і його дід, він 
вірив в єдиного Бога (таких людей називали ханіфами – 
монотеїстами, котрі орієнтувалися на релігію пророка Ібрагіма 
(Аврама), але не належали ні до іудеїв, ні до християн). Він 
любив доволі часто усамітнюватися і молитися в одній печері 
гори Джабал Нур (Гора Світла). В ніч 27 числа місяця Рамадан в 
печері Мухаммеду являється видіння, в якому перед ним постав 
архангел Джабраіл (�����) і сповістив, що віднині Мухаммед є 
пророком Аллага і він повинен передавати людям слова Великої 
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книги – Корану. Ця ніч ввійшла в історію іслама під назвою ا���ر 
����  "Лейлят аль-Кадр" (Ніч передвизначення). З цього моменту 
пророк Мухаммед почав отримувати через архангела Джабраіла 
Божественні одкровення. Пророк Мухаммед закликав близьких 
до нового шляху життя – ісламу (шляху "покірності волі 
Аллага"), самі ж послідовники нарікалися мусульманами ("ті, 
хто підкорюються"). 

Ісламський рух зростав, що почало викликати з боку 
правлячої еліти Мекки спершу обурення, ненависть, а згодом і 
страх можливості зміни устоїв, а передусім торгівельної 
діяльності, яка багато в чому розвивався на основі 
ідолопоклонництва Кааби. Мусульмани зазнають переслідувань 
з боку мешканців. Життя у Мецці для Пророка стає дедалі 
нестерпнішим: насмішки, знущання, переслідування, стала 
реальною загроза його вбивства ідолопоклонниками. І в цей час, 
в 622 році, до нього надійшло запрошення переїхати до Йясріба 
і стати головним суддею між арабами та євреями, котрі там 
мешкали. Пророк Мухаммед приймає їх запрошення і 
переселяється разом із своїми сподвижниками до Йясріба, де 
вони заснували своє поселення – "Місто Пророка", "Просвітлене 
місто", нині відоме нам як Медіна. Основним принципом 
правосуддя, утвердженого пророком Мухаммедом в Медині, 
стала рівність всіх перед законом, незалежно від расової, 
етнічної та родової приналежності, віросповідання, соціального 
статусу тощо. Ставши, фактично, правителем міста-держави 
Медина, пророк Мухаммед вів поміркований спосіб життя: 
виконував чорнову роботу по дому, піклувався про сім'ю, 
здійснював наставлення віруючим, встановлював правила 
спільного життя мусульманської общини, багато часу проводив 
у молитвах.  

Утім, Медина постійно зазнавала військової агресії з боку 
Мекки. Але разом з тим значно зростала чисельність мусульман 
у самій Мецці. У 628 році мединці на чолі з Мухаммедом 
здійснюють паломництво до святих місць на околиці Мекки, у 
629 р. їх впустили і в саме місто, а наступного року Мухаммед із 
військом вступив у Мекку як тріумфатор, де сім раз обійшов 
навколо Кааби й розбив усіх її ідолів. 
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Пророком Мухаммедом було закладено основи існування 
ісламської общини – умми, яка розросталася і набувала рис 
державності. Смерть Пророка, який не залишив після себе 
спадкоємця (усі його сини померли ще в дитячому віці), 
спричинила великі конфлікти між елітою новоствореної 
арабської ісламської держави. Провінції почали оголошувати 
свої наміри щодо від’єднання, виникли загрози військової 
агресії з боку сусідніх держав. Переломною подією стало 
обрання першого халіфа. Ним було обрано сподвижника і тестя 
(батька однієї дружин Пророка Айші) Абу Бакра. Розпочалася 
нова епоха розвитку ісламу – епоха чотирьох "праведних" 
халіфів. Наступними халіфами були обрані Умар, Усман та Алі. 
Обрання ж четвертого халіфа в 661 році спричинило поділ 
ісламу на дві течії: сунізм та шиїзм. Це був період становлення 
могутньої арабської держави, територія впливу якої поширилася 
до західних кордонів Єгипту, на Сирію, Месопотамію, 
Вавилонію, Кіпр, Карфаген. Разом з цим збільшувалася й 
кількість прихильників ісламу. Наступний халіф Муравія став 
засновником династії Омейядів, представники якої надавали 
більшого значення політичній складовій держави, ніж 
релігійній. Їм вдалося поширити свій вплив на північну Африку, 
Іспанію, Кавказ, Афганістан, північ Індії. У результаті зростання 
незадоволення народу правлінням Омейядів шляхом перевороту 
в 750 році до влади приходить династія Аббасидів. Саме з їх 
керівництвом пов'язується "Золотий вік ісламу" – період 
культурного, мистецького, наукового розквіту арабської 
держави. Дослідження в медицині (Хунейн ібн Ішхак 
(Йоганіттіуса), Мухаммед ібн Закарія Разі (Разеса), Абу Алі аль-
Хусейн ібн Сіни (Авіценни)), в математиці (аль Хорезмі, Абу 
ль-Вафи, Аль-Біруні, Омар Хайям), в астрономії (аль-Баттані, 
ібн аль-Хайсам), в хімії (Джабір ібн Хасан), в географії (аль-
Ідрісі), у філософії (ібн Рушд, аль-Кінді) справили суттєвий 
вплив на розвиток науки. В основу було покладено положення із 
Корану щодо необхідності оволодівати знаннями і вивчати 
природу, щоб знаходити в ній присутність Творця. Знання стали 
складовою ісламського віровчення. Наука увібрала в себе 
спадщину мислителів стародавніх Китаю, Індії та Греції. 
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Мусульмани в цю епоху створили суспільство, яке стало 
науковим центром світу, ставши, певною мірою. 

Основою ісламської релігії є: 
� іман (віровчення); 
� іслам (релігійна практика); 
� іхсан (щирість і внутрішня релігійність віруючого). 

В ісламі визначено основними постулатами віри 
мусульманина (аркан уль-іман): віру в Аллага як єдиного Бога, 
творця усього сущого (таухід); віра в ангелів; віра в Священні 
Писання (до них відносяться – Таурат (Тора), Забур (Псалтир), 
Інджиль (Євангеліє) і Коран, але Коран користується особливою 
шанобою, оскільки він, на відміну від попередніх Писань, не був 
змінений людьми); віра у пророків (усього їх було 124 тисячі, у 
Корані згадуються 25, останнім пророком є Мухаммед, він був 
посланий усім народам людей і усім джинам; віра в Судний день 
і Воскресіння (віра у вселенську катастрофу, воскресіння, 
Божий суд, існування раю (Джаннат  ��ّ�  ) і пекла (Джаханнам  
����)); віра у передвизначеність Аллагом долі усього сущого 
(творіння і визначення здійснюється за волею Аллага, діяльність 
слуг Аллага здійснюється за їх власним вибором). 

Іслам визначає п'ять основних зобов'язань, що мають назву 
"стовпи ісламу" (аркан уль-іслам), які повинен виконувати 
кожен мусульманин:  

1) шахада (ісламське віросповідання); 
Шахада – це символ віри, в основі якого свідчення, яке 

складається з двох частин: "Немає божества, крім єдиного Бога 
(Аллага)" (сури Корану 37:35 і 47:19) та "Мухаммед – пророк 
Аллага" (сури Корану 48:29, 3:144, 33:40, 63:1). В шиїтській 
традиції ще додається "Алі – друг Бога". 

2) салят, або намаз (молитва) – щоденна ритуальна молитва 
мусульман. Салят здійснюється арабською мовою за 
встановленим порядком, як правило, п’ять разів на день у чітко 
встановлений час;  

3) закят (благодійність) – обов'язкова виплата 
мусульманином частини свого майна для підтримання найменш 
забезпечених представників релігійної громади та для справи 
розвитку і поширення ісламу. Закят виплачується в 
установлений час та за встановленими правилами і, як правило, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Філософія: навчально-методичний посібник 
 

 222

з кожного виду майна, який є більшим за мінімум, з якого 
виплачується закят. Разом із обов'язковою виплатою існує 
добровільна милостиня – садака;  

4) саум (піст) – обов'язковий для дорослих, здорових та 
ритуально чистих людей піст протягом усього місяця Рамадан. 
У піст забороняється вживання їжі, напоїв та інтимна близькість 
у період від сходу сонця до його заходу. Утім заборона стосовно 
їжі та пиття в священний місяць Рамадан не поширюється на 
людей похилого віку, хворих, подорожуючих, вагітних, матерів-
годувальниць та тих, чиє здоров'я від дотримання посту може 
зазнати шкоди;  

5) хадж (паломництво) – паломництво мусульман у 
визначений час до святих місць Мекки. Хадж здійснюється 
вільним повнолітнім мусульманином у здоровому глузді за 
наявності необхідних для утримання родини матеріальних 
статків та коштів для здійснення паломництва..  

Священною книгою мусульман є Коран. До Священних 

Писань ісламу також відносяться – Таурат (Тора), Забур 
(Псалтир), Інджиль (Євангеліє). Коран, на думку мусульман, 
є останнім Писанням, посланим Богом людям, у ньому 
підтверджується істинність попередніх, але водночас 
відміняються встановлені ними законами й утверджується 
найдосконаліше небесне законодавство. Коран (араб. أل  ���ن – 
декламація, читання вголос) – Священна книга ісламу, яка 
містить дослівне Одкровення Бога, передане людству 
архангелом Джабраілом через пророка Мухаммеда. Коран – 
це копія "Книги всіх книг", яка знаходиться у Бога. За життя 
пророка Мухаммеда Коран як єдина цілісна книга існував 
лише в усній формі й дуже багато мусульман знали його 
напам'ять. Після його смерті сподвижники, передусім вдова 
Пророка Айша, зробили спробу зібрати воєдино усі айяти, а 
під час правління халіфа Османа вони були зведені в єдиний 
список і в 651 році світу явився повний текст, який був 
визнаний канонічним. Редакції тексту тривали до 1928 року і 
стосувалися лише уточнення для однозначності прочитання. 
Найдавніші фрагменти Корану, які дійшли до нас, датуються 
875 роком. 
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Коран складається із 114 сур (розділів). Мова Корану – 
арабська. Ісламськими теологами заперечується можливість 
справжнього перекладу Корану на інші мови та визнання їх 
канонічності, оскільки виникає загроза неоднозначності 
трактування його положень. Для ознайомлення Коран 
перекладається на різні мови (це розуміється як переклад 
смислів), але його вивчення можливе лише в оригінальному 
арабомовному тексті. Хоча сури не мають хронологічної 
послідовності, проте вони поділяються на "мекканські" і 
"мединські". Цей поділ відповідає періодам перебування 
Мухаммеда в Мецці і Медині. 

Згодом, після появи першого тексту Корану було зрозуміло, 
що необхідна конкретизація положень ісламу і, зокрема, 
етичного вчення. Моральне та правове вчення ісламу в деталях 
викладене в Суні – збірнику переказів (хадисів) про те, як діяв 
Мухаммед за різних життєвих обставин. Започаткували збірник 
переказів сподвижники Мухаммеда; канонічною книгою 
мусульман вона стала з IX ст. Суна містить матеріали з різних 
джерел: давньоарабських переказів, Тори, Євангелій, творів 
перських та іранських мислителів. Суна поряд з Кораном є 
головним джерелом мусульманського права, шаріату. 

Течії ісламу. На відміну від християнства, іслам не має 
церкви як особливої релігійної організації. У релігійній громаді 
(уммі) важливу роль відіграють є муфтії (найбільш досвідчені 
знавці шаріату), а також пов’язані із здійсненням культів 
муедзини (вони закликають до молитви), хатіби (проповідники) 
та імами (керівники молитви). Проблема, кому повинна 
належати верховна влада в релігійній общині, поділила 
мусульман на такі течії як сунізм та шиїзм. У сунітів влада 
належить халіфу, який обирається громадою, а в шиїтів імаму, 
спадкоємцю з роду Мухаммеда. Кількість сунітів у світі є 
більшою за шиїтів (бл. 75-90 %). У свою чергу, кожна з цих 
течій має ще свої розгалуження. 

 

Контрольні запитання: 
1. Визначте особливості академічного релігієзнавства. 
2. Розкрийте зміст інтегративної функцію релігії. 
3. Охарактеризувати комунікативну функцію релігії. 
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4. Вчомуполягають нормативна та регулятивна функції релігії. 
5. Дайте порівняльну характеристику головних релігієзнавчих 

концепцій. 
6. Назвіть характерні риси ранніх національних релігій. 
7. Пізні національні релігії, та їх визначальні риси. 
8. Охарактеризувати сутність світових релігій. 
9. У чому своєрідність буддизму як релігії? 
10. Поясніть зміст чотирьох благородних істин буддизму. 
11.  Які історичні передумови виникнення християнства. 
12.  Хто, коли і чому проголосив християнство державною 

релігією. 
13.  Які ви знаєте течії в християнстві? Якими є їх визначальні 

риси? 
14.  Де й коли виник іслам? Дати загальну характеристику цій 

світовій релігії. 
 

Теми рефератів та доповідей: 
1. Релігійне й національне в духовному і культурному 

надбанні. 
2. Конфуціанство, як духовна основа китайської культури. 
3. Буддизм і сучасне мислення. 
4. Нірвана та її сутність. 
5. Етнічні основи християнства. 
6. Людинотворча сутність християнської духовності. 
7. Проблема джигаду в контексті сучасних світових реалій. 
8. Іслам в Європі та "європейський іслам": тенденції та 

перспективи. 
 

Рекомендована література: 
1. Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з 

релігієзнавства: Навчальний посібник. – К.: УФІМБ, 
1995. – 144 с. 

2. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. 
Підручник – К.: Наукова думка, 1995. – 352с. 

3. Лубський В.І. Релігієзнавство. Підручник – К.: Вілбор, 
1997. – 480с. 

4. Русин П.В. Основи релігієзнавства. Навч.посібник – 
Рівне.: Видавничий відділ РДТУ, 1999. – 238с. 
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Тема 11. Етика як філософське вчення про 
мораль 

 

Ключові поняття і категорії: етос, етика, мораль, 
моральність, мононорми, традиція, добро, зло. 

 
План: 

 

1. Предмет етики. Етика як філософське вчення про мораль. 
2. Мораль в системі світових реалій. 
 

1. Предмет етики. Етика як філософське вчення про 
мораль 

Одвічні пошуки й проблеми людської душі, що ми звемо 
моральними, це цікаво й важливо для кожної людини. 

Термін "етика" походить від давньогрецького "ethos", яке ще 
в Гомера означало місце перебування, або спільне житло. 
Пізніше значення даного поняття дещо змінилося. Більш 
традиційним стало тлумачення слова "етос" як звичай, вдача 
характер. В античній літературі "етос" використовувався для 
позначення усталеного характеру того чи іншого явища. Хоча, 
первинне значення "етосу", як спільного житла або місця 
перебування теж не втрачає своєї актуальності, а тим більше, не 
є для предмету етики зайвим, так як воно акцентує увагу на 
наявність зв’язку вдачі людини з її природним, культурним та 
соціальним оточенням. Сам термін "етика" вперше вживає 
давньогрецький мислитель Арістотель. Він був необхідний 
філософу для позначення чеснот, що стосуються людської вдачі 
та характеру. Арістотель залишив праці, в яких вперше 
вживається це слово: "Нікомахова етика", "Евдемова етика" то 
"Велика етика". 

Можна зауважити, що під власною назвою наука етика існує 
понад 23 століття. Хоча, це не означає, що етичних проблем не 
існувало раніше. З ними ми зустрічаємося у проблемах 
філософського осмислення світу Стародавньої Індії та Китаю. 

Що ж до поняття "мораль", то варто також звернутися до 
історії античного світу. Річ у тім, що в латинській мові здавна 
існувало слово mos, яке, подібно до етосу, теж означало 
характер, вдачу, звичай. І зважаючи на цей комплекс значень 
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відомий римський письменник і політичний діяч Марк Туллій 
Цицерон утворює від іменника mos прикметник moralis "той, що 
стосується характеру, вдачі та звичаю". А вже в IV ст. н.е. 
виникає термін moralitas -мораль. 

З часом поняття мораль та етика стали загальнопоширеними. 
Варто зауважити, що термін етика зберіг саме арістотелівське 
значення і досі позначає головним чином науку. Під мораллю 
розуміють предмет науки етики. Поряд з поняттям мораль, ми 
зустрічаємо ще одне схоже по звучанню слово моральність, в 
російській мові вживане як нравственность. 

Відмінність між мораллю та моральністю можна 
сформулювати таким чином. Мораль, на відміну від 
моральності, виступає як певна форма свідомості. Сукупність 
усвідомлюваних людьми принципів, правил та норм поведінки. 
Моральність – втілення даних принципів, правил і норм у 
реальній поведінці людей та стосунках між ними. Як показує 
історичний досвід, мораль, яка не може знайти повного втілення 
в конкретній моральності, тобто, в конкретних людських 
стосунках і вчинках, виявляється приреченою на загибель. 

То що ж таки являє собою мораль у зрізі філософського 
бачення модифікації відношення людини до світу? І чи можемо 
вважати етику практичною філософією? Історія філософії та 
етики робить ряд спроб дати відповідь на це питання. 

Етика намагається дати характеристику таким поняттям як 
добро і зло. Добро трактується як вища цінність моральної 
свідомості. В свій час моральна свідомість розуміється як 
ідеальне відображення і впорядкування власне моральної 
практики й моральних відносин. Передумовою добра є благо, 
яке розглядається як позитивний зміст буття взагалі. Зло, як 
моральна категорія постає не як "антидобро", а як "антиблаго". 
Зло постає як розуміння того, що підриває продуктивні потенції 
буття, руйнує умови і засоби виживання, фізичного й духовного 
розвитку людини (повінь, землетрус та ін.). Моральне зло – це 
зло, яке людина обирає тією чи іншою мірою, в силу тих чи 
інших причин (вбивство, тощо). 

Мораль постає як практично-оцінюючий спосіб відношення 

до світу, до дійсності, котрий регулює поведінку людей з точки 
зору протиставлення добра і зла. Тобто, мораль, як предмет 
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етики являє собою концентрований вияв саме практичного, 
активно-перетворювального ставлення до життя. Класичним 
виразником і теоретиком подібної моралі є основоположник 
німецької класичної філософії Імануїл Кант, автор вчення про 
основоположний моральний обов’язок – категоричний 

імператив. Це дуже своєрідний закон. Він не вказує людині ні 
на що, і нічого не забороняє. Вимагає від людини лише 
самостійного прийняття рішень. "Чини так, ніби максима твого 
вчинку за допомогою твоєї волі повинна стати загальним 
законом природи". Заслуга Канта полягає в тому, що своєю 
етикою він розвив найглибинніший пласт євангельської моралі – 
моралі власного вибору. 

Зауважимо, що в наведеному визначенні мова йде про 
оцінюваність моральних явищ, про можливість оцінки як сутнісну 
рису моралі. Ще стоїки помітили, що найістотніші якості людини, з 
погляду моралі постають не як благо чи зло, а як щось нейтральне. 
Лише тоді, коли необхідно оцінити поведінку людини як зло чи 
добро, тільки тоді мораль вступає у свої права. 

Розглядаючи етику як розділ філософії варто зазначити, що 
етика є не лише наукою про мораль, а й наукою про ставлення 
самої людини до моралі; про те, який смисл людина вбачає в 
прийняті ти чи інших моральних норм; сенсу, чи необхідності 
морального самовиховання, та самовдосконалення. 

Основу досліджень в області етики становлять вічні проблеми 
людського існування: добра і зла, чесності, совісті і гідності, 
обов’язку і відповідальності, порядності, щастя і сорому. Ці поняття 
і є головними з числа тих, якими оперує етика. 

 

Основні етичні категорії 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добро і зло (основні 
категорії етики) Сутнісні Структурні 

категорії моральної 
свідомості 

категорії моральної 
самосвідомості 

норми 

моральні принципи 

моральні цінності 

моральні ідеали 

обов’язок честь 

відповідальність совість 

справедливість 

порядність 

сором 

гідність 
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Аналіз етичних категорій дає можливість виявити в їх 

структурі наступні: 
а) ті, що фіксують головні компоненти моралі (норми, 

принципи, етичні оцінки і цінності, ідеали) 
б) ті, що виражають головний зміст і специфіку моралі 

(категорії моральної свідомості і самосвідомості). 
Добро – це почуття і усвідомлення людиною своєї здатності 

творити благо на користь суспільства і іншої людини. 
Благо при цьому виступає як філософське поняття, яким 

визначається все, що задовольняє потреби людини і має для неї і 
суспільства значення позитивної оцінки. 

Зло – це почуття і усвідомлення людиною своєї здатності 
робити шкоду. 

Норма – це елементарна форма моральної вимоги, певний 
взірець поведінки, що відображає потреби людського співжиття 
і співвідносин та носить обов’язковий характер. 

Принцип – форма моральної свідомості в якій моральні 
вимоги виражаються в найбільш узагальненому вигляді. 

Ідеал – образ досконалого, довершеного, бажаного, що 
сприймається як ймовірно можливе чи належне. 

Обов’язок – моральне усвідомлення належного, яке 
передбачає вимогу, що звернена до суб’єкта відповідно до його 
ситуації і становища та відчуття особистої причетності до 
здійснення цього належного. 

Відповідальність – поняття, що характеризує суб’єкта 
відносин чи діянь з позиції виконання конкретних завдань, 
виходять з уявлень про належне, обов’язкове. 

Справедливість – категорія що фіксує той належний 
порядок людського співжиття, який має бути установленим 
внаслідок відповідального виконання суб’єктом своїх 
обов’язків. 

Поняттям "честь" визначається ставлення людини до самої 
себе, а також ставлення до неї суспільства як до представника 
певної групи. Цим поняттям суб’єктом характеризується 
"чистота" своєї репутації, авторитету, доброго імені. 
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Поняттям "совість" визначається почуття й усвідомлення 
людиною  відповідальності за свою поведінку, свої вчинки 
перед самим собою, людьми, суспільством. 

Поняттям "гідність" визначається ставлення людини до 
самої себе і суспільства до неї як до визнаної цінності. Цим 
поняттям позначається сукупність уявлень про самоцінність 
особи, її соціальну рівність з іншими людьми, за допомогою 
яких визначають конкретну міру суспільної цінності людини. 
Уявлення про гідність виконують функцію регулятора людської 
поведінки: за будь-якої ситуації людина мусить поводитися так, 
щоб не втратити свого "обличчя". 

Поняття "порядність" – це почуття і усвідомлення людиною 
(людністю) причетності та відповідальності стосовно долі інших 
людей. 

Сором – почуття сильного збентеження, зніяковіння через 
свою погану поведінку, недостойні дії і вчинки. 

Як структурні так і сутнісні етичні категорії пронизують 
увесь спектр морального життя людства. Через призму цих 
категорій відображається не лише потреба людства в 
усвідомленні оточуючого буття в його ціннісних вимірах, але 
і наявні спонукання до подальшого морального 
вдосконалення. 

 

2. Мораль в системі світових реалій 
У результаті кардинальних змін в сфері науково технічного, 

технологічного потенціалу людства, підвищення здатності 
людини впливати на стан навколишнього буття і на кардинальні 
умови свого власного існування дедалі важливішою стає 
моральна спрямованість її конкретних дій, чимраз більшого 
значення набуває те, яким саме цінностям підпорядковує 
людина свою зростаючу могутність. Тож якщо раніше в 
людській культурі домінували релігійно-конфесійні, 
пізнавальні, естетичні, утилітарно-практичні цінності, тощо, то 
нині настає час, коли визначальними для людини й людства 
повинні стати цінності етичні, бо від цього залежить саме 
виживання земної цивілізації. 

Термін "повинні", одначе, ще не означає що це обов’язково 
відбудеться, оскільки все залежить від нинішнього нашого 
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вибору. Людина, як учили отці християнської церкви, 
відрізняється від янгола тим, що здатна обирати як добро, так і 
зло. Гостро постаючи перед окремими соціумами й перед 
людством у цілому, етична проблема все ж за самою своєю 
суттю лишається передусім проблемою конкретної людської 
особистості, вибір якої становить основу морального 
самовизначення суспільства, нації, людства. І перш за все 
актуальність цій проблемі надають суперечності сучасного 

цивілізаційного розвитку, які на весь голос заявили нині про 
себе (війни і миру, екологічна проблема, сировинна та 
енергетична, продовольча, боротьби зі СНІДом та міжнародним 
тероризмом, тощо). Всі ці проблеми можуть бути вирішеними 
тільки людьми з гуманістичними орієнтирами, які б прагнули 
будувати світ і своє життя на загальнолюдських моральних 
цінностях. За таких обставин і зростає роль морального чинника 
в усіх сферах життєдіяльності суспільства і людини, а перед 
самою етикою постає ряд складних завдань, суть яких перш за 
все зводиться до необхідності сприянню адаптації людини до 
швидких і корінних змін, що відбуваються нині в сучасному 
світі та сприяти переосмисленню людиною своїх дій. 

Перш за все слід: 
а) сприяти звільненню свідомості від пережитків, забобонів та 

непотрібних обмежень; 
б) виокремити, обґрунтувати і закріпити моральні цінності, 

необхідні для нормального існування і розвитку людства; 
в) розробити шляхи впровадження в життя вищезазначених 

цінностей, та сприяти їх реалізації. 
Зміна наявних в сучасному суспільстві філософських 

світоглядних систем, змін соціокультурного фону, та рівня 
соціально-економічного і політичного розвитку, з необхідністю 
вимагають підсилення ролі етики, як науки що виконує низку 
важливих функцій. Перш за все особливу значимість набувають 
такі з них, як:  

а) описова;  
б) ціннісно-орієнтаційна;  
в) аналізу суміжних проблем та з’ясування моральних 

перспектив;  
г) вироблення етичних знань. 
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Слід при цьому мати на увазі те що моральні явища є  дещо 
розмитими, невловимими, вони важко фіксуються. Тому 
завдання етики – вирізнити моральну сторону (складову) з 
різноманіття людської діяльності, визначити й описати реальні 
звичаї, мотиви поведінки, цілі людей. Описування моралі — 
важке дослідницьке завдання. Мораль не є результатом 
людського свавілля, вона об’єктивно детермінована і виступає 
як необхідна умова самоорганізації суспільних індивідів. 
Соціально-моральна поведінка має свою чітку логіку. Звідси 
завдання етики полягає в тому, щоб вивчити реальні 
моральні процеси. Отже, на описовому рівні етика виділяє 
об’єкт дослідження (мораль), вводить у науковий обіг факти, які 
підлягають поясненню, інтерпретуються теоретично. 

Філософсько-світоглядні орієнтації етики не є морально 
нейтральними, вони мають ціннісне значення, характеризуються 
моральною визначеністю. Потому завдання етики полягає в 
необхідності подальшого узагальнення моральних процесів і 

визначенні ціннісних нормативних перспектив. При цьому, вона 
не створює нових форм моралі, а дає їм закінчені 
формулювання, орієнтує на те, що має бути. Це досить складне 
і, по суті, аналітичне завдання. Для того, щоб з існуючого 
різноманіття моральних цінностей виділити ті, що найточніше 
виражають глибинні інтереси суспільства та його спільнот, 
мають історичне майбутнє, їх необхідно піддати науковому 
аналізу. Таке складне дослідницьке завдання має важливе 
орієнтуюче значення для практики морального виховання 
реалізується, як бачимо етикою через таку функцію її, як 
ціннісно-орієнтаційна.  

Така функція, як функція вироблення етичних знань 
пов’язана з поясненням походження моралі, фактів 
морального життя, обґрунтуванням моральних цінностей, 
принципів, норм, ідеалів, оціночних уявлень конкретно-
історичного типу суспільства і зрештою – із створенням 
знань про мораль. Етика виробляє наукові знання про 
мораль, перетворюючи емпіричні моральні факти на наукові. 
Вона і надалі повинна послідовно впроваджуючи і 
вдосконалюючи свій специфічний підхід до вивчення 
моралі, виявляти її власну природу, специфіку і роль у житті 
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людини, закономірності функціонування і розвитку, джерело 
походження моральних цінностей. Усе це має важливе 
значення як для самої етики, так і для того, щоб підкріпити 
інші науки, які мають справу з мораллю, науковим 
розумінням її особливостей, а також для координування 
досліджень моралі соціальними і гуманітарними науками. 

Як бачимо, на даному етапі розвитку головне завдання 
етики полягає в обґрунтуванні і розумінні моралі як явища 
загальнолюдського на противагу класовому, національному, 
корпоративному, як загальнородової базисної основи усіх 
форм духовного життя. 

Етика покликана допомогти сучасній людині осмислити 
життя в усій його багатозначності та глобальності, розширити 
горизонти індивідуального сприйняття світу, вводячи у нього 
широкі соціоморальні, гуманітарні критерії оцінки усього, що 
відбувається, показати зв’язок сучасного з минулим і 
майбутнім. 

Перед етикою постають завдання, пов’язані з подоланням 
апологетико-прикрашального характеру аналізу моральної 
практики, моралізаторства. На основі аналізу морального життя 
у ринковому суспільстві слід обґрунтувати моральні цінності, 
ідеали, моделі поведінки, міжособистісних стосунків, узагалі 
нормативну етику, відповідну такому суспільству.  

 

Контрольні питання: 
1. Що таке етос? 
2. Чим відрізняється мораль від моральності? 
3. Що є предметом етики? 
4. Що ми розуміємо під моральною свідомістю? 
5. Чи є корисним вивчення історії людської моральності? 

Обґрунтуйте відповідь. 
 

Теми рефератів та доповідей: 
1. Мораль як соціальний феномен. 
2. Моральний зміст проблеми життя і смерті. 
3. Етика і філософія: проблеми взаємодії. 
4. Мораль і глобальні проблеми сучасності. 
5. Історичне виділення моралі у сфері вільного вибору 

особистості між добром і злом. 
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Тема 12. Естетика як тип духовного 
 

Ключові поняття і категорії: естетика, катарсис, мистецтво, 
гармонія, міра, прекрасне, потворне, піднесене, низьке, трагічне, 
комічне. 

План: 
 

1. Предмет естетики та становлення естетичних уявлень. 
2. Структура естетичної свідомості. Категорії естетики. 

 

1. Предмет естетики становлення естетичних уявлень. 
Естетика – це наука про становлення чуттєвої культури 

людини. Таке визначення випливає з органічної єдності двох 
своєрідних частин цієї науки: 

1) Виявлення діалектики самого процесу освоєння, 
специфіки естетичного, як прояву ціннісного ставлення людини 
до дійсності.  

2) Художня діяльність людини. 
Обидві частини хоч і тісно взаємопов’язані, але відносно 

самостійні. В першій – розгляд питання природи, специфіки 
творчого потенціалу естетичного, категорії естетики. Друга 
частина – охоплює художню діяльність людини, структурну і 
функціональну її своєрідність, природу художнього таланту. 

Поняття естетика пов’язують з грецьким ейсетикус – 
почуттєвий. Проте існували й інші терміни – естанамай, естесі, 
естаноме. Хоч ці терміни і відповідають поняттю почуття, 
проте вони увібрали в себе багато нюансів індивідуального 
людського ставлення до об’єкта, орієнтували людину на власні 
здатності відчувати світ (зір, слух, дотик), вимагали довіри до 
власного світосприймання. Важливо зазначити, що естетика 
нерозривно пов’язана з поняттям мистецтво – як форма 
естетичного освоєння людиною світу, що виникає в процесі 
художньої творчості, як особливого виду людської діяльності. 

Перші спроби використати почуття як основу для 
осмислення певних естетичних явищ пов’язано з 
піфагорійцями –  філософською школою Піфагора (VI ст. 
до н. е.). Піфагор ототожнював поняття гармонія, досконалість, 
краса. Основою гармонії філософ вбачав число. Серед усіх видів 
мистецтв вищим носієм гармонії проголошувалась музика. 
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Робився наголос на чуттєвій природі цього мистецтва, на зв’язок 
зі слуховою здатністю людини. Музика, за Піфагором, носій 
душевної рівноваги та стимулятизатор душевного спокою. 

Почуття були об’єктом теоретичного інтересу Емпедокла 
(V ст. до н. е.). Відчуття розглядається як нижчий рівень 
почуття. А єдність відчуття-почуття формує більш широкі 
сили – любов і ворожнечу. Поперемінність переваги тієї чи 
іншої з них обумовлює циклічний хід світового процесу. 
Емпедокл продовжив попередні традиції вивчення природи і 
значення почуттів. Закріпив поняття катарсису (поняття 
давньогрецької естетики для означення сутності естетичного 
переживання, очищення душі засобами мистецтва через 
насолоду), наголошуючи на морально-етичній природі 
очищення. 

В історії естетичної науки перша половина XVIII ст. посідає 
особливе місце: в 1750 р. з’являється на світ перший том 
теоретичного трактату "Естетика", автором котрого був 
німецький філософ Олександр Готліб Баумгарден. Спираючись 
на грецькі поняття ейсетикос, естаномай, естаноме, естесі, 
О. Баумгарден впроваджує новий термін – естетика, чим 
зумовлює появу самостійної сфери знань. 

Важливим етапом у розроблені предмета естетики був період 
німецької класичної філософії. Безпосередній інтерес до 
широкого кола естетичних проблем виявив Іммануїл Кант. 
Філософ був переконаний, що тільки людина може бути ідеалом 
досконалості. Естетичні погляди Канта органічно пов’язані з 
принципами "критичної філософії". Особливу увагу філософ 
приділяє аналізу специфіки вияву естетичного судження в 
мистецтві, виокремив проблему художнього смаку, яку 
розглянув у зіставленні з духом. І. Кант значно розширив 
понятійно-категоріальний апарат естетики, обґрунтовуючи 
поняття смак, уява, гра, доцільність, досконалість, тощо. 

 

2. Структура естетичної свідомості. Категорії естетики. 
Розвиток і поширення категоріального апарату естетики 

відбувається внаслідок розвитку як естетичної та художньої 
практики, так і наукової рефлексії стосовно них. Естетичні 
категорії не є не рухомими і незмінними сутностями. Вони 
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історично змінюються і розвиваються, відображаючи етапи 
розвитку естетичного досвіду і пізнання. Сучасна естетична 
теорія внаслідок бурхливого розвитку нових напрямків 
дослідження й загально філософських методологічних засад не 
має чітко визначеної та структурованої системи категорій, що 
ускладнює можливість остаточного визначення категоріального 
статусу. 

Розглянемо деякі з них:  
Гармонія – розглядається як породження двох основ: краси і 

боротьби, любові і війни (мається на увазі міф про Гармонію, 
дочку бога війни Арея, і богині краси Афродіти). Значний 
внесок у розвиток категорії гармонії внесли Сократ, Платон, 
Арістотель. 

Міра – середина між надмірністю і нестатком. Допомагає 
уникнути крайнощів. 

Прекрасне – це вічне, не знає ні народження ні загибелі. За 
Платоном, це "одвічна ідея", до якої реальні предмети мають 
лише опосередковане відношення. 

Потворне – особливого значення ця категорія набула в 
естетиці і мистецтві романтиків. У XIX ст. це була чи не 
найважливіша проблема. Резенкранц, послідовник Гегеля, 
розвиває теорію потворного, визнаючи свою нездатність 
переходити у комічне потворне досягає згоди з красою. Це 
концепція, де потворне є органічним моментом прекрасного. 

Піднесене – розглядається як самостійна естетична категорія. 
У І. Канта піднесене пов’язується з високим моральним змістом, 
через подолання страху і моральне задоволення. 

Низьке – це сфера несвободи людства, негативна естетична 
цінність, крайня сутність потворного, жахливого. 

Трагічне – в одному з тлумачень розглядається як 
перехрестя найзагальніших суперечностей між ідеальним і 
реальним, індивідом і суспільством, між прагненням людини і 
"хитрістю" світового розуму. 

Комічне є різноманітним, має різні ступені і форми 
вираження, такі, зокрема як гумор, сатира, сарказм, іронія. Усі 
вони є знаряддям подолання недоліків у людині та соціальних 
процесах, руйнації хибних ілюзій людей про себе. 
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Вважаємо за необхідне також розглянути категорію 
естетичного як типу духовності. 

Естетичне – метакатегорія естетики, що характеризує 
певну сферу цінностей, пов’язану із суспільно значущою 
змістовною формою, яка дається людині в акті чуттєвого 
сприймання. Специфіка естетичного полягає в нерозривній 
єдності чуттєво-матеріальних, та ідеально-змістовних 
моментів, унаслідок чого воно пов’язане з усвідомленням 
специфіки людського почуття не як психофізіологічного 
процесу, а як інтелектуальної діяльності. Поняття "тип 
духовності" бере свій початок у філософській системі 
С. К’єркегора, який критикуючи раціоналізм Г. Гегеля за 
принесення в жертву анонімному і безпристрасному 
абсолютному духу живої реальної людини, на перший план 
висуває потребу тісного зв’язку філософування з людським 
індивідом, його реальними переживаннями, настроями, 
почуттями, з "безвихідною трагічністю" людського існування. 
С. К’єркегор розглядає типи духовності за "висхідною" – від 
нижчого (естетичного) через етичне до вищого (релігійного). 
Типи духовності розглядає також М. Бахтін, широко 
використовуючи поняття для розкриття та глибокого 
філософського аналізу складних проблем людини і культури, 
виділяючи естетичний, етичний, теоретичний тип духовності. 
Важливо зазначити, що самоусвідомлення естетичним своєї 
духовної сутності протягом історичного процесу 
культуротворення здійснювалося в двоєдиному процесі: 
співвіднесення себе з суттєвим змістом інших типів 
духовності й відділення від них. Саме в естетизмі значною 
мірою здійснювалось як осягнення відмінності естетичного 
від інших типів духовності, так і прагнення до подолання 
суперечностей між раціоналізацією, соціологізацією, 
ідеологізацією світу й естетичним буттям. 

Звісно, що в світі людини існує краса, яка інтуїтивно 
зрозуміла всім, людина любить і захоплюється красивим, 
прекрасним, піднесеним. Відповідно їй не подобається 
потворне, низьке. Але такого наївно-інтуїтивного розуміння 
світу краси недостатньо для здійснення орієнтації в ньому. 
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Формуванню цілісності людських уявлень про цей світ краси 
сприяє повнота комплексу наших почуттів, уявлень і смаків, 
поглядів і ідей, які ми називаємо естетичною свідомістю. 

Естетична свідомість як окремої особистості так і 
суспільства, формується на основі естетичної практики в усіх її 
багатоманітних формах прояву. Багатоманітність естетичної 
практики суспільства чи особи породжує, зрозуміло, і 
відповідну багатоспектровість естетичної свідомості, 
обумовлюючи тим самим і складність структури останньої. 

Найістотнішими елементами естетичної свідомості є: 
естетичне почуття, естетичний смак, естетичний ідеал та 
естетична теорія. 

Естетичне почуття – це емоційно-чуттєве переживання 
людини викликане спогляданням естетичних цінностей. 
Естетичне почуття не є вродженим, а формується в процесі 
розвитку людини, її культури і виражає в любому конкретному 
випадку небайдужість людини до оточуючого, здатність її до 
сприйняття , до переживання і співпереживання на основі 
результатів відображуваного. Сфера почуттів людини 
формується не лише і тільки як практичний, але і як духовний 
зв’язок її з оточуючим світом.  

Естетичний смак – це здатність людини розрізняти і стало 
визначати естетичну цінність предметів і явищ дійсності та 
творів мистецтва. Він є своєрідним почуттям міри, вмінням 
знаходити необхідну достатність в особистому ставленні до 
світу культури та її цінностей, визначаючи тим самим 
своєрідність позиції і поведінки суб’єкта. У ньому при цьому 
втілюються певні діалектичні суперечності між: суспільним і 
індивідуальним, раціональним і чуттєвим, ідеальним і 
почуттєвим. Естетичний смак детермінує здатність особистості 
до індивідуального вибору нею естетичних цінностей і 
уподобань на основі потреб. 

Під естетичною потребою розуміється потреба сприймати, 
оцінювати і створювати естетичні цінності в житті і мистецтві, 
яка виступає основою для творчого сприйняття і перетворення 
світу за законами краси, сприяє саморозвитку людини. 
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Такий структурний елемент естетичної свідомості, як 
естетичний ідеал – являє собою історично зумовлений образ 
естетичної досконалості, конкретно-образне уявлення про 
прекрасне в його найвищому вияві. Він виступає в якості 
смислової детермінанти, що визначає структуру естетичної 
свідомості, її характер та всю спрямованість естетичної 
діяльності. 

Як бачимо, структура естетичної свідомості являє собою не 
що інше, як специфічну спробу відображення комплексу тих 
основних проблем, які розкривають предмет самої естетики: 
природу естетичного і багатоманітність його прояву в житті та 
мистецтві; принципи естетичного і художнього освоєння та 
перетворення людиною світ; сутність та закономірності 
функціонування мистецтва. 

Слід зауважити, що подальший розвиток естетичної 
проблематики, будь-то пошуки більш адекватного розуміння 
обсягу предмету естетики чи визначення можливостей її 
впливу на всебічний, гармонійний розвиток людини в рамках 
природного та суспільного буття, як і раніше відбувається в 
гострих дискусіях, що свідчить про принципово різне 
розуміння і оцінку теоретиками окремих фактів, подій, станів, 
явищ. На це, зрозуміло, впливає тісний зв’язок естетики зі 
змінами, що відбуваються в людському бутті в умовах нашої 
повсякденності. 

 

Контрольні запитання: 
1. Роль естетики в сучасній філософській науці. 
2. Історія становлення предмету естетика. 
3. Естетика і філософія: проблеми взаємозв’язку. 
4. Які ви знаєте категорії естетики. 
5. Розкрити суть естетичного, як типу духовності. 
 

Теми рефератів та доповідей: 
1. Прекрасне як цінність. 
2. Проблеми сучасного естетичного виміру. 
3. Мистецтво, як вид естетичної діяльності. 
4. Мистецтво і мораль: проблеми взаємодії.  
5.Свобода і детермінізм в мистецтві. 
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3. Наконечна О.П. Естетичне як тип духовності. 
 

Тести проміжного контролю знань (мод.2) 
Знайдіть правильні відповіді у кожному із запропонованих 

тестових завдань. 

1. Свідомість - це: 
  а) властивість мозку формувати розуміння; 
  б) властивість мозку відображати об`єктивну реальність; 
  в) властивість мозку відображати об`єктивну реальність в   
      чуттєвих чи логічних образах; 
  г) здатність відчувати все оточуюче. 
 
2. Чи є вірним те, що: 
  а) свідомість є вищою формою відображення матерії; 
  б) причиною свідомості є біологічна еволюція; 
  в) свідомість детермінована соціально-практичним і культурно 
-     
      історичним способом людського існування; 
  г) свідомість пов`язана з мовою; 
  ґ) свідомість існує в єдності індивідуальної та суспільної 
форми; 
  д) свідомість існує у формі пізнавальної та оціночної 
діяльності. 
 
3. Людській свідомості існує здатність: 
  а) до породження об`єктивної реальності; 
  б) до адекватного відображення реальності; 
  в) переважно користуватися першою сигнальною системою; 
  г) до безпосередньої дії на навколишню дійсність.  
 
4. У структуру свідомості можна включити: 
  а) мрії, образи, уявлення, почуття; 
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  б) несвідоме, підсвідоме, свідоме та самосвідомість; 
  в) мислення, почуття та емоції, волю; 
  г) знання, ідеї, теорії, уявлення, бажання. 
 
5. Серед перерахованих нижче виділіть те, що стосується   
    функцій свідомості: 
 а) орієнтування;                                   б) пізнання; 
 в) контроль;                                          г) регулювання;  
 ґ) бажання;                                            д) оцінювання; 
 е) комфорт;                                           є) боротьба за існування; 
 ж) агресія. 
 
6. Що ви розумієте під несвідомим? 
 а) все, що не усвідомлюється людиною; 
 б) інтуїтивні дії; 
 в) всі елементи спонтанних дій; 
 г) явища і процеси, що впливають на поведінку людини, але не   

усвідомлюються нею; 
 ґ) потяги і інстинкти. 
 
7. Виділіть рівні наукового пізнання: 
 а) природничий і гуманітарний; 
 б) чуттєвий та раціональний; 
 в) емпіричний та теоретичний; 
 г) антагоністичний та неантагоністичний; 
 ґ) прогресивний та регресивний. 
 
8. Вкажіть емпіричні методи наукового пізнання: 
 а) моделювання; 
 б) спостереження; 
 в) абстрагування; 
 г) експеримент; 
 ґ) аналіз. 
 
9. Методами теоретичного наукового пізнання є: 
 а) вимірювання з допомогою приладів; 
 б) спостереження; 
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 в) абстрагування; 
 г) синтез; 
 ґ) формалізація. 
 
10. Виділіть форми чуттєвого пізнання: 
 а) поняття; 
 б) уявлення; 
 в) відчуття; 
 г) сприйняття; 
 ґ) подразнення. 
 
11. Що таке істина? 
 а) знання, що відповідають об`єкту буття і своєму розумінню; 
 б) конвенція, угода вчених; 
 в) знання, що раціонально і просто описують досвід; 
 г) це те, що підтверджується досвідом.  
 
12. Яке визначення логіки як науки ви вважаєте правильним: 
 а) логіка – це наука, яка досліджує мислення людини; 
 б) логіка – це наука, яка досліджує мислення людини, виражене  

в мові; 
 в) логіка – це наука, яка досліджує міркування людей; 
 г) логіка – це наука, яка досліджує форми (схеми) міркування  

людей. 
 
13. Яке визначення поняття є правильним: 
  а) поняття – це думка, яка шляхом указівки на деяку ознаку  
      виокремлює з універсаму та узагальнює в клас предмети, 
яким притаманна ця ознака; 
  б) поняття – це висловлювання, в якому відображено суттєві   
       ознаки якогось явища;  
  в) поняття – це ланцюжок міркувань, певним чином пов`язаних  
       поміж собою. 
 
14. Хто з філософів започатковує напрям "філософська 

антропологія"? 
  а) Е. Гуссерль; 
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  б) М. Шелер; 
  в) Л. Фейєрбах; 
  г) Сократ; 
  ґ) Поппер. 
 
15. Яке визначення поняття "людина" найбільш повно розкриває 

її сутність: 
Людина - це: 

  а) індивід з властивою йому генетичною програмою; 
  б) тварина, що здатна виготовляти знаряддя праці; 
  в) соціальна істота; 
  г) біосоціальна істота, здатна до мислення та ціленаправленої   
      діяльності. 
 
16. Що таке "особистість"? 
  а) зріла людина; 
  б) людина з властивими їй суспільно значимими якостями; 
  в) синонім людини; 
  г) свідомий історичний діяч; 
  ґ) все разом. 
 
17. З яким визначенням поняття "свобода" Ви згідні? 

Свобода - це: 
  а) повна незалежність від обставин; 
  б) усвідомлена необхідність і можливість вибору; 
  в) здатність суб`єкта прийняти рішення зі знанням справи; 
  г) що хочу, те і роблю; 
  ґ) небажання рахуватися з необхідністю. 
 
18.  Суспільство – це: 
  а) сукупність людей, що проживають на даній території; 
  б) союз людей, що об`єднані виробничими, релігійними,  
       національними та іншими інтересами; 
  в) матеріальне утворення, яке виокремилось від природи та  
      продукує всі форми людського життя і являє собою 
специфічну    
      форму життєдіяльності, які історично склалась. 
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19. Який критерій є основою для формаційного підходу до 
спеціального розвитку? 

  а) риночні відносини; 
  б) тип культури; 
  в) рівень розвитку продуктивних сил; 
  г) спосіб виробництва; 
  ґ) рівень цивілізованості суспільства. 
 
20. Вкажіть визначальний критерій суспільного прогресу: 
  а) рівень розвитку духовної культури; 
  б) ступінь розвитку свободи і демократії; 
  в) ефективність вирішення внутрішніх суспільних проблем; 
  г) рівень розвитку продуктивних сил; 
  ґ) рівень доходів населення. 
 
21. Виділіть сучасне розуміння цивілізації: 
  а) це синонім культури; 
  б) це рівень розвитку суспільства і культури; 
  в) це культурно-історичне об`єднання, яке характеризується  
      спільністю духовних та близькістю суспільно-економічного і  
      політичного розвитку людей;  
  г) ступінь розвитку суспільства після варварства; 
  ґ) високий рівень розвитку суспільства. 
 
22. Чим викликана криза сучасної цивілізації? 
  а) розвитком науки; 
  б) відсутністю розумової стратегії розвитку суспільства; 
  в) дефектами соціальної системи; 
  г) науково-технічним прогресом; 
  ґ) безвідповідальністю людей та політиків. 
 
23. Чим обумовлено зростання досліджень проблеми культури 

XX ст.: 
  а) загальне зниження рівня культури; 
  б) перетворення питання про збереження рівня культури на    
       глобальну проблему; 
  в) обернення досягнень культури проти людини; 
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  г) поява некласичної масової культури. 
 
24. Нормативно-оцінний спосіб відношення до дійсності в 

основі якого лежить фундаментальна розрізненість добра і 
зла – це: 

  а) естетичне; 
  б) естетичний смак; 
  в) мораль; 
  г) моральність; 
  ґ) відповідальність. 
 
25. Найпершою ознакою культури можна вважати: 
  а) таку людську поведінку, в якій відчувається вишкол; 
  б) створення чогось нового; 
  в) "другу природу", створену людиною; 
  г) зміна природного стану грошей. 
 
26. Що означає термін "ноосфера"? 
  а) об`єднання людства в єдину світову систему; 
  б) система глобального моделювання навколишнього 
середовища; 
  в) сфера панування розвитку; 
  г) глобалізація суспільства; 
  ґ) все разом. 
 
27. Найбільш перспективним для людства у XXI ст. є: 
  а) діалог "локальних структур"; 
  б) соціально-культурний ізоляціонізм; 
  в) загально цивілізаційна єдність при збереженні 
соціокультурного  
      різноманіття; 
  г) опора суспільств на "власні сили"; 
  ґ) вирішення глобальних проблем. 
 
28. Священним Писанням християнства є: 
  а) Старий Заповіт; 
  б) Новий Заповіт; 
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  в) Біблія, що включає Старий і Новий Заповіти; 
  ґ) Євангелія. 
 
29. Унаслідок Брестської церковної унії виникла: 
  а) Українська автокефальна православна церква; 
  б) Українська греко-католицька церква; 
  в) Римо-Католицька церква в Україні; 
  г) Українська католицька церква. 
 
30. Основний принцип буддійської етики: 
  а) незаподіяння шкоди священним тваринам; 
  б) незаподіяння шкоди всьому живому; 
  в) незаподіяння шкоди людині; 
  г) незаподіяння шкоди священним рослинам. 
 
31. Моральна оцінка – це: 
  а) вивчення значимості буття з точки зору уявлення про 
прекрасне  
       та повторне; 
  б) рух людської думки та пізнання; 
  в) стан природного і людського буття; 
  г) складний синтез зовнішніх і внутрішніх чуттів; 
  ґ) виявлення значимості поведінки людини з точки зору добра і  
      зла, справедливості і несправедливості, відповідальності і  
      безвідповідальності.    
 
32. Такі поняття моралі як "обов`язок", "справедливість" і 

"відповідальність" за своїм смисловим значенням пов`язані 
між собою, як саме?  

  а) в них відбиваються вищі ідеали і взірці поведінки; 
  б) вони виступають структурою моральної свідомості; 
  в) це процеси творчого процесу митця; 
  г) разом ця сукупність дає побудову головних категорій 
моральної  
      свідомості; 
  ґ) разом ця сукупність дає побудову головних категорій 
моральної  
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      самосвідомості. 
33. Серед запропонованих суджень виберіть ті, які 

характеризують особливість естетики: 
  а) прояв ціннісного ставлення людини до дійсності; 
  б) вчення про прекрасне і досконале; 
  в) сфера людської дійсності функцією якої є вироблення  
      об`єктивних знань про дійсність; 
  г) форма регуляції суспільних відносин; 
  ґ) становлення чуттєвої культури людини. 
 
34. Які з названих понять становлять структуру естетичної 

свідомості? 
  а) дизайн; 
  б) естетичний ідеал; 
  в) естетичний смак; 
  г) прекрасне; 
  ґ) знання. 
 
35. Конкретно-чуттєве уявлення про прекрасне в його 

найвищому вияві – це: 
  а) піднесене; 
  б) естетичний смак; 
  в) героїчне; 
  г) естетичний ідеал; 
  ґ) мистецтво. 
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Короткий словник найбільш вживаних 
філософських термінів 

 
Абсолют (від лат. абсолютус - безумовний необмежений ) – 

філософська категорія, яка означає першоначало усього сущого, 
безумовну точку відліку для ціннісних суджень і орієнтацій. 
Може бути витлумачено релігійно і позарелігійно. 
Корелятивним щодо поняття А. є поняття "відносне". 

Абстракція (від лат. абстракціо – відокремлення) – поняття, 
яке означає загальне, умоглядне. Результат А. – образ дійсності, 
представлений в понятті, формулі, символі. 

Агностицизм ( від. гр. а і гносіс - недосяжний пізнанню ) – 
філософське вчення , за яким не може бути повністю вирішене 
питання про істинність пізнання людиною об’єкта пізнання. 
Історично відомі форми А. : скептицизм ( в ант. філ. Піррон, 
Карнеад ), юмізм (Д. Юм), кантіанство (І. Кант ). В сучасній 
філілософії властивий неокантіанству, позитивізму та 
критичному реалізму. 

Адекватний (від лат. адекватус – рівний, тотожний ) – катег. 
для позначення відповідного, вірного, точного відтворення у 
людському пізнанні об’єктивних властивостей та відносин.

Аксіологія (грец. ахіоs – цінний) – вчення про цінності, 
філософська дисципліна, яка вивчає ціннісне ставлення людини 
до – етичне, естетичне, релігійне та ін. 

Аналіз (від гр. аналіз – розкладання, розчленування) – загальний 
логічний метод пізнання, що включає мислене чи фактичне 
рзкладання цілого на складові частини (властивості, ознаки, 
відношення) з метою їх вивчення. 

Аналітична філософія – напрям у сучасній західній 
філософії, який зводить філософську діяльність до аналізу мови.  

Аналогія – умовивід, в якому на основі схожості предметів за 
одними ознаками робиться висновок про їх можливу схожість за 
іншими ознаками. А. складає основу моделювання. 

Антропоцентризм (від гр. антропос і центрум – людина як 
центр) – філ. світоглядна орієнтація, за якою людина є центром 
та найвищою ціллю існування Всесвіту Найбільшого розвитку 
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А. набув у поглядах Сократа, філ. Відродження, антропологічній 
філ. XX ст. 

Апріоризм – філософський принцип, відповідно до якого 
існує знання, що передує досвіду та не залежить від нього. 
(Протилежний принципу апостеріорності – відповідно до нього, 
знання отримується із досвіду). 

Артефакт – предмети, речі, ідеї тощо, що створені людиною. 
Архетип – первинні, вроджені психічні структури, первинні 

схеми образів фантазії, що містяться в так званому 
колективному несвідомому й апріорно формують активність 
уяви; складають основу загальнолюдської символіки, 
виявляються у міфах і віруваннях, снах, творах літератури тощо. 

Атрибут – істотна властивість, без наявності якої предмет (чи 
об’єкт) не може існувати чи навіть мислитися. 

Буддизм – одна з трьох світових релігій (поряд з 
християнством та ісламом). Виходячи з положення, шо життя є 
страждання, в основі якого лежать бажання, буддизм пропонує 
свій шлях подолання страждань. Учить про перевтілення душі 
(сансара); про закон відплати за вчинені проступки (карма). 
Метою життя буддиста є досягнення нірвани – злиття з 
божественною першоосновою Всесвіту. 

Буття – філософська категорія, що виражає все те, що може 
якось (тобто реально, потенційно чи віртуально) існувати. 

Благо – поняття, вживане для позначення позитивної 
цінності для людини, тих чи інших предметів, процесів, явищ 
(життєві блага, соціальні блага, матеріальні і духовні блага). В 
загальному плані поняття блага співпадає з поняттям цінності, і 
тому виступає родовим щодо іншим аксіологічних понять. В 
цьому розумінні добро постає як моральне благо, що 
відшукується і здійснюється у процесі пізнання, користь – як 
практичне благо тощо. 

Верифікація – у неопозитивізмі операція, за допомогою якої 
встановлюють істинності висловлювання. Полягає у зведенні 
висловлювань до чуттєвих фактів.  

Відчуття – відображення у свідомості людини певних сторін, 
якостей предметів, які безпосередньо діють на органи чуття. 
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Віра – не обгрунтоване розумом прийняття існування чогось 
за істину та дії, що відповідають об’єктам. 

Герменевтика (від грец. "пояснюю, тлумачу") – мистецтво та 
теорія тлумачення текстів. Один з напрямків в сучасній 
філософії. Оснований на розумінні, входженні в смисл, в іншу 
індивідуальність. Предметом герменевтики виступає перш за 
все аспект вираження, а не змісту. 

Гіпотеза – форма знання, основою якого є передбачення, 
сформульоване за допомогою певних фактів, але це знання є 
невизначеним і потребує доведення. 

Гносеологія – теорія пізнання в будь-якій філософській 
системі. Вона визначає відношення суб’єкта до об’єкта. 

Громадянське суспільство – суспільство, в якому існує і 
постійно розширюється сфера вільного волевиявлення, яке 
сприяє розкриттю внутрішнього потенціалу людей і досягається 
через систему інституцій і відносин, покликаних забезпечити 
умови для самореалізації окремих індивідів та їхніх об’єднань. 

Гуманізм – течія суспільної думки та принцип філософського 
осмислення проблем антропології, соціальної реальності, 
культури, в основу якого ставиться співвідношення суспільного 
розвитку з цілями та задачами розвитку людини. Гуманізм 
підкреслює активність та відповідальність людини перед світом 
та іншими людьми. 

Даосизм – філософське вчення, згідно з яким природа і 
життя людей підпорядковані не волі неба, а загальному 
божественному законові дао. 

Деїзм (від лат. "Бог") – філософське вчення, відповідно якого 
Бог, що створив світ, більше не приймає участі в його розвитку 
та не втручається в закономірний хід подій. 

Детермінізм (від лат. "визначаю") – філософський принцип, 
що констатує наявність всезагального зв’язку матеріальних та 
духовних явищ. 

Діалектика – вчення та філософська дисципліна про 
протиріччя як джерело розвитку. В своєму вищому розвитку 
стверджує відповідність логіки пізнання закономірностям 
розвитку буття. 
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Дуалізм – філософський принцип, відповідно до якого світ 
заснований двома началами: пасивним і активним. Веде початок 
від протиставлення Арістотелем пасивної матерії та активної 
форми. 

Дух – ідеальне начало (принцип) на противагу природі як 
матеріальному началу. В людині розрізняють тіло 
(матеріальне), душу (сукупність психічних процесів) і дух - 
настанова на всезагальне - моральні, релігійні та правові 
цінності, естетичні ідеали, світоглядні істини. 

Екзистенціалізм (лат. ехіstentіa— існування) – 
суб’єктивістське вчення, в якому вихідні значення сущого (що 
таке річ, просторовість, часовість, інша людина та ін.) 
виводяться з існування (екзистенції) людини. 

Емпіризм – філософська, гносеологічна концепція, 
відповідно до якої джерелом знань є досвід (тобто 
спостереження, вимір, експеримент, чуттєві дані і т.п.). Основні 
представники Е. – Ф. Бекон, Дж. Локк, Т. Гоббс, Д. Берклі, 
Д. Юм та ін. Е. близький за змістом сенсуалізм, але 
протилежний іншій гносеологічнії концепції – раціоналізму. 

Епістемологія (грец. epistomologia – теорія пізнання) – 
частина філософії, що вивчає загальні риси процесу пізнання та 
результат знання: основи і межі; достовірність і не 
достовірність. Вживається переважно як вчення про наукове 
пізнання. 

Життя – філософське поняття, що виражає повноту буття 
людини. 

Закон – об’єктивний, істотний, необхідний, сталий зв’язок 
або відношення між явищами. 

Зміст – категорія філософії; те, що підлягає "формуванню" – 
елементи (складові) певної системи (форми). В процесі пізнання 
відбувається формалізація змісту (переведення його в графіки, 
формули). 

Ідеалізм – принцип філософування, що стверджує 
первинність духу перед матерією.  

Ідеологія – сукупність поглядів нації, класу, суспільної групи 
на їх місце в світі, на розвиток історії та ін. І. Подібна світській 
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релігії, вона цементує соціальну одиницю, підносить її у 
власних очах. 

Індетермінізм – принцип пояснення світу, протилежний 
детермінізму. І. заперечує об’єктивність причинного зв’язку в 
дійсності, або пізнавальну цінність причинного пояснення в 
науці (наприклад, теорія локальних цивілізацій). 

Індукція (лат. inductio - наведення) – логічний умовивід від 
часткового, одиничного до загального.  

Інструменталізм – різновид прагматизму, прибічники якого 
вважають свідомість (за Дьюї, інтелект) одним із засобів 
пристосування до мінливих умов середовища, а тому логічні 
поняття, ідеї, наукові закони, теорії - лише інструменти (звідси й 
назва), знаряддя, "ключі до ситуації", "плани дії". 

Інтеграція (лат. integratio – відновлення) – момент розвитку, 
який полягає в поєднанні розрізненого в ціле. 

Ірраціоналізм – принцип філософування, який обмежує 
можливості розуму адекватно пізнати оточуючу дійсність. 
Пов’язаний з критикою логічного пізнання, що мовби не дає 
знання про людську поведінку та соціальну реальність. 

Історичний релятивізм – принцип, що заперечує наявність 
загальних закономірностей, всезагальної історії та 
спрямованості історичного розвитку. 

Істина – адекватне відтворення дійсності в пізнанні, 
відповідність знання дійсному стану речей. 

Історизм – принцип пізнання, згідно з яким будь-яке явище 
слід розглядати в розвитку. 

Історія філософії – галузь філософських знань, предметом 
яких є закономірності та особливості пізнання відношення 
людини і світу на різних етапах розвитку філософії. 

Конфуціанство – філософське вчення, яке у відношеннях 
людини і світу проголошує верховенство добра, захищає 
непорушність установлених небом суспільних понять. 

Космізм – вчення, відповідно до якого все, що відбувається 
на землі та з людиною закономірно пов’язане з розвитком та 
процесами в космосі. 

Креаціонізм – вчення про створення Богом світу із нічого. 
Прийшло в філософію із християнства. 
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Культура – увесь, за винятком природи, мовно та символічно 
відтворений і "репрезентований" (штучний, позаприродний) 
світ, що охоплює різноманітність видів, засобів і результатів 
активної творчої діяльності людини, спрямованої на освоєння, 
пізнання і зміну навколишньої реальності та самої себе. 

Логіка – наука про закони та форми людського мислення. 
Арістотель відкрив основні її закони: закон тотожності; закон 
несуперечності; закон виключеного третього. Дотримання 
законів і правил Л. є запорукою істинного мислення. 

Логос – у давньогрецькій філософії – світовий розум, закон 
(Геракліт); у неоплатоніків і гностиків – думка і слово Бога.  

Марксизм – ідеологічна течія, яка охоплює філософію, 
політичну економію і "теорію" революційного перетворення 
буржуазного суспільства в соціалістичне і комуністичне (т. з. 
науковий соціалізм). 

Матеріалізм – філософський принцип, відповідно до якого 
матерія, природа, буття фізично первинні, а свідомість, 
мислення є властивостями матерії. 

Матерія – філософська категорія, що позначає об’єктивну 
реальність, яка в остаточному підсумку дається людині у 
відчуттях. Основні атрибути М. – рух, простір і час. 

Метод – сукупність правил, що визначають і направляють 
діяльність людини. Це поняття одержало глибокий розвиток і 
широке застосування в науці, виражаючи особливості наукової 
діяльності. 

Механіцизм – спрощений підхід до складних біологічних і 
соціальних явищ, який намагається зрозуміти їх на основі 
законів механіки. Властивий мислителям XVII – XVIII ст. 

Мислення – особлива діяльність свідомості зі створення, 
перетворення й оперування різного роду ідеальними 
(нематеріальними) об’єктами чи сутностями. Виражається М. у 
мові й у діях, поведінці людини. 

Міра – філософська категорія, що виражає єдність якісної і 
кількісної визначеності предмета чи явища, тобто це область, у 
межах якої кількісні зміни не спричиняють зміну якісної 
визначеності.  
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Міф (грец. mythos – сказання, легенда) – світогляд родового і 
ранньо – класового суспільства, в якому одухотворені 
персоніфіковані природні сили та соціальні явища. 

Монізм – спосіб розглядати розмаїття явищ світу під кутом 
зору визнання єдиної субстанції, єдиного начала. Так, 
матеріалістичний монізм заявляє, що єдність світу - в його 
матеріальності, тобто здатності бути самодостатнім та існувати 
незалежно від свідомості людини. 

Натурфілософія – форма виразу філософських поглядів, що   
торкаються як загальних проблем буття, так і питань, що 
спеціально присвячені дослідженню природи.  

Неоплатонізм – напрям античної філософії, який 
систематизував учення Платона, поєднавши їх з ідеями 
Арістотеля щодо єдиного абсолюту та ієрархічної будови буття. 

Номіналізм – філософське вчення, що стверджує реально 
існуючими лише одиничні речі, а поняття або універсали - лише 
в мисленні. 

Неопозитивізм – один із основних напрямів філософії 
XX ст., сучасна форма позитивізму. 

Ноосфера – (від грец. "розум" і "куля") сфера взаємодії 
природи та суспільства, в межах якої розумна людська 
діяльність стає головним визначальним фактором розвитку. 

Онтологія – філософське вчення про буття, про світоустрій. 
Оцінка – ставлення людини (суспільства) до суспільних 

норм і цінностей, яке полягає в схваленні чи осуді їх, а також в 
субординації їх за важливістю. 

Пантеїзм – філософське вчення, що ототожнює Бога та світ, 
природу. Буває матеріалістичний П. (Природа і є Бог) та 
ідеалістичний П. (універсум розгортається із Бога). 

Парадигма – теорія або модель, що прийнята як зразок 
рішення задач.  

Патристика (лат. раter - батько) – сукупність філософських 
доктрин християнських мислителів (отців церкви) II - VII ст. 

Персоналізм – релігійно-філософська течія, яка вищою 
реальністю і цінністю вважає персону - людину, Бога. Світ – 
сукупність духовних персон (на зразок монад Лейбніца). 
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Підсвідоме  – одне з основних понять психоаналізу Фройда, 
яким позначають психічні процеси, що виникають і протікають 
поза свідомим контролем. Проявляється в снах, обмовках та ін.  

Пізнання – процес цілеспрямованого відтворення дійсності в 
абстрактних образах (поняттях, теоріях) людиною. Пов’язане з 
практичною діяльністю і зумовлене суспільним буттям людини. 

Плюралізм – принцип пояснення світу, відповідно до якого 
існує декілька або безліч незалежних та незвідних один до 
одного начал або видів буття. 

Позитивізм (франц. positivisme – умовний, позитивний, 
побудований на думці) – філософський напрям, який єдиним 
джерелом істинного знання проголошує історичний досвід, 
заперечуючи пізнавальну цінність філософських знань, 
теоретичного мислення. 

Поняття – думка, що відображує в узагальненій формі 
предмети та явища дійсності та зв’язки між ними за допомогою 
фіксації загальних та специфічних ознак. Основна одиниця 
логічного мислення. 

Постмодернізм – поняття, що визначає стан епохи кінця 
XX ст., ситуацію та процеси, що відбуваються в культурі. 

Прагматизм (грец. ргаgma - справа, дія) – філософська течія, 
яка зводить суть понять, ідей, теорій до практичних операцій 
підкорення навколишнього середовища і розглядає практичну 
ефективність ідей як критерій їх істинності.  

Практика – цілеспрямована предметна діяльність людини 
щодо перетворення світу. Практична діяльність – спосіб 
існування людини. 

Прогресс – така спрямованість розвитку, яка 
характеризується рухом, що сходить від простого до складного, 
від менш досконалого до більш досконалого. Прогрес 
відносний, діє не на все явище в цілому, а різноспрямоване в 
його частинах, тому і містить в собі як необхідний момент 
регрес. 

Просвітництво – ідеологія молодої буржуазії XVIII ст., яка 
продовжувала гуманістичні традиції Відродження. 
Представники Локк, Вольтер, Монтеск’є, Дідро, Руссо та ін. 
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Простір – одна з основних ознак матеріальності речей; 
форми існування матерії, що фіксує їх протяжність і порядок 
розташування. 

Психоаналіз – впливовий напрямок в філософії XX століття, 
що пояснює природу людини з позицій наявності в структурі 
особистості безсвідомого як головного мотиватора її поведінки. 

Раціоналізм – спосіб філософування, що визнає основою 
пізнання та поведінки розум. Абсолютизація цього принципу 
веде в кінці кінців до протиставлення матерії і духу. 

Реалізм – філософське вчення, протилежне номіналізму та 
стверджуюче реальність існування ідеальних об’єктів, понять. 

Регресс – сторона прогресу. Означає спадний розвиток. 
Редукція – термін, що означає дії або процедури, що 

спрямовані на спрощення структури об’єкту, або пояснення 
даних шляхом зведення до більш спрощених висхідних начал. 

Релігієзнавство – філософська наука, що об’єктивно 
розглядає релігію як соціокультурне явище. 

Релятивізм (лат. rеlativus - відносний) – підхід, який 
абсолютизує мінливість, суб’єктивність істини. Притаманний 
суб’єктивістським напрямам філософії (софісти, сенсуалісти-
суб’єктивісти).  

Розсудок – початковий рівень мислення, де оперування 
абстракціями відбувається в межах певної незмінної, наперед 
заданої схеми.  

Розум – вищий рівень раціонального пізнання, якому 
властиві творче оперування абстракціями та рефлексією, 
спрямованість на усвідомлення власних форм та передумов, 
самопізнання.  

Світогляд – система найзагальніших знань, цінностей, 
переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення 
людини до світу. 

Свобода – одна з характерних рис людини, яка полягає в 
тому, що вона може діяти з власної волі, не детермінуючись 
обставинами. С. є підставою моральності людини. В політичній 
сфері розширення свобод передбачає посилення 
відповідальності.  
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Секуляризація – процес звільнення суспільної та 
індивідуальної свідомості від впливу релігійних ідей та 
поглядів, соціальних відносин, діяльності та інститутів від 
релігійного санкціонування. Зворотній їй процес - сакралізація. 

Сенсуалізм – спосіб філософування, пов’язаний з 
утвердженням в теорії пізнання чуттєвого пізнання як головної 
форми достовірного знання. В протилежність раціоналізму, 
сенсуалізм намагається вивести весь зміст пізнання з діяльності 
органів почуттів. 

Скептицизм – спосіб філософування, що заснований на 
дослідженні всіх можливих шляхів пізнання як гіпотетичних. 

Соціалізація – процес "входження" індивіда в суспільство. 
Пов’язаний з вихованням та освітою, самовихованням, 
становленням людини як особистості та істинного суб’єкту 
соціальної дії. 

Сприйняття – цілісний образ предмета, безпосередньо даний 
у живому спогляданні в сукупності всіх його сторін, синтез 
певних окремих відчуттів. 

Стоїцизм – напрям давньогрецької філософії епохи 
еллінізму, який, зосереджуючись на етичних проблемах, 
проповідував незворушність, відстороненість від бід і радощів 
життя.  

Структура – закономірний зв’язок, усталене відношення між 
елементами системи (наприклад, відношення між словами в 
реченні).  

Структуралізм – напрям у сучасній (переважно французькій) 
філософії, який вважає структурно-функідіональний метод 
головним методом філософії. Розглядає структуру як вічне і 
незмінне, ігноруючи її розвиток. С. мав значний вплив у 
соціології, етнографії, мовознавстві та інших науках. 
Представники К. Леві-Стросс, М. Фуко та ін.  

Суб’єктивізм – філософський напрям, який пояснює все 
суще через наявність свідомості суб’єкта. 

Субстанція – об’єктивна реальність, розглядувана з боку її 
внутрішньої єдності. Це деяка окрема основа світу, категорія 
для визначення самодостатньої, незалежно існуючої реальності. 
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Схоластика (лат. sholastikos – ученний, шкільний) – 
філософське вчення, в якому поєднані релігійно-філософські 
засновки з раціоналістичною методикою та формально-
логічними проблемами. 

Сцієнтизм – світоглядна позиція, в основі якої лежить 
уявлення про наукове знання як найвищої культурної цінності 
та достатній умові орієнтації людини в світі. Лише за наукою 
закріплюється право володіння істиною. 

Теїзм – релігійний світогляд, що виходить з розуміння 
існування надприродного абсолютного буття як безкінечної 
божественної особистості. 

Теорія (грец. theoria – спостереження, дослідження) – 
найрозвинутіша форма наукового знання, яка дає цілісне, 
системне відображення закономірних та сутнісних зв’язків 
певної сфери дійсності. 

Теоцентризм – принцип, згідно з яким єдиний Бог 
проголошується абсолютним началом і центром Всесвіту, що 
зумовлює собою буття і смисл існування всього живого. 

Томізм – філософське богословське вчення Ф. Аквінського і 
його послідовників. Наприкінці XIX ст. трансформоване в 
неотомізм. 

Умовивід – форма мислення, завдяки якій з попередньо 
здобутого знання з одного чи декількох суджень виводиться 
нове знання теж у вигляді судження.   

Уявлення – узагальнений чуттєво-наочний образ предмета, 
який справляв вплив на органи чуття в минулому, але вже не 
сприймається зараз.  

Феноменологія (грец. phainomenon – те, що з’являється) – 
філософське вчення про феномен, який постає не чим іншим, як 
появою певної реальності, її самовияв і саморозкриття. Ф. не 
розкриває реальності, а засвідчує її такою, якою вона є. 

Філософія життя – напрям некласичної філософії кінця 
XIX – початку XX ст., представники якого оголосили життя (в 
біологічній чи психологічній формах) основним предметом 
філософії. Представники – Ф. Ніцше, В. Дільтей, А. Бергсон, 
З. Фройд. 
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Філософська антропологія – вчення про природу та сутність 
людини. 

Форма – філософська категорія, що виражає спосіб 
організації змісту. 

Формальний підхід – напрямок в соціальній філософії, що 
визнає спрямованість розвитку, який проходить одні й ті ж 
ступені розвитку, обумовлені єдиною системою детермінації. 

Харизма – виключна обдарованість, наявність у особистості, 
дії, інституту або символу особливих якостей виключності, 
надприродності. 

Цивілізація (лат. civilis – громадянський) – в широкому 
розумінні – те ж, що й культура; у вужчому – певний рівень 
розвитку культури, який передбачає наявність державності, 
письма, техніки тощо.  

Цивілізаційний підхід – пов’язаний з розумінням 
круговороту в історичному розвитку. Заперечує єдину 
детермінацію. Визнає наявність відокремлених, самодостатніх 
цивілізацій. 

Ціле – інтегроване поєднання нових якостей, які не властиві 
окремим частинам, але виникають в результаті їхньої взаємодії у 
певній системі зв’язків. 

Цінність – значимість, яку люди надають речам, явищам і 
яка складає основу ставлення до них (вибору, надання переваги 
тощо). Цінності мотивують поведінку людей. 

Явище – конкретна подія, властивість чи процес, що 
виражають зовнішні сторони дійсності і представляють форму 
прояву і виявлення деякої сутності. Тим самим "Я" і 
"сутність" – співвідносні, що взаємодоповнюють одна одну   
філософські категорії. 

Якість – філософська категорія, що виражає визначеність 
предмета (об’єкта) як даного, як предмета даного типу, класу 
(наприклад столу саме як столу, тобто меблів певного типу). Я. 
– це сукупність властивостей предмета, що виражають його 
цілісність, найбільш істотні його особливості. Гегель писав, що 
Я. є те в предметі, втрачаючи яке предмет перестає бути самим 
собою. 
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11. Філософія: Навчальний посібник. – Київ: Каравела, 2002. 
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1. Філософський енциклопедичний словник (Відп. ред. 

В. І. Шинкарук). – К., 2002 
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на- Д., 1996 
8. Горбунов Т. В., Гордиенко Н. Ф.,  Карпунин В. А. 

Школьный философский словарь. – М., 1995 
9. Краткая философская энциклопедия. – М., 1994 
10. Философский словарь (ред. И. Т. Фролов). 6-е изд. – М., 

1991 
11. Современная западная философия. Словарь. – М., 1991 
12. Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. – М., 
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13. Філософський словник. 2-е вид. – К., 1986 
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ "ФІЛОСОФІЯ" 
 

1. Світогляд, сутність, структура, типи. 
2. Виникнення філософії. 
3. Розкрийте структуру філософії як системи знань. 
4. Багатоманітність форм і способів буття філософії. 
5. Розкрийте сутність міфологічного і релігійного світогляду 

та їх відмінність від філософського світогляду. 
6. Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та 

світогляду. 
7. Розкрийте зміст і сутність філософської культури. 
8. Охарактеризуйте роль особистості в філософії. 
9. Охарактеризуйте світоглядну природу філософського 

знання. 
10. Обґрунтуйте особливості філософії як типу духовності.. 
11. Філософія і релігія: особливості співвідношення. 
12. Охарактеризуйте співвідношення філософії та моралі, 

філософії та мистецтва. 
13. Філософія і наука: характер співвідношення. 
14. Місце філософії в сучасній культурі. 
15. Розкрийте сутність філософської проблематики. 
16. Існує точка зору, що філософія це мудрість і знання. 

Обґрунтуйте її зміст та своє ставлення до неї. 
17. Основні риси та проблематика античної філософії. 
18. Порівняти східну і західну парадигми філософування. 
19. Охарактеризуйте вплив філософії античності на формування 

світоглядних позицій доби Середньовіччя і Відродження. 
20. Основні риси і особливості Середньовічної філософії. 
21. Основні риси і проблематика філософії Відродження. 
22. Проблеми пізнання і субстанції у філософії ХVII ст. 
23. Що означають поняття "теїзм", "деїзм", "пантеїзм" і як вони 

співвідносяться між собою? Назвіть філософів, що 
представляють ці позиції. 

24. Проблема методу пізнання у філософських поглядах 
Ф.Бекона та Р. Декарта. 

25. Основні риси філософії Просвітництва. 
26. Німецька класична філософія як втілення класичного типу 

раціональності. 
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27. Розкрийте сутність коперніканського перевороту Канта у 
філософії. 

28. Основні риси філософії Гегеля. 
29. Зміст і сутність антропологічного матеріалізму 

Л.Фейербаха. 
30. Розкрийте основну проблематику та вихідні принципи 

філософії марксизму. 
31. Проблема раціонального і ірраціонального у філософії  XX 

ст. 
32. Охарактеризуйте характерні риси та основні напрями 

філософії XX ст. 
33. Сцієнтизм та антисцієнтизм у філософії XX століття. 
34. Філософія психоаналізу: основні представники та ідеї. 
35. Проблема людини в філософії XX ст.: екзистенціалізм, 

філософська антропологія, персоналізм. 
36. Світова та українська філософія: особливості 

взаємозв’язків. 
37. Основні особливості і етапи розвитку філософської думки в 

Україні. 
38. Філософські погляди Г. Сковороди. 
39. Особливості розвитку української філософії другої 

половини XIX – XX ст. 
40. Філософські ідеї Києво-Могилянської Академії. 
41. Проблема буття та її місце в філософії. 
42. Проблема буття і небуття у філософії. Розкрити відмінність 

тлумачення цієї проблеми у західній і східній філософії. 
43. Філософське осмислення світу: вихідні категорії. 
44. Розкрийте сутність філософських підходів до проблеми 

буття Бога. 
45. Філософське розуміння простору і часу. 
46. Рух і розвиток: зміст і співвідношення. 
47. Діалектика як вчення про розвиток. 
48. Розкрийте зміст синергетики як концепції розвитку. 
49. Проблема духовності в філософії. 
50. Свідомість: сутність та властивості. 
51. Свідомість як філософська проблема. 
52. Свідомість як цілісна система. 
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53. Проблема несвідомого та його роль несвідомого в 
людському бутті. 

54. Самосвідомість: її природа і специфіка. 
55. Пізнання та його філософське тлумачення. Види пізнання. 
56. Особливості чуттєвого та раціонального пізнання та їх роль 

у формуванні системи знань. 
57. Пізнання і теорія істини. 
58. Наука: її особливості та соціальні функції. 
59. Наукове пізнання: специфіка, форми та методи. 
60. Наука та основні закономірності її розвитку. 
61. Розкрийте суть і співвідношення понять "парадигма", 

"наукова революція". 
62. Охарактеризуйте зміст і особливості основних типів 

раціональності. 
63. Технократизм та технократичне мислення: сутність та 

особливості.  
64. Практика: сутність, види та роль в людській 

життєдіяльності. 
65. Діалектика і логіка: їх зміст і співвідношення. 
66. Розкрийте предмет логіки і сутність її основних законів. 
67. Поняття, судження, умовиводи як форми законів. 
68. Сутність людини в історико-філософському контексті. 

Есенційний та екзистенційний підходи до тлумачення 
сутності людини. 

69. Проблемність людського буття: філософське осмислення. 
70. Буття людини як буття можливого: творчість, свобода, 

вибір, відповідальність. 
71. Проблема достотності людського буття.  
72. Проблема сенсу життя і способи його філософського 

осмислення. 
73. Проблема смерті та безсмертя в духовному досвіді людства. 
74. Природа – людина – суспільство: філософські аспекти 

взаємодії. 
75. Філософське розуміння суспільства. 
76. Суспільство як цілісна система. 
77. Індивідуальне та соціальне в людському бутті: їх 

взаємозв’язок. 
78. Історичність буття суспільства. 
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79. Проблема прогресу та сенсу історії. 
80. Проаналізуйте концепції періодизації та спрямованості 

історії. 
81. Проаналізуйте світоглядні засади сучасної екологічної 

ситуації. 
82. Логіка розвитку технічного прогресу в світлі проблеми 

виживання людства. 
83. Глобальні проблеми сучасності і майбутнє людства. 

Феномен глобалізації. 
84. Природа цінностей і ціннісних орієнтацій та способи їх 

обґрунтування та передачі. 
85. Базові життєві цінності, їх смисл і співвідношення. 
86. Проблема свободи: філософський аналіз. 
87. Особливості ціннісно-духовних орієнтирів сучасної 

культури. 
88. Філософське тлумачення техніки. 
89. Поняття "ноосфери" та його світоглядний філософський 

зміст. 
90. В чому полягає специфіка етичних, естетичних та 

релігійних цінностей. 
91. Розкрийте взаємозв’язок моральних і релігійних цінностей. 
92. Розкрийте зміст релігії як типу духовності. 
93. Розкрийте сутність естетики як типу духовності. 
94. Відчуження: способи його осмислення і подолання. 
95. Назвіть і охарактеризуйте основні категорії естетики. 
96. Етика: її предмет, зміст, основні категорії. 

 
 

Критерії оцінювання знань студентів  
(розподіл балів за КМСОНП). 

 
Обов’язкові бали. 

- відповідь на кожне контрольне запитання – 0,25 балів; 
- правильна відповідь по кожному тестовому завданню 
(включаючи тести підсумкового контролю ст. 170) – 0,2 
бали; 
- розв’язок кросворду – 3 бали; 
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- розв’язок проблемних завдань – 0,2 бали; 
- реферування першоджерел – 1 бал; 
- контрольна робота – 3 бали (кожне питання по 1 балу). 

 
За вибором студента. 

- підготовка письмового реферату – 1,5 бали; 
- публікація статті у збірнику наукових праць – 7 балів; 
- участь у конкурсі студентських наукових робіт – 3 бали. 

 
Заохочувальні бали. 

- створення електронної версії нової літератури з курсу – 3 
бали; 
- підбір літератури в мережі Інтернету за темами курсу – 3 
бали; 
- розробка кросвордів, ділових ігор, завдань таблиць та 
схем за темами курсу – 4 бали. 
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