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ПЕРЕДМОВА 

Шановні студенти! 

Метою вивчення теми ”Історичні типи філософування”  
є залучення  до досвіду осмислення “вічних” філософських    
проблем видатними мислителями,   знайомство з багатою 
спадщиною критично-рефлексивного аналізу суспільно 
значущих цінностей та життєвих орієнтирів, що сприяє  
формуванню навичок самостійного аналітичного мислення 
в його стратегічному вимірі та діалогічній спрямованості, 
що особливо важливо для  молодої людини в ситуації 
необхідності самовизначення в контексті 
альтернативності, невизначеності та суперечливості 
сучасних соціокультурних процесів. 

Студент повинен знати: 

� історичні особливості формування та характерні 
риси історичних  типів філософії, особливості західного та 
східного типів філософування; 

� основні та найбільш значущі для епохи і 
подальшого розвитку філософської думки концепції та 
ідеї; 

� категоріально-понятійну систему філософського 
аналізу; 

� провідні тенденції і концепції сучасного етапу 
філософування. 

 
Студент повинен уміти: 

• аргументовано характеризувати зміст основних 
філософських концепцій і систем; 
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• вільно володіти понятійним апаратом та навичками 
філософського аналізу при виконанні всіх видів 
індивідуальних завдань;  

• реферувати оригінальні філософські тексти і 
розкривати їх ідейний зміст. 

 
1. Методичні рекомендації до вивчення теми 

(опорний конспект) 

План 
1. Проблема зародження філософії (основні   

концепції). 
2. Західна та східна моделі філософування. 
3. Антична філософія як історично перша 

форма західноєвропейської моделі філософування. 
4. Теоцентрична парадигма філософування. 
5. Відродження як етап формування 

європейської філософії. 
6. Західноєвропейська філософія Нового часу 

та становлення класичного типу філософського мислення. 
7. Німецька класична філософія як кульмінація 

класичного типу філософування. Філософські ідеї 
марксизму. 

8. Сучасна світова філософія: формування 
некласичного типу філософування. 

 
2. Історичні типи філософування 

2.1. Проблема зародження філософії (основні 

концепції)  

 

Історико-культурними дослідженнями встановлено, 
що філософія виникла в VI-VIІ ст. до н.е. одночасно в 
трьох цивілізаціях – Стародавнього Китаю, Індії, Греції, 
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що свідчить про те, що поява філософії не була 
випадковою. В той же час, виникнення філософії 
залишається вражаючою загадкою історії людської 
культури, про що свідчить багатоманітність концепцій, які 
пояснюють передумови та причини цієї події. Наприклад, 
міфогенна, гносеогенна, та концепція «стрижневої доби» 
К. Ясперса,  які не тільки не виключають одна одну,  а й 
допомагають краще зрозуміти специфіку філософії, як 
світоглядної форми свідомості. Своїм початком філософія 
сягає початку історії людства, коли сформувалися 
передумови розвинених світоглядних систем, зокрема 
міфологічної свідомості, і вперше  були поставлені 
світоглядні проблеми: походження світу і людини,  
таємниці народження і смерті тощо. 

Англійський етнограф Б.Малиновський зазначав, що 
первісне міфологічне світосприйняття - це не історія, яку 
розповідають, а реальність, якою живуть. Це не 
інтелектуальні вправи чи художня творчість, а практичне 
керівництво до дії первісної  спільноти. Завдання міфу не в 
тому, щоб дати знання чи пояснити, а в тому, щоб 
виправдати певні суспільні настанови, санкціонувати певні 
вірування і поведінку. Тобто, міф постає синкретичною 
чуттєво-образною формою уявлень про природу взагалі і 
людську спільноту. З одного боку, міф “пояснює все”(для 
нього немає непізнаного), а з іншого, для міфу знання не 
існує як щось об’єктивне (як в науці), мислиме співпадає з 
переживанням, об’єктивне із суб’єктивним, реальне з 
фантастичним  тому, що призначення міфу – встановити 
єдність, узгодженість між світом і людиною, природою і 
спільнотою, суспільством та індивідом, внутрішньо 
збалансовуючи людське життя. 
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В цей же час існує і релігія,  яка формує свій спосіб 
вирішення світоглядних проблем і тісно пов’язана 
змістовно з міфологією, які постають духовно-
практичними способами ставлення до світу. Як і 
міфологія, релігія звертається до відчуттів і уяви, хоч 
розвиває такі високодуховні почуття, як надія, любов, 
благоговіння перед життям,  світоустроєм. Та, на відміну 
від міфології, релігія розмежовує природне та 
надприродне, тому знання про Бога, безсмертя душі 
переживається людиною як одкровення, і через що людині 
відкривається її причетність до вічних джерел буття. 

Відомий православний богослов С.Булгаков 
стверджував, що релігія є виходом за межі свого «я»,  живе 
почуттям зв’язку цього кінцевого і обмеженого з 
нескінченим і вищим, є розширення нашого почуття в 
нескінченість, у прагнення до недосяжної «досконалості». 
Релігія досить складне і суперечливе явище, має 
тисячолітні традиції, набуває різних конфесійних форм, 
інституалізується, отримує культове оформлення, стає 
професією. Але віра є  головним в релігійному 
світобаченні у всіх його формах, постає пошуком 
істинного шляху життя, вищих цінностей, які ведуть до 
“вічного буття”, і з позиції яких оцінюються мотиви і 
вчинки людини. І саме цим ціннісним світосприйняттям 
релігія ближче до філософії, ніж міфологія. 

Завдання релігії допомогти людині подолати 
відносні, історично мінливі аспекти її буття, і піднести 
людину до абсолютного, неперехідного,  «вкорінити» 
людину в трансцендентному, тобто надати нормам і 
ідеалам незмінного або  незалежного від кон’юнктури 
характеру. Якщо носієм міфологічного світосприйняття є 
колектив, рід, то у релігії, як і у філософії - особа. 
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Філософія формувалася поступово, в міру відокремлення 
людини  первісно-родового устрою від природи і роду, 
усвідомлення себе не тільки  біологічно-природною, а й, 
насамперед,  соціальною і духовною істотою. 

У сфері людського мислення поступово відбувався 
процес самоусвідомлення, самоаналізу, самопізнання, 
самовдосконалення свого внутрішнього «я» як системи 
внутрішніх духовних цінностей. В межах міфологічної, а 
пізніше релігійної свідомості, виникає особливий тип  
мислення - рефлексія, яка становить суть філософування, і 
яка грунтується на самосвідомості, абстрагуванні і 
узагальненні, на дослідженні внутрішньої будови знань. В 
той же час, філософське і релігійне мислення - це 
протилежні системи духовних цінностей, вони спираються 
на різні типи рефлексивного мислення. 

 Філософська рефлексія має раціоналізовано-
теоретичний характер, релігійна рефлексія спирається на 
віру і почуття. Філософія з самого початку свого 
виникнення на перший план ставить проблему знання і 
досліджує можливості людського розуму. 

Отже, дофілософські світоглядні форми постають 
своєрідними передумовами формування філософського 
світорозуміння.   

Якщо міфологічне світосприйняття поставало 
усвідомленням глибинного зв’язку людини і природи, то 
релігійна свідомість постає першим усвідомленням єдності 
людського роду та відчуттям універсальної єдності буття. 
В той же час, формування філософського світогляду 
поставало як перехід від конкретно-чуттєвого 
світорозуміння до абстрактно-понятійного, раціонального 
осягнення світу та місця в ньому людини. Філософія 
зароджується як спроба розв”язати світоглядні проблеми 
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засобами розуму, тобто як мислення, яке спирається на 
поняття і судження, які пов”язані за законами логіки, тим 
самим відобразивши суспільну потребу в самостійному 
людському розумінні, розвитку власних інтелектуальних 
здібностей особи. Філософія виникає там і тоді, де і коли 
виникає сумнів щодо існуючих традицій, 
загальноприйнятих думок, коли виявляються відмінності 
між видимим і сущим, уявним і справжнім, дійсним. Такі 
невідповідності зумовлені певними чинниками: кризою 
традиційної міфології та зародками нового знання, що не 
вкладається у прийняті моделі;  соціальними, що 
стимулюють формування самосвідомості особи:  торгівля 
та виникнення торгово-грошових відносин, демократичний 
устрій держав-полісів, ознайомлення з іншими культурами 
та їх традиціями. З цими чинниками пов’язано формування 
онтологічної(що таке справжнє буття і як його відрізнити 
від небуття), гносеологічної (що є істинна і як її відрізнити  
від заблудження, та як досягти істини) проблематики 
філософських міркувань, яка стала класичною. 

Філософія, як історичний феномен культурного 
розвитку людства, успадковує від міфології і релігії їх 
світоглядну проблематику, але переосмислює накопичений 
досвід з позиції розуму, тому виступає теоретичною 
формою світогляду, має систематизований характер, 
форму знання, що зближує філософію з наукою. Так, 
німецький філософ Л.Файєрбах відзначає, що початок 
філософії складає початок науки взагалі, адже теоретичний 
спосіб пізнання дійсності формується в межах філософії, 
від якої згодом відмежовуються конкретні науки. Тоді 
філософія набуває своєї специфіки, як форма пізнання 
найбільш загальних засад буття, тобто форми 
універсального теоретичного пізнання, досягаючи 
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граничного рівня узагальнення, досліджуючи універсалії 
культури: «природа», «свідомість», «буття», «добро», 
«істина»  та ін. Саме ця риса дозволяє філософському 
пізнанню осягнути світ в єдності його різноманітних форм, 
в його цілісності, взаємозв’язку та визначеності. 

Специфіка філософії з самих її початків виявляється 
не в особливих засобах вираження ідей, а в особливій 
установці, в особливому стилі мислення, яке 
характеризується універсалізмом, критично-рефлексивним 
характером, плюралізмом, діалогічністю. 

Слід  зазначити, що первісно філософія постає як 
пошук мудрості(такий переклад з давньогрецької), тобто 
включає всю сукупність теоретичних знань, накопичених 
людством, але також і роздуми про світ в цілому, про сенс, 
ціль людського існування, тобто виступає пошуком 
знання, яке б скеровувало людську поведінку і допомагало 
досягти гармонійного способу життя, притаманного 
вільній людині. Тому поява філософії – це поява особливої 
духовної стратегії – пошуку гармонії знань про світ з 
життєвим досвідом людей, з їх віруваннями, надіями, 
цінностями та ідеалами. 

 Згідно з концепцією «стрижневої доби» Карла 
Ясперса, виникнення філософії є головною подією, 
своєрідною духовною революцією, яка пов’язана з двома 
відкриттями: усвідомленням цінності розуму і особистості, 
що на багато сторіч визначили сенс і стратегію  
культурного розвитку людства. 

 
2.2.Східна і Західна моделі філософування 

 

Багато мислителів, зокрема і Гегель, вважають, що 
філософія є історією філософії, тобто є історією 
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виникнення і розв’язання загальних, світоглядних 
проблем, підкреслюючи тим самим принципово 
історичний характер філософського знання. Як людину не 
можна зрозуміти поза її минулим (досвідом, пам’яттю) та 
майбутнім (намірами, цілями), що в єдності складають її 
історію. Так і філософія не може абстрагуватися від своєї 
історії, яка є складовою філософської теорії, а філософські 
проблеми ще називають «вічними», до яких повертаються 
наступні покоління, переосмислюючи на основі нового 
досвіду. Ця філософська ідентичність прослідковується 
при порівнянні філософських вчень Сходу і Заходу. Та 
цікавою видається думка Г. Гегеля про те, що  «філософія 
у власному сенсі зароджується на Заході» в античну епоху, 
де cформувався вільний, самоусвідомлюючий дух, 
виявилася свобода самосвідомості, тоді як східне мислення 
перебувало на дофілософському рівні. Згодом, такий 
західноцентризм було розкритиковано, адже відкрилася 
могутня і глибока культура Сходу. Відома думка 
Р.Кіплінга, який підкреслював принципову несумісність їх 
систем цінностей, культурних світів, а отже, сумнівність 
можливості діалогу, що  для сучасного світу може стати 
фатальним. В.Л.Петрушенко відмінності між східним та 
західним типами філософування вбачає, перш за все, у 
фундаменті, засадових принципах різних типів цивілізації. 

Для Західного типу цивілізації притаманні: 
- автономність різних сфер суспільного життя; 
- цінування нового, орієнтація на майбутнє; 
- прагнення до перетворення світу і прогресивних 

змін; 
- домінування індивідуального над загальним; 
- раціонально – логічний тип мислення. 
Для Східного типу цивілізації притаманні такі риси: 
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- сфери суспільного життя підпорядковані 
єдиному канону; 

- цінування традицій, орієнтація на минуле; 
- домінування загального над індивідуальним; 
- афористично-притчевий стиль мислення. 
Ці відмінності виявляються у поведінці, способі 

життя, політичному устрої та ін. Становлення філософії не 
було швидким, одноразовим актом. При всій унікальності 
розвитку філософії на Сході і Заході, простежуються 
спільні риси та закономірності. До них слід віднести те, що 
філософська думка зароджується в межах міфології, та на 
Сході вона так і не відокремилася в самостійну сферу. 

В Індії коріння перших філософських узагальнень 
сягає  найдавніших (III-II тис. до н.е.) міфологічних текстів 
Вед і стародавнього епосу «Махабхарати» і «Рамаяни», і 
цей міфологічний зв’язок зберігається в Упанішадах, і в 
цілому, що позначає специфіку індійського філософського 
мислення. Так само в Китаї філософські ідеї формувалися 
на основі давніх  (кінець II-поч. I тис. до н.е.) міфологічних 
текстів, записаних у  «П’ятикнижжі» («І-цзин») . У Давній 
Греції філософське знання формується на грунті 
міфологічних («орфічних») гімнів VII ст. до н.е. та 
героїчного епосу «Іліади» та «Одісеї». Онтологічні ідеї 
найвпливовіших вчень в Індії, Китаї, Греції являли собою 
логізацію міфу, тобто переведення міфологічних образів у 
логічні абстракції (карма, сансара, дао, інь- янь, логос). 

Як і в інших  країнах, філософія в Індії виникає у 
зв’язку з кризою міфологічного світобачення. Серед 
багатьох шкіл індійської філософії розрізняють два типи: 
ортодоксальні(класичні): веданта, міманса, вайшешика, 
санкх’я, ньяя, йога і некласичні або неортодоксальні: 
буддизм, джайнізм, чарвака, на основі їх ставлення до Вед.  
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Творцями більшості шкіл були жерці-аскети, чим 
пояснюються такі особливості індійської філософії, як 
проповідь аскетизму та містичного споглядання, 
поміркованість та самозаглиблення, що зумовлено не так 
специфікою духу індусів, а соціальними умовами життя. 
Світогляд індусів спирається на сприйняття реального 
речово-предметного світу як омани, ілюзорної тіні, яка 
лише через невігластво буденної свідомості здається 
чимось «справжнім», і яка позначається поняттям «Майя», 
за якою знаходиться справжня реальність - духовна 
(Брахман), що спрямовує до містичного переживання 
одухотвореності буття і майже байдужості до об’єктивно- 
реалістичних методів пізнання реальності. Будучи 
переважно споглядальною щодо природного буття, 
індійська філософія головну увагу звертає на ідею 
постійного самовдосконалення, а не вдосконалення світу. 
Морально-етична проблематика домінує над 
натуралістичною, та дуже мало уваги приділяється 
державі, праву, соціальній проблематиці. 

В етичних вченнях домінують дві думки: життя - це 
страждання, а можливість подолання страждань можливе 
через відсторонення від світу (згадаймо популярну йогу, де 
звільнення від світу, як мета життя, досягається низкою 
способів набуття досконалості). 

Китайський варіант східної парадигми 
філософування на відміну від індійської міфологічно-
містичної орієнтації, характеризується більш реалістичною 
увагою до питань управління державою, виявлення 
стосунків між правителями і підданими, батьками і дітьми, 
старшими і молодшими. І, як  давньоіндійській філософії, 
так і давньокитайській властиве ставлення до природничих 
знань як до нижчих. VII ст. до н.е. називають золотим 
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віком китайської філософії, коли сформувалися провідні 
філософські школи: даосизм, конфуціанство, моїзм, легізм, 
які вплинули на розвиток китайської філософії, коли були 
сформовані традиційні для неї проблеми, поняття і 
категорії.  Формується теж в межах міфології, але цей 
перехід від міфології до філософії обумовлюється і появою 
соціальних сил, яким потрібна була філософія. Відомо, що 
філософія розвивається за соціальних умов, коли за 
індивідом визнається право мати самостійну, відмінну від 
традиційних поглядів, власну думку, тобто коли 
визнається суверенність розуму. Філософія  постає в тому 
суспільстві, у якому індивід усвідомлює себе самостійною 
силою. Але, як показують дослідження соціальної історії 
давньокитайського суспільства, у V-VI ст. до н.е. «індивід, 
як громадянин, вільний і повноправний член суспільства, 
який би діяв, як самостійна соціальна і правова одиниця, 
подібно, до громадян давньогрецького полісу, у Давньому 
Китаї фактично не був відомий”. 

Соціальною одиницею в Китаї завжди вважалися 
сім’я, клан, община, земляцтво. Та зміна патріархальних 
родових відносин централізованою державою викликає 
потребу у внутрішньому самоконтролі, що є домінантою 
конфуціанства з його моральним імперативом (правитель, 
який не відповідає моральним вимогам, не може бути 
правителем), що обгрунтовується не апелюванням до Бога, 
а соціальною корисністю, прагматизмом(не випадково 
конфуціанство називали школою службовців, що навчало, 
як стати гарним чиновником). 

Конфуцій надає перевагу не закону, праву, а моралі, і 
свою етику будує на принципах стародавньої, традиційної 
моралі предків: людяність, справедливість, обов”язок, 
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ритуальність, знання, довіра (“Людино! Чого не бажаєш 
собі, того не роби й іншому”). 

Людина, яка слідує цим вічним законам неба є 
шляхетною, а яка не має внутрішніх переконань, і діє під 
впливом загалу, дбає лише про зиск – низька людина. 

Якщо конфуціанство звернуте до суспільної 
проблематики, то даосизм зосереджується на природі 
,світобудові, порушує проблему справжнього, відмінного 
від видимого буття, поділяючи світ на невидиме дао і 
видимий, створений ним світ речей, тобто має містичну 
спрямованість (метою є пізнання дао, що неможливо в 
раціональній формі), і діалектично-парадоксальний тип 
мислення, не визнаючи при цьому конфуціанства за його 
штучність, протиприродність.  

Інші китайські філософські школи значно 
відрізнялися у поглядах на суспільні відносини, мету 
людського життя, але поняття «дао», «жень», «лі», «інь-
янь» посідають значне місце. Подальший розвиток 
китайської філософії звівся до примноження 
різноманітності, а не виходу на вищий рівень, зумовлений 
консерватизмом китайського суспільства, слабким 
зв”язком філософування з наукою. 

Філософія Стародавнього Сходу, як самобутнє 
культурно–історичне явище, демонструє велич і силу 
людського духу, розкриває його творчі можливості та 
багате змістовне наповнення. 

У філософії Стародавнього Сходу розроблені глибокі 
та оригінальні уявлення про світобудову, вихідні засади 
буття, де людина органічно вписувалася у світову 
цілісність, орієнтуючись на фундаментальні підвалини 
буття, намагаючись реалізувати вищі закони світу, змінити 
себе і досягнути гармонійної досконалості. Це завдання 
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пов’язувалося з подоланням людської сваволі та людської 
окремішності. Філософська думка Сходу має мистецько –
образний, афористичний стиль самовиявлення, що 
передбачає не поверхневе, а глибинне, внутрішнє пізнання, 
яке не стільки вдосконалює інтелект, а пробуджує духовну 
енергію до самовдосконалення і робить духовно «зрячим», 
здатним проникати в глибинний сенс буття. 

 
2.3.Антична  філософія як історично перша форма 

західноєвропейської моделі філософування 

 

Антична філософія – філософія древніх греків і 
римлян – мала вирішальний вплив на розвиток всієї 
європейської філософії, зосередивши початки наступних 
проблем, ідей та категорій, шкіл та напрямків. 
 Існують декілька варіантів періодизації античної 
філософії. Згідно одному з них, виокремлюють чотири 
наступних періоди: докласичний, класичний, 
елліністичний,  римський.  

Докласичний (досократичний, натурфілософський) 
період виокремлення філософії з міфологічного світогляду 
(VII – V cт. до н.е.) – представляють філософи Мілетської 
школи (Фалес, Анаксімен, Анаксімандр), Геракліт 
Ефеський, Піфагор і піфагорійці, Елейської школи 
(Парменід), давньогрецького атомізму  (Демокріт). Для 
них притаманне прагнення зрозуміти сутність природи, 
світу в цілому як космосу, його структури, першооснов 
усього сущого (архе-принцип), пошук субстанційного 
початку (з чого усе пішло—води, повітря, у Геракліта – 
вогонь є субстанцією буття, оскільки завжди  є незмінним 
у всіх перетвореннях, рівний самому собі, чи атом). Отже, 
для них властиве поєднання філософського і 
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природознавчого підходів, адже субстанція буття 
ототожнюється з конкретною природною стихією, 
проблеми єдності світу з конкретно-чуттєвими 
уявленнями, хоча елеати перші в тлумаченні субстанції і 
раціоналізації життя перейшли від конкретно-чуттєвих 
уявлень до буття як такого(поняття буття). Формуються 
початки діалектичного(Геракліт) та 
метафізичного(Платон) способів філософування. 

Класичний етап – період зрілості античної філософії 
та її переорієнтації з натурфілософських на гносеологічні і 
антропологічні проблеми( V – IV cт. до н.е.). Пов’язаний з 
діяльністю видатних давньогрецьких мислителів--  
Протагора, Сократа, Платона і Аристотеля, які найбільш 
повно узагальнюють і виражають досягнення філософії 
античності в основних сферах – онтології, гносеології, 
антропології, логіці, етиці. В філософії софістів 
(Протагора, Горгія) і Сократа людина постає єдиним 
буттям і однією з найважливіших проблем філософії. 
Софісти підкреслювали суб’єктивний характер людського 
пізнання, його вплив на сприйняття і оцінку світу, тим 
самим сприяли розвитку понятійного мислення, вважаючи 
логічну доказовість основною рисою істини, але її 
релятивізували. Сократ теж вважає, що все, що цінне для 
особистості, має бути виправданим перед її свідомістю. 
Але, жорстко критикуючи софістів, стверджує, що 
мірилом існуючого є людина як розумно мисляча істота, 
адже в розумі виражені загальні закони. Саме розум здатен 
дати загальнозначуще знання, але отримати яке можна 
через опанування методом (майєвтикою), який є по суті 
діалогом. За Сократом, філософія – це є спосіб пізнання 
добра і зла, де істина і моральність є тотожними. Платон 
теж вважає ,що істинне знання є умовою доброчесних 
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вчинків, а його космологія, онтологія і теорія пізнання 
постають методолого-світоглядною основою етики, яка 
спрямована на самовдосконалення людини і встановлення 
досконалого суспільства (ідеальної держави).  Платон 
вперше в історії філософії розмежовує ідею (сутність) і річ 
(явище), тобто те, що існує істинно, і те, що існує, але 
немає істинного буття. Для пояснення багатоманітності 
чуттєвого світу Платон запроваджує поняття матерії. 
Основою його теорії пізнання є вчення про душу, яка 
володіє істинним знанням, тому пізнання постає як 
пригадування, і відрізняється від чуттєвих уявлень про речі 
(“Міф про печеру”). З точки зору Платона, завдання 
філософії - спрямувати пізнання до абсолютних цінностей, 
до осягнення суттєвого, найвагомішого для людини. 
Завершує об’єктивістсько-онтологічну традицію 
Аристотель (384-322р.р.до н.е.) – мислитель-
енциклопедист, який  вперше тлумачить філософію, як 
науку (навіть науку наук), і поділяє науки на теоретичні, 
практичні і творчі. В онтології  буття ототожнює не з 
ідеями, а з сутністю – це те, що робить предмети  саме 
такими, тобто одиничним, самостійним буттям, яке 
складається з матерії і форми. Зрозуміти суще–це розкрити 
чотири причини (матеріальну, формальну, рухому, 
цільову). Матерія постає носієм можливості, яка 
з’єднуючись з формою, стає  певною дійсністю. 
Принципове значення мало  запровадження категорій 
можливості і дійсності  для розуміння проблеми 
виникнення речей, творення і творчості взагалі. 
Аристотель спирається на науковий матеріал тогочасного 
пізнання  і започатковує природничо-натуралістичну 
тенденцію, що спирається саме на логіко-раціоналістичну 
аргументацію. Особливу увагу приділяє логіці (вчення про 
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закони і форми правильного мислення), як Органону 
(інструменту) всіх інших наук. З логіки випливає вчення 
про категорії, які тлумачить і як види буття (онтологічно) і 
як роди пізнання (гносеологічно). Етичні і соціально-
політичні погляди теж характеризуються глибиною і 
грунтовністю дослідження. Але, як стверджує Бичко І.В.: 
“Велич Аристотеля не в тому, що він спробував 
узагальнити й систематизувати класичну філософську 
спадину античності, а в  тому, що йому вдалося зберегти 
саме поліфонію (багатоголосся) еллінської філософської 
думки, її вагання, шукання, пробний характер систем. Всі 
ці здобутки античність через Аристотеля передала ніби в 
спадок наступним поколінням”. 
  Третій період – період елліністичної філософії – 
поширення грецької філософії на Схід. Змінюється 
світоглядна орієнтація, домінує етична проблематика (VII 
– I ст. до н.е.). Формуються філософські школи: 
перипатетиків (аристотелізм), академічна філософія 
(платонівська), епікурейська, стоїцизму, скептицизму. Від 
філософів чекають  відповіді на питання: якого способу 
життя слід дотримуватись, щоб стати вільним і щасливим? 
І кожна з цих шкіл пропонує свій варіант відповіді. 
Універсальний порядок буття (космоцентризм) в епоху 
еллінізму, як і в  класичну, розглядається як пануючий над 
людиною. Але на відміну від логосу до сократиків і 
класики, що гармонізує  світ (космос), включаючи природу 
і людину, це вже зовнішня людині необхідність. Але 
з’являється щодо необхідності (року, долі) сфера, що не 
підпорядкована їй – внутрішній світ людини: як смертна 
істота вона змушена підкорятися необхідності, але у 
своєму ставленні до світу необхідності, здобуває певну 
незалежність. Так, Епікур (342-271 рр. до н.е.), вчення 
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якого складається з “фізики” (вчення про природу), 
“каноніки” (теорії пізнання) і етики, філософію розглядає 
як вчення про мудрість, а мудрість є не стільки ідеалом 
знання (інтелектуальною теорією), скільки моральним  
способом життя, або пізнанням, що  позбавляє страху 
перед смертю, долею, богами. Мудре життя, з точки зору 
стоїцизму  (Зенон, Хрісип) – це життя  “згідно з 
природою”, яка по суті є розумом, тобто життя  
доброчесне, що передбачає досягнення  внутрішньої 
свободи через пізнання необхідності, сутності речей, і 
перемозі  розуму над пристрастями, який один відрізняє 
людину від тварини. У стоїків філософія теж складається з 
трьох частин: логіки, фізики, етики і тлумачиться 
насамперед, як  “тренування в мудрості”, де мудре життя 
включає два аспекти : “1 – збереження здоров’я і 
виховання витривалості; 2 – розвиток і вдосконалення 
розуму”. 
 Четвертий етап в розвитку античної філософії – 
Римський (I ст. до н.е. – V ст. н.е.),  в якому 
виокремлюються три напрями: римський стоїцизм (Сенека, 
Епіктет, Марк Аврелій), скептицизм (Секст Емпірик), 
епікуреїзм  (Лукрецій Кар). В III – IV ст. н.е. в римській 
філософії виникає і розвивається неоплатонізм (Плотін 
Прокл, Ямвліх),  який мав великий вплив на становлення 
релігійної  філософії середньовіччя. 

Сенека (4–65 рр. н.е.) – центром його вчення є 
етика, яка спрямована на обгрунтування морального 
ідеалу: “Ми не можемо змінити світових подій, ми можемо 
лише одне: набути високої мужності, гідної доброчесної 
людини, і з її  допомогою стійко переносити все, що нам 
посилає доля”. 
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Епіктет (бл. 50 –140 рр. н.е.) – був рабом, а здобувши 
свободу, присвятив себе філософії. Мислитель розмежовує 
все існуюче  на дві частини: на те, що в нашій владі 
(думки, бажання) і те, що не залежить від нас (тіло, родичі, 
власність та ін.). Той, хто обирає друге - фізичне благо, 
втрачає свою свободу, стаючи рабом того, що обрав.  
Обираючи перше, створює життя за власним проектом, 
досягаючи гармонії з собою. Філософія, як пізнання 
справжніх цінностей, допомагає розумно побудувати своє 
життя.  

Марк Аврелій (121-180 рр. н.е.) – римський 
імператор, філософії, якому притаманний глибокий 
песимізм (адже марно сподіватися змінити людей, їхні 
душі та розум, щоб вони не були ні рабами, ні 
негідниками, змінити світ взагалі). Але тільки філософія 
допомагає зберегти свою сутність від безчестя. Адже в 
людині, яка складається з трьох початків: тіла, душі 
(пневми), розуму (нус), саме останній є наше справжнє Я, є 
джерелом енергії, необхідної для набуття гідного  життя, 
для слідування справжнім цінностям – справедливості, 
істини, поміркованості, і уникання омани, лицемір’я, 
нерозсудливості. І не випадково в етиці стоїцизму 
вбачають ідейні джерела майбутньої християнської етики . 
Скептицизм,  як пише Діоген Лаертський,  свою ціль 
вбачає в розвінчанні догматів усіх шкіл,  а сам утримується 
від будь–яких категоричних суджень,  започатковуючи тим 
самим методологію скептичного сумніву.  Досліджуючи 
суперечності всіх попередніх філософських систем, веде 
до всеохоплюючого вивчення історії філософії, але і до 
появи еклектизму, тобто поєднання елементів різних 
теорій в одній. Саме Марка Тулія Цицерона (106–45 рр. до 
н.е.). відносять до цього напряму, адже він намагався 
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узагальнити досвід багатьох мислителів античності 
(наприклад,  у етиці, намагався  примирити стоїчний 
принцип самодостатності особи з аристотелівським 
принципом міри), надаючи особливого значення філософії 
у вихованні свідомого громадянина.  

Отже, антична філософія сформулювала основні 
проблеми, над розв’язанням яких працювала в 
майбутньому вся європейська філософія. Це проблеми 
початку та сутності усіх речей, тотожності і протилежності 
буття і небуття, структурності буття, мінливості буття і 
його суперечливості, єдності і множинності світу, а також 
людини і можливостей її пізнання і самопізнання, сутності 
людської моральності, раціонального і ірраціонального в 
людському пізнані, істини і способів її досягнення 
людським розумом, синтезу чуттєвого і надчуттєвого, ідей 
і речей, а також проблеми меж свободи людини та 
можливості  досягнення нею щастя, слабкості людини 
перед силами природи і суспільними  перипетіями, і 
одночасно могутність і велич її духу в прагненні до 
свободи, доброчесного життя, до пізнання. Філософія 
виникає, як вчення про буття, яке спочатку ототожнюється 
з природою, космосом як гармонійно упорядкованою 
цілісністю, важливою складовою якої  постає людина 
(мікрокосмос). Всі проблеми людини розглядаються в 
органічному зв’язку з її місцем і роллю в світобудові. 
Космоцентризм – це та риса, яка пронизує усі етапи та 
вчення античної філософії. Космос як протилежність 
хаосу, як протиставлення порядку і гармонії, співмірності і 
єдності, невпорядкованості і безформності. 
Космоцентризм постає орієнтацією на виявлення гармонії, 
розумності і в людському бутті, адже якщо людина, як 
мікрокосмос є відображенням макрокосмосу, то закони 
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людського життя подібні законам макрокосмосу, тобто і в 
людині  зосереджена (прихована) така ж гармонія, але яку 
вона має сама відкрити і пізнати, щоб досягти єдності зі 
світом, посісти гідне місце у світобудові. 
 

2.4.Теоцентрична парадигма філософування 

 

Середньовічна західноєвропейська філософія – це 
християнська філософія. Християнство з’являється на 
історичній арені у другій половині І ст. н.е. Вчення, що 
виникло у провінції величної Римської Імперії, згодом стає 
державною релігією у IV ст. н.е. Головні принципи 
християнського віровчення (догмати) постають 
провідними настановами релігійної філософії, а церква – 
зосередженням культури і освіти. Філософія розвивається 
як “служниця богослов’я”, як сфера знання, яка має 
підвести до більш високого знання – теологічного, і в своїх 
загальних рисах виступає теоцентричною. 

Теоцентризм середньовічної  філософії базується на 
таких принципах:  
- Креаціонізм (лат. створення) – принцип, згідно з яким 
Бог створив світ з “нічого”, актом своєї волі, і , постійно 
підтримуючи буття світу, виступає трансцендентним світу 
(не залежить від світу); реальність постає дворівневою – 
земній, відносній і тимчасовій, несправжній 
протиставляється надприродна, абсолютна і вічна, або 
справжня. 
- Принцип Одкровення ґрунтується на тому, що існує 
вічна і незмінна істина, яку відкриває Бог через пророків, 
апостолів, Священне письмо (Біблію), яку люди мають 
прийняти, що зумовлює авторитарно–догматичний 
характер мислення, а також символічно–екзегетичний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

характер людського пізнання, яке зводиться до тлумачення 
релігійних текстів (спочатку було Слово). Звідси постає 
одна з головних проблем середньовічної філософії – 
проблема віри і розуму, а пізнавальний процес 
потрактовується як богоуподібнення, тоді як позитивне 
(раціональне) пізнання божественного буття 
наштовхується на межі мислительних можливостей 
людини.  
- Християнський антропоцентризм, який постулює 
виняткову роль людини серед творінь Бога. Божественні 
якості людини – розум і воля: здатність до судження, 
вміння розрізняти добро і зло, а також робити вибір між 
добром і злом. Гуманістична спрямованість християнської 
теології, яка виходить з “первородної гріховності” людини 
в тому, що спасіння “як подолання гріховності”, не просто 
“дарується” (адже неможливе без благодаті), а 
здобувається людськими стражданнями, життям і смертю. 
- Провіденціалізм (лат. - провидіння) як принцип 
релігійно – філософського теоретизування, тлумачив 
історичний процес, як такий, що визначається 
божественним задумом і характеризується як процес 
відчуження людини від Бога і його подолання 
(сходженням  до Бога), таким чином надаючи всім подіям 
осмислений і цілеспрямований характер. 
- Есхатологізм (вчення про кінець світу) – розглядає 
історію, як процес, що має мету і ціль – єднання людини з 
Богом і досягнення “Царства Божого”, що і є ціллю і 
сенсом людського існування. 
В становленні та розвитку середньовічної філософії 
розрізняють етапи апологетики, патристики та схоластики.  
Починається середньовічна філософія періодом 
апологетики (грець. захист), представники якої виступали з 
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обґрунтуванням і захистом християнства проти античної 
філософії. “Що є спільного між філософом і 
християнином,  між учнем грецької мудрості і учнем 
неба?” – риторично запитує Квінт Тертулліан. Нова 
християнська мудрість настільки глибша від старої 
(грецької  “земної”), що здається абсурдною щодо 
останньої. В історико–філософській літературі розрізняють 
“східну” (грекомовну) апологетику: Александрійська 
школа, Іреней Ліонський, Юстин, Афінагор. І “західну” 
(латиномовну) апологетику – Квінт Тертулліан, Арнобій, 
Лактанцій. Завершується період становлення і 
утвердження середньовічної філософії  патристикою (лат. 
– отець), періодом формування найавторитетнішими 
християнськими мислителями – “отцями церкви” – 
вихідних принципів християнсько-філософської думки. Як 
і  апологетика,  патристика поділяється на східну і західну.  
До східних (грекомовних) отців церкви належать 
представники “каппадокійського гуртка” – Григорій 
Назіанзін, Василій Великий, Григорій Нисський, які 
упорядкували систему християнської думки на основі 
неоплатонізму, їй  притаманні риси грецької ментальності  
софійно-плюралістичний підхід до світу, екзистенційне 
бачення (пов’язане з вітчизняною філософською думкою). 
 Західні “отці церкви”    –  Амвросій, Ієронім Блаженний, 
Аврелій – Августин відтворюють римо–латинську 
ментальність з її практицизмом, “формалізмом”, 
“епістемологічним” осмисленням світу. На побудову 
основних концепцій і категоріального апарату вчення 
“отців церкви” мало вплив вчення Платона. Головні 
проблеми патристики: 1 – проблема сутності Бога і його 
троїстість (тринітарна проблема); 2 – відношення віри і 
розуму, Одкровення християнства і мудрості язичників; 3 – 
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розуміння історії, як руху до певної мети – “Граду 
Божого”; 4 – свобода волі людини і можливість спасіння 
душі; 5 – проблема походження зла і причини його 
допускання Богом і ін. Серед західних “отців церкви” 
найбільший вплив на подальший розвиток європейської 
філософської думки мав Августин (354–430 рр. н.е.), 
зокрема, своїм інтелектуалізмом. Августин, спираючись на 
Біблію, стверджує, що світ, створений Богом, пронизує 
Логос, що має природу світла. Бог – це світло невидиме, 
що робить видимим все інше. Світло фізичне дає 
можливість бачити тілесні речі, світло розуму – сутність 
речей, світло благодаті – істини одкровення. 

Філософія для Августина суто людське, нижче 
знання, яке має бути підпорядковане вірі. Розрізняючи 
науку (філософію) і мудрість (богослов’я), стверджує, що 
наука вчить користуватися речами, а мудрість орієнтує на 
пізнання вічних божественних істин, і надає перевагу 
вольовим характеристикам людської душі перед розумово-
мислительними. Серед філософських проблем, 
розглянутих Августином, велике значення мала його 
концепція часу та вчення про історичний розвиток 
людства. 

Етап схоластики (IX–XV ст.) продовжує розробляти 
проблематику патристики. Сам термін схоластика позначає 
“шкільну” філософію, яка викладалася в університетах, а 
схоласт синонімічне поняттю “вчений, теоретик”. 
Схоластичне філософське мислення пов’язане з іменами 
Еріугени, Ансельма Кентерберійського, П’єра Абеляра, 
Фоми Аквінського і все більше спирається на вчення 
Аристотеля та логічне мислення, з позиції якого прагне 
осягнути сутність християнського віровчення.   
Важливими проблемами цього етапу є проблеми 
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взаємовідношення розуму і віри, релігії і науки,  проблема 
доказів буття Бога, а також проблема співвідношення 
загального і одиничного. Остання проблема має витоки у 
критиці Аристотелем вчення Платона за визнання 
існування незалежного світу ідей, тоді як Аристотель 
вважав,  що ідеї як сутності речей не можуть бути 
відокремлені від того, сутністю чого вони є. В 
Середньовічній філософії ця суперечка вилилася у 
суперечку між номіналізмом і реалізмом про універсалії – 
загальні поняття. В свою чергу ця проблема пов’язана з 
християнським догматом про  триєдину сутність Творця. 
Реалісти вважали, що існує лише загальне, як у 
платонівському вченні ідеї передують речам. Помірковані 
твердили, що загальне існує реально,  але не поза речами, а 
в них. Номіналісти не допускали реального існування 
універсалій. Так, Росцелін вважав,  що універсалії є лише 
“іменами”,   а справді існують лише одиничні речі, а отже 
чуттєво–конкретне, а не ідеальне, є справжньою 
реальністю. П’єр Абеляр (1079–1142 рр.) намагається 
примирити номіналізм і реалізм у вченні концептуалізму. 
Він твердить, що загальне існує не поза речами,  а  в самих 
речах і виокремлюється нашим розумом, для якого 
загальне є реальністю. За переконанням Абеляра, не можна 
вірити в те, чого не розумієш: “Пізнаю те, у що вірую”, 
таким чином раціоналізуючи теологію. Золотий вік 
схоластики – XШ ст. пов’язаний з вченням. Ф. Аквінського 
(засновником томізму), що складає основу сучасної 
католицької філософії.  

Ф. Аквінський,  визнаючи відмінність між 
філософією і теологією, вбачає її лише у методах 
досягнення результатів,  визнаючи при цьому, що деякі 
догмати теології можуть бути доведені розумом - 
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філософією (буття Бога, безсмертя людської душі). Інші 
догмати, що не підвладні філософії, є раціональними з 
позиції ”божественного розуму”, перед яким має 
схилитися філософія, і який даний через віру. Таким 
чином, мислитель проголошує “гармонію” віри і розуму, 
які не можуть суперечити одне одному в принципі.  
Заперечуючи августинівську ідею безпосереднього 
пізнання буття Божого, Ф.Аквінський формулює свої п’ять 
доведень, спираючись на логічні судження та “здоровий 
глузд”. 

Підсумовуючи, слід відзначити, що ідейно–
світоглядним змістом середньовічної філософської 
парадигми постає духовно-ідеальне тлумачення 
реальності, де вищим втіленням духовності є Бог, а 
теологія виступає головним знанням, що здатне дати 
відповіді на всі загадки буття. Ключ до вирішення усіх 
проблем середньовічна людина шукає у сфері духу, і 
відкриття цієї нової реальності,  як справжньої,  і 
намагання її осягнути, окреслює значущість філософії 
цього періоду  В людині теж відкривається новий вимір – 
внутрішній світ, віра, яка пов’язує людину зі справжньою 
реальністю вічного буття. 
 

2.5. Відродження як етап становлення 

європейської філософії 

Відродження, як важливий етап в історії 
західноєвропейської філософії, характеризує перехід від 
середньовіччя до культури Нового часу (XV1-XVII ст.), 
пошук нових світоглядно-життєвих орієнтирів, які 
відповідали б  новим соціальним умовам (руйнування 
феодальних порядків, і формування нового типу економіки 
і суспільних відносин, становлення національних держав, 
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церковна реформа), що склалися в Італії, Франції, згодом в 
Німеччині. З іншого боку, Відродження цінностей і ідеалів 
античності, що стали основою нового ставлення до 
людини і природи, обґрунтовуючи ідею довіри до 
природного розуму, який є основою філософії як науки, 
яка має допомагати людині знайти своє місце в земному 
житті. Якщо в центрі уваги філософії античності 
знаходиться природно-космічне життя, а в середньовіччі 
природне життя не має самостійної цінності і 
протиставляється божественному, то в епоху Відродження 
центром постає світське життя і діяльність заради 
досягнення щастя в цьому світі. Філософське мислення цієї 
епохи характеризується як антропоцентричне, якому 
притаманний новий рівень самоусвідомлення людини: 
гордість, самоутвердження, усвідомлення власної сили і 
таланту,  життєствердність і вільнодумство. 

Світогляд епохи Відродження має яскравий 
гуманістичний характер, провісниками якого були поети-
мислителі – Данте і Петрарка.  Данте,  здійснюючи 
великий синтез поезії, філософії, теології, заклав основи 
нового життєрозуміння, розглядаючи людину як 
посередника між тлінним і вічним, тобто яка має подвійне 
призначення і дві кінцеві цілі.  Одна досягається в земному 
житті, і полягає в прояві власних чеснот, інша лише 
посмертно. Людина розглядається як вільна істота, 
наділена свободою волі, яка сама визначає свою долю і 
місце у світі.  Якщо в античності і середньовіччі праця не 
цінувалася,  адже прив’язувала до чуттєвого і перехідного, 
тоді як теоретичні роздуми чи молитва поставали 
справжнім прилученням до вічної сутності,  істини.  

В епоху Відродження діяльність, як творчість, 
набуває майже сакрального значення: адже людина в ній 
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не просто задовольняє свої потреби,  а й створює новий 
світ, красу, культуру, і саму себе, постаючи співтворцем 
світу, наслідуючи творця.  Проблема людини в світі,  її 
свободи, долі в центрі уваги таких мислителів як Леонардо 
да Вінчі, Мікеланджело, Еразм Роттердамський, 
Н.Макіавеллі, Мішель Монтень, Томас Мор та ін.  Виникла 
нова система цінностей,  де людина і природа були 
головними і вищими цінностями. 

Відродження знову повертається до вивчення 
природи як єдиного і розумного творіння Бога, пізнання 
якої веде до прилучення людини до вищої мудрості, 
закладеної у творінні, а своєю діяльністю вона завершує 
процес творіння. Це пов’язують із новими відкриттями 
(книгодрукування, компасу), і розвитком виробництва  
(металургійного, суднобудівництва), що сприяло інтерес 
до астрономії, фізики, анатомії, і експериментального 
природознавства. Математично обґрунтована 
геліоцентрична система світу М.Коперником нанесла удар 
середньовічній геоцентричній системі, заперечивши 
уявлення про виключне місце Землі і людства, і 
дозволяючи уявити існування нескінченної кількості 
подібних небесних тіл, і в той же час утверджуючи 
могутність людського розуму в пізнанні явищ природи. 

 Філософія епохи Відродження розвивається як 
натурфілософія,  філософія природи, яка постає не тільки 
пов’язаною з античним космоцентризмом, а й 
середньовічною проблемою зв’язку Бога і світу. Її 
антисхоластична (антиаристотелівська) спрямованість є і 
поверненням до ідей платонізму і неоплатонізму. 
Християнський Бог втрачає трансцендентний характер, і 
тлумачиться в дусі пантеїзму («Бог у всьому»),  тим самим 
розчиняючи Бога в природі,  яка в свою чергу 
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обожнюється (одухотворюється). Пантеїзм постає 
основою обґрунтування значущості розвитку 
дослідницьких наук, які спроможні надати істинне знання 
про природу (Кеплер, Галілей, Д.Бруно та ін). 
Антисхоластична спрямованість проявляється і в тому, що 
мислителі Відродження відмовляються від 
самодостатнього аналізу понять, скрупульозного 
розрізнення нюансів категорійного мислення, прагнучи не 
дискутувати про дефініції, а осмислювати явища природи і 
суспільства. 

 Особливе місце в контексті цих проблем займає 
Микола Кузанський (1401-1464), який обґрунтовує 
метафізичні засади гуманістичного і натурфілософського 
мислення. Від дискурсивно-розсудкового способу 
мислення схоластів (все таки кардинал католицької 
церкви) переходить до відродженого гуманістами методу 
діалогу, при цьому спираючись на математичний аналіз, 
що відповідає стану «вченого незнання». М. Кузанський 
спирається на традицію неоплатонізму і поняття 
«Єдиного».  Але якщо у цій традиції «Єдине» 
розглядається через «протиставлення іншому»,  не 
єдиному, мислитель стверджує, що єдиному ніщо не 
протистоїть – єдине є все, що і є суттю пантеїзму, який 
утверджує тотожність єдиного нескінченому (мінімуму – 
максимуму). Вчення про співпадіння (тотожність) 
абсолютного максимуму і абсолютного мінімуму є 
головним елементом міркувань Кузанського. Вічне 
незнання, на його погляд, є усвідомленням структурної 
диспропорції між кінцевим людським розумом і 
нескінченістю, в яку він включений і до якої прагне. 
Кінечний розум може наблизитися до нескінченого, до 
Бога,  осягаючи його як єдність протилежностей. Окремі 
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речі осягаються як пов’язані з цілим, нескінченістю. Бог, 
що є єдиним початком сущого, є невимовним у сутності, і 
може бути осяжний лише символічно. Як сутність, Бог 
постає можливістю всього, але у згорнутому виді, тоді як 
світ постає розгорнутою сутністю Бога. Сутність Бога 
невичерпна, тому і творіння світу відбувається вічно. 
Людина як мікрокосм, володіючи розумом і свідомістю, 
включає в себе образи всіх речей,  як дійсних і можливих. 
Істина завжди є процесом (а не догмою),  процес пізнання,  
як рух до Бога,  є нескінченим. 

Пантеїстичне зближення нескінченого Бога і природи 
привело до нового тлумачення походження Всесвіту і 
влаштування світобудови, і фактично ( не прямо) 
нівелювало принцип креаціонізму (творення світу Богом), 
готуючи тим самим коперніканську революцію в 
космології.  Ідеї М. Кузанського і  М.Коперника розвинув  
Д. Бруно (1548-1600), відкрито розриваючи з 
геоцентричною системою світобудови, стверджуючи,  що в 
нескінченному космосі взагалі не існує ні центру, ні межі, 
ні «верху», ні «низу», а життя в тій чи іншій формі є 
всюди. 

 З часом і державу, суспільство, мораль розглядають 
як самостійні явища, закони функціонування яких здатні 
досліджувати світські науки, а не розглядати через призму 
теології. Еразм Роттердамський (1469-1536), відомий 
представник  гуманістичної думки XVI ст. практично 
зрівнює християнську культуру з античною, акцентуючи 
увагу на гуманістичних елементах «Святого письма» 
(«Філософії Христа»), виступає за переклад Біблії на 
народні мови та закликає до повернення справжнього 
(первісного християнства).  В своєму найвідомішому творі 
«Похвала глупоті» характеризує схоластичну вченість як 
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псевдомудрість,  що стало поширеним в буденній 
свідомості сьогодення. 

Критикуючи церковні порядки та духовенство,  
прагне релігійної реформи, що випередило погляди 
Мартіна Лютера.  Та якщо М.Лютер заперечує свободу 
волі людини, то Еразм, як всі мислителі – гуманісти її 
захищає, що привело  до полеміки та розриву між ними. Е. 
Роттердамський, не заперечуючи Божого провидіння, 
наголошує, що лише початок і кінець життя людини « в 
руках Божих», а між ними вирішальними є свободно-
вольові вчинки людини, а інакше, втрачають сенс і гріх, і 
доброчесність, і мораль узагалі. В підсумку, Еразм 
залишився католиком, а Лютер став засновником 
протестантизму. 

Під впливом християнського гуманізму Еразма,  ідей 
і практики церковної реформації філософували відомі 
соціальні мислителі доби: Томас Мор (1478-1535 р.р.) – 
творець «Утопії» (грець-неіснуюче місце), своєрідного 
ідеального, раціонального устрою, заснованого на 
суспільній власності, рівності, обов’язковості праці, 
доступності для всіх освіти, віротерпимості та ін.; 
теоретики ідеї природного права Жак Боден, Гуго Гроцій 
та  ін. 

Оригінальні ідеї щодо держави і політики 
сформулював Нікколо Макіавеллі (1469-1527) в своїй 
роботі «Державець», який займав високу посаду в 
республіці Флоренції. Основою держави є посередня 
людина,  якою керують матеріальні інтереси,  якості якої – 
жадібність, мстивість, непостійність, і що має в першу 
чергу враховувати правитель, а тому опорою влади має 
бути сила, «бюрократичний апарат» і «культ особи» 
правителя,  тоді як релігія і мораль – це лише інструменти 
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політики. Не заперечуючи моралі (в особистому житті, 
сім”ї неприпустимі брехня, жорстокість),  стверджує,  що у 
політики свої закони, де все працює заради утвердження 
влади і «державного інтересу».  Реалізм Макіавеллі межує 
з цинізмом, тому його не тільки називають 
основоположником політичної філософії, але сам термін 
(макіавеллізм) став синонімом аморалізму і віроломства в 
політиці. Мішель Монтень (1533-1592 рр.) – представник 
пізнього Відродження, головний твір якого «Опити» 
увійшов до золотого фонду загальнолюдської культури. 
Його інтерес до культури античності, полеміка зі 
схоластикою, увага до внутрішнього світу людини є 
класично гуманістичним, де головним авторитетом 
виступає розум, а здоровий скепсис постає справжнім 
двигуном пізнання і науки.  Філософія для Монтеня – це 
наука про людину і її мораль,  яка має допомогти людині 
як природній істоті, навчитися жити у гармонії з усією 
природою. М.Монтеня називають останнім гуманістом 
XVI ст., оскільки традиційно гуманістична тематика 
посідає найважливіше місце, але в її тлумаченні виразно 
відчуваються нові «натуралістичні» тенденції. Наростання 
механістичних тенденцій (так, Галілео вже тлумачить 
природу не як одухотворену реальність, а як сукупність 
законів, яким підпорядковані явища), підпорядковування 
культури натуралістичним цінностям вело до відмови від 
ренесансних ідеалів гуманізму (людська індивідуальність 
виявилася досить суперечливою) – все це свідчило про 
процес формування нової філософської парадигми. Епоха 
Відродження передала наступним поколінням не тільки 
впевненість у силі природного розуму, який обґрунтовує 
самоцінність земного життя, а й заклала зерно сумніву у 
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його силі, обумовивши необхідність дослідження власних 
можливостей і меж розуму.  
 

2.6. Західноєвропейська філософія Нового часу 

(XVII-XIX ст.) як етап формування класичного типу 

філософування 

 

Зміна світоглядних орієнтирів пов`язана з тенденцією 
ототожнення буття з природним буттям, утвердженням 
природи («натури», як справжньої «субстанції»),  як єдино 
істинного буття, де  людина втрачає свій особливий статус, 
перетворившись на одну із «частин» природи.  Відповідно, 
головним знанням стає знання про природу – природничі 
науки, а математика, фізика, хімія, механіка, біологія 
перетворюються в самостійні сфери пізнання. Виникає 
потреба в систематизації, узагальненні результатів 
природничих наук, що обумовлює нові завдання і 
пріоритети  філософської парадигми Нового часу і 
розвиток філософії як філософії науки,  яка розвивається в 
діалозі з  наукою. Теорія пізнання (гносеологія), 
вироблення та обґрунтування методів досягнення 
істинного знання для всіх сфер пізнання (методологія)  
постають ядром нової філософії.  Конкретні науки 
пізнають закони природи, то філософія прагне відкрити 
закономірності самого пізнання у всіх його проявах і 
сферах. Френсіс Бекон, Томас Гоббс, Рене Декарт, Джон 
Локк, Бенедикт Спіноза, Готфрід Ляйбніц (XVII ст.) – 
найвідоміші мислителі і одночасно вчені, які шукають 
закони і способи раціонального пізнання, розробляючи 
базові критерії науковості пізнання, як інструменту 
вдосконалення світу і діяльного утвердження людини у 
світі природи.  Наука стає головною діяльністю людини, 
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яка здатна позбавити її життя всіх негараздів.  XVII 
століття ще називають століттям раціоналізму,  
пронизаного вірою у  безмежні  можливості людського 
мислення,  розуму, який, очищений  від усяких 
упереджень, хибних уявлень здатен осягати сутність явищ 
(субстанцію). 

- Новому світогляду притаманне протиставлення 
світу як об`єкта стосовно  людини, як суб’єкта, активного 
початку пізнавальної діяльності. У філософії Декарта «Я» 
(суб’єктивність) стає основним принципом і вихідним 
пунктом філософування. Активність індивіда («за будь-
яких обставин краще діяти, ніж нічого не робити»)  
спирається на мислення здорового глузду  та на чітку 
логіку і факти . 

- Світ постає як надскладний механізм,  яким людина 
має опанувати завдяки знанню («Знання – це сила»), яке 
постає основою соціального благополуччя («Нова 
Атлантида” Ф.Бекона перша наукова утопія майбутнього 
суспільства). 

Розвиток наук, завдяки яким людина має опанувати 
природою, можливий лише на основі правильного методу 
мислення. Пошуки універсального методу привів до 
розмежування мислителів на прихильників емпіризму 
(«емпіріо»-досвід) і раціоналістів («раціо» розум). 
Представники емпіризму ( Ф. Бекон,  Г. Гоббс, Дж. Локк і 
ін.) вважали, що єдиним джерелом знання є досвід,  який 
пов’язаний з відчуттям, сприйняттям, і до якого зводиться 
зміст усіх людських знань.  Дані відчуттів, щоб уникнути 
омани,  корегуються експериментом. Хід здобування 
знання спрямований від часткового, досвідного  
(експериментального) до узагальнень і висунення теорії, 
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що складає суть індуктивного методу пізнання і є 
істинним, універсальним для всіх наук. 

Раціоналісти (Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Ляйбніц) 
виходили з того,  що досвід, який спирається на відчуття, 
не може бути основою загальнонаукового методу, адже 
спирається на поверховість, мінливість, однобічність 
відчуттів,  а знання має всезагальний і необхідний 
характер, що досягається лише інтелектуальною 
діяльністю,  яка і є основою істинного методу.  В розумі 
людини закладені ідеї, розвиваючи які, людина отримує 
істинне знання про сутність речей.  Мислення засновується 
на інтуїції та дедукції, і схоже на математичне мислення, 
яке починається з загальних і  самоочевидних для розуму 
положень, і від них йде до конкретних висновків. Декарт 
тлумачить математику не просто як науку про величини,  а 
як науку про порядок, міру,  що панують в природі, і яка 
забезпечує точне й достовірне знання.  

Полеміка емпіризму і раціоналізму щодо проблеми 
сутності наукового пізнання і наукового методу знайшло 
своє розв’язання в наступному етапі  Новоєвропейської 
філософії  (НКФ).  

Р.Декарт (1596-1650 р.р.) - засновник 
новоєвропейського раціоналізму,  виходить з того,  що 
осягнути істину можна лише правильно застосовуючи 
розум, тобто володіючи ефектним методом, суть якого 
формулює в чотирьох правилах: - приймати за істину лише 
те, що не викликає жодного сумніву;- розділяти складні 
проблеми на прості складові ; 
- вибудовувати з цих простих складових строгу 
послідовність; 
- складати найбільш повні переліки усіх складових . 
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Це базові правила: очевидності, аналітичності, 
послідовності, системності раціонального пізнання. 
Пізнання Декарт уподібнює «дереву», яке складається з 
«коріння» - метафізики (філософії),  стовбура – фізики, 
гілок і крони – інших наук, з яких найважливіші – 
медицина, механіка (сприяє облаштуванню побуту), етика 
(знання про доброчесне життя).  Як у дерева стовбур і 
гілки не здатні вирости без коріння, так і науки не можуть 
сформуватися до і  без метафізики (філософської 
дисципліни про першопочатки усього сущого). Декарт 
винайшов спеціальну процедуру - “картезіанський сумнів” 
- з допомогою якої відшукав істинне положення 
метафізики,  а отже, і всіх «наук» - «мислю, отже існую”, 
існування людського Я» (самосвідомості),  від реальності 
якого він йде до реальності речей світу в його 
субстанційній формі. Раціоналістично Р.Декарт тлумачить 
ідею Бога, який виступає гарантом існування світу і його 
пізнаваності, є джерелом «природного світла розуму». 
Разом з тим, мислитель, по суті, усуває Бога з природи, і є 
засновником механіцизму у тлумаченні природи, хоч 
природа як бездоганний механізм свідчить про 
божественне її походження. Бог постає глибинною 
сутністю «Я», яке володіє вродженими 
ідеями(числа,законів логіки, Бога), гарантом істинності 
людських знань, адже тільки Бог здатен вселити в душу 
людини, як істоти недосконалої(машинна модель людини 
як тілесної істоти), думку про існування досконалої істоти 
(Бога).   

Ф. Бекон (1561-1626 р.р.) - за життя  державний діяч 
Англії, а світову славу здобув як філософ. Головним 
завданням ставить всезагальну реформу наук, стан яких 
його не задовольняє. Адже наука має посісти вище місце, 
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так як здатна продукувати справжню корисність для 
людини.  Але наука до цього часу була більш результатом 
випадковості, і тому малопродуктивною.  Ф.Бекон 
починає, для усунення проблем, з вивчення пізнавальних 
можливостей людини, без чого неможливо використання 
природи на благо людини.  Для вдосконалення відчуттів 
Бекон обґрунтовує способи експериментального пізнання, 
«нову індукцію», сукупність правил якої спрямовані на 
виявлення в явищах природи причин і наслідків, щоб бути 
об’єктивним і давати предмет таким, яким він є «сам по 
собі» (об”єктивно). Бекона називають засновником 
сциєнтизму -  позиції, яка розглядає науку як вищу 
цінність, яка здатна приносити благополуччя в життя 
людини, вирішити всі проблеми. 

Отже, Р.Декарт, Ф.Бекон розробили філософське 
обґрунтування, засади  методології наукового пізнання,  
яку розвинули Б. Спіноза (1632-1677р.р.) та Г. Ляйбніц. 

Б.Спіноза розглядає раціоналістичне пізнання як 
дедуктивне виведення істин з вихідних посилок, 
послідовне і системне, єдине здатне надати істинне знання, 
знання про сутність (субстанцію).  І саме таке раціональне 
пізнання, що не залежить від емпіричних уявлень 
(переповнених випадковостями і суперечностями), 
позбавляє від усякого суб’єктивізму (і його «ідолів»). 
Якщо Р. Декарт у тлумаченні субстанції є дуалістом, що не 
може бути вирішено раціоналістично,  то у Спінози 
субстанція єдина і всеохоплююча, включає всі можливі 
явища дійсності. Субстанція – філософський принцип, що 
пояснює виникнення різноманітності існуючих речей з 
єдиної основи.  Оскільки субстанція є основою всього 
існуючого, то й світ існуючих речей пронизаний 
необхідністю, тобто все, що відбувається є необхідним – у 
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природі немає випадковості, адже світ підпорядкований 
жорсткому детермінізму (причинно-наслідковому зв’язку). 
Атрибутами (невід’ємними якостями) якої є мислення і 
протяжність (душа і  тіло),  а найяскравішим їх 
поєднанням є сама людина (всі речі є мірою їх поєднання).  

Людина перебуває в істинному відношенні до 
реальності, адже порядок ідей відповідає порядку речей, та 
її воля, пристрасті зіштовхують зі шляху істинного  
бачення світу речей. Тому підпорядкування бажань розуму  
є умовою істинного (під кутом зору вічності, 
субстанційного) мислення і досягнення можливої  для 
людини свободи     (свобода – це пізнана необхідність, дія 
в згоді з нею). 

Прагнення людини до пізнання Спіноза  називає 
«інтелектуальною любов’ю до Бога» (Бог ототожнюється з 
єдиною субстанцією, що є  імманентною причиною усього 
існуючого), який є як основою пізнання, так і релігійних, 
моральних уявлень. І все вчення голландського мислителя 
спрямоване на з’ясування можливості досягнення 
людиною щастя, при цьому він виходить з ідеалу 
раціональної  (математичної) строгості застосування 
розуму, та з того (слідуючи Декарту), що пізнання має 
починатися з метафізичних проблем, адже людина є 
частиною світобудови, а не просто окремою істотою. Тому 
його головною працею є «Етика», побудована на 
математичних доказах. 

Відомий математик Л. Ляйбніц (автор 
диференціального та інтегрального числення), 
захоплювався вченням Спінози, але стверджував, що все 
розмаїття  речей Всесвіту не може виникнути з однієї 
субстанції. Таких субстанцій (монад) безліч, їх природа 
духовна, а  внутрішній розвиток – це прагнення до 
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самосвідомості.  Розрізняючи три види монад, стверджує, 
що лише монади-духи (людина) мають  розумну душу, 
здатність до пізнання необхідних і вічних істин.  Вчення 
Ляйбніца про Монаду – Бога (Абсолют), теодицею, 
саморозвиток монад, наперед встановлену гармонію (наш 
світ  є найкращим з усіх  можливих світів) є містком від 
раціоналізму до ірраціоналізму(адже сутність Бога не 
відкривається безпосередньо розуму). 

Здобутки у розробці проблем пізнання у філософії 
Нового часу пов”язані з таким напрямком у гносеології  як 
сенсуалізм (Дж. Берклі, Д. Юм), який визнає чуттєвий 
досвід єдиним  джерелом достовірного знання («немає 
нічого в розумі, чого б не було у відчуттях»).  

Так, Дж. Локк (1632-1704), заперечуючи вчення про 
вроджені ідеї Декарта, вважає душу - «tabyLa rasa» 
(чистою дошкою), яку заповнює досвід, що існує у двох 
видах - зовнішній (чуттєве сприйняття речей) і внутрішній  
(діяльність розуму, рефлексія), при цьому розрізняючи 
первинні (об”єктивні якості – форма, число) і вторинні – 
суб’єктивні якості (смак, колір, звук).  Англійський 
філософ Д.Берклі (1685-1753) стверджує («Трактат про 
принципи людського розуму»), що існування речей не 
означає їх об`єктивного (незалежного від нашого духу) 
існування, адже смисл слова «існувати» - бути сприйнятим 
і, таким чином, займає суб`єктивістську  позицію у 
пізнанні, для якої «матерія» і « субстанція» лише «фікції 
розуму». 

Д.Юм (1711- 1777 р.р.) вважає,  що такі поняття 
науки,  як «необхідність», «причина», «наслідок» теж є 
такими «фікціями розуму”,  що позначають певний зв`язок 
вражень і відчуттів. І приходить до висновку, що 
теоретична наука неможлива, а експериментальні 
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дослідження не відкривають закони (необхідність).  Лише 
І.Кант зміг розв`язати це протистояння емпіризму і 
раціоналізму в гносеології, довівши можливість 
теоретичної науки, яка відкриває закони природи, а не 
просто описує відчуття. 

XVIII ст. в західноєвропейській історії отримало 
назву  Просвітництва і у філософії пов`язано з творчістю 
Ф. Вольтера,  Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, П. Гольбаха 
(Франція), Д. Локка, Д. Толанда (Англія), Г. Лессінга, Н. 
Гердера,      Й. Гете, Шиллера,  Гумбольдта (Німеччина).  

Базовою характеристикою Просвітництва є 
раціоналізм, витоки якого знаходимо у вченні Р. Декарта, 
Г. Ляйбніца. Якщо у філософії XVII ст. раціоналізм 
пов`язаний з ідеєю розумного влаштування світу та його 
пізнаваністю, тобто  раціоналізмом як гносеологічною та 
логіко-методологічною установкою. То в епоху 
Просвітництва раціоналізм постає як ідейно теоретичний 
рух, що засновується на історичному оптимізмі і 
впевненості в безмежних можливостях людини  у 
перетворенні природи і суспільного життя на основі 
здобутків наукового пізнання. Розум розглядається як 
джерело суб`єктивної діяльності людини, джерело її 
свободи,  активності. 

Класичним філософом Просвітництва був Ф. Вольтер 
(1694–1778 р.р.), у якого чітко виявляється специфічна 
риса епохи – поворот від абстрактно-загальних проблем 
буття (метафізичних), що притаманне філософії XVII ст., 
до проблем соціального буття людини, його вдосконалення 
у відповідності до вимог розуму (рівності, братерства і 
свободи).  Молодший сучасник Вольтера Ж.-Ж. Руссо 
(1712–1778 р.р.) головну нерозумність суспільства вбачає в 
нерівності людей, досліджуючи її причини та шляхи 
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подолання. Нове суспільство  має бути збудоване на 
засадах нового «Суспільного договору», але при цьому 
Руссо  ідеалізує первісний  «природний»  стан людини. 
Ще однією важливою рисою просвітницької думки є 
детеологізація світоглядних основ суспільної свідомості, 
критика клерикалізму та релігійного фанатизму, а отже і 
критика метафізичності вчень Р. Декарта, Г. Ляйбніца, які 
узгоджували розум з буттям Бога. Та, як прихильники 
деїзму, просвітники не заперечують самої ідеї Бога як 
творця, вбачаючи раціональне ядро релігії в моралі. 
Вольтер  ставить питання: існуючі моральні норми  дані 
божим одкровенням, чи вироблені самими людьми? 
Схиляючись до останнього, стверджує, що віра в Бога є 
необхідною опорою моралі в непросвіченому суспільстві, 
інакше воно перетворилося б в розбійницьку орду. 
Основою антитеологічної спрямованості просвітництва є 
розробка матеріалістичного раціоналізму  французьких 
мислителів (Ламетрі, Дідро, Гельвецій, Гольбах),  які 
субстанційне, закономірне влаштування світу пов`язують  
з матерією та її властивостями : «природа існує сама по 
собі, діє у відповідності з власною енергією, і ніколи не 
може бути знищена» (Гольбах). Природа – це 
нескінченний ланцюг причин і наслідків, який 
підпорядковує все,  що відбувається природній, 
непорушній необхідності. Просвітницький матеріалізм має 
характер механістичного. Закони механіки матеріалісти 
розглядали як абсолютні і всезагальні, вважаючи, що і 
біологічні, і соціальні явища розвиваються по тим же 
законам. Механістичний матеріалізм, як  світоглядну 
позицію,  систематизував П. Гольбах в роботі «Система 
природи», стверджуючи, що не тільки фізичні, а й духовні 
явища можна пояснити з позиції механіцизму: «Згідно з 
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цим законом, тіла падають, легкі піднімаються, і подібні 
притягуються, всі істоти прагнуть до самозбереження, 
людина любить себе і прагне до того, що їй вигідно – 
вважає  Гольбах та інші мислителі – матеріалісти. 
Ж. Ламетрі (1709–1751 р.р.) в характерній роботі «Людина 
– машина» доводить, що людина як тіло – це досконало 
сконструйований механізм, виходячи з якого можна 
пояснити чуттєво–емоційну та інтелектуальну її діяльність. 
Отже, людина, як частина природи, не є поєднанням тіла 
та душі, а є в цілому тілесна матеріальна істота, 
підпорядкована закону самозбереження, тому жити, 
уникаючи страждань і прагнучи задоволень, це і означає 
жити у згоді з природою,  почуттями,  розумом. 
Механіцизм не тільки спрощує розуміння людини, 
виключаючи внутрішній світ, а й веде до фаталізму, адже 
необхідність, що тлумачиться механіко-автоматично 
перетворюється у передвизначеність всього, і веде 
(всупереч духу епохи) до пасивного підкорення людини 
дійсності. 

Матеріалізм обумовив і тлумачення процесу пізнання 
в його сенсуалістичному варіанті, і сам гносеологічний 
оптимізм, адже все, що здавалось дивним, постає простим, 
якщо відомі механізми і причини. Отже, ця установка в 
цілому знаходиться в руслі оптимістичної установки 
епохи. 

Характерною рисою просвітництва є поворот до 
людини (просвітницький антропоцентризм). 

На відмінну від антропоцентризму Відродження, яке 
в контексті гуманістичних ідеалів ставить в центр 
неповторну і творчу людську особистість, просвітництво 
висуває «усереднену особистість», представника певного 
суспільства, спільноти.  З іншого боку, людина є частиною 
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природи, «живою машиною», а отже, вона не здатна на 
творчі(за межами її конструкції) дії, і не є вільною: 
«Людина не буває свободною жодної хвилини у своєму 
житті» (Гольбах). Або, «бути свободним – це значить, 
піддаватися необхідним мотивам, які ми часто носимо самі 
в собі».  Людина, за словами Д. Дідро, так само неминуче 
йде шляхом слави або ганьби, як куля, що котиться схилом 
пагорба. Просвітники визнають обумовленість людської 
діяльності як природними, так і соціальними чинниками. 
Ламетрі пише: «Якщо організація людини є першою її 
перевагою, то освіта складає її другу перевагу», під якою 
розуміється засвоєння основ людської культури в процесі 
суспільного життя. Гельвецій навіть говорить про 
всемогутність виховання, вважаючи, що думки можуть 
сильніше детермінувати, ніж природні потреби. 

Суперечливість тлумачення людини свідчить про 
неможливість специфіку людського буття з його свободою, 
творчістю, історичністю адекватно виразити природничо-
науковими способами, які виступали взірцем 
раціонального пізнання, і перебуває за межами парадигми 
Нового часу. 

Етична концепція Просвітництва може бути 
виражена словами Гельвеція: «Жодна людина не 
народжується доброю, жодна людина не народжується 
злою». Так, заперечуючи християнську ідею гріховності 
людини, одні просвітники стверджують, що такою її 
робить нерозумно влаштоване суспільство і нерозумне 
виховання. Вихована, просвічена людина є послідовницею 
позиції розумного егоїзму – живи сам і давай жити іншим. 
З точки зору «розумного егоїзму», без врахування 
інтересів інших людей неможливо налагодити нормальне 
співжиття в суспільстві. Тому, обмежуючи себе заради 
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інших, людина це робить не з любові до них, а з любові до 
себе.  

Якщо Гельвецій вважав, що за природою людина 
морально нейтральна, то Дідро вбачає в людині природне 
прагнення до підтримки інших, прагнення бути корисним, 
тобто людина від природи є доброю.  Виховання – це те, 
що розвиває і зміцнює природну моральну схильність 
людини. 

Суспільне життя передбачає узгодження інтересів 
приватних з загальносуспільними. Суспільний (загальний) 
інтерес втілений в системі практичних і юридичних 
законів, ціллю яких є благо суспільства. Вольтер вважав, 
що «царство розуму”, свободи (розумно влаштоване 
суспільство)  утвердиться тоді, коли в суспільстві 
діятимуть «розумні закони», гарантією яких є держава. 
Англійські й французькі просвітники були послідовниками 
концепції Суспільного договору як джерела походження 
держави, яка базувалася на визнанні народу як джерела 
влади, а також  на  визнанні обов’язків громадянина перед 
державою, так і держави перед громадянином, на ідеї 
розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову.  
Вчення Дж. Локка про «природні права людини» (право на 
життя, власність, свободу) стало основою концепції 
демократичної правової держави, проголошеної в 
американській «Декларації прав» (1776 р.) і французькій 
«Декларації прав людини і громадянина» (1789 р.), що 
утверджували правову рівність людей (рівність перед 
законом не залежить від майнового стану, конфесії, 
національності, статті).  Якщо християнство утверджувало 
моральну рівність людей, то наступним кроком стало 
проголошення правової рівності, що характеризує 
культурно - цивілізаційний поступ.  
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Важливим розділом, започаткованим 
Просвітництвом, є «філософія  історії» (термін належить 
Вольтеру). Вихідна ідея новоєвропейської філософії історії 
– ідея природної необхідності, причинової зумовленості, 
детермінізму, де закони суспільства тотожні за суттю 
законам розвитку природи. Ш. Монтеск”є абсолютизує 
певною мірою роль географічних чинників історичної 
еволюції людства, які визначають самобутність( дух) 
народів. У Вольтера історія вперше набуває цілісності, 
всезагальності, набуваючи «всесвітнього» характеру (ідея 
єдності всесвітньо-історичного процесу), як прогресивного 
поступу, вдосконалення суспільних форм життя і 
діяльності на основі розуму. Мислитель,  шукаючи 
глибинні причини руху історії, її внутрішніх сил, вбачає 
першопричини в дусі народів – світогляді, думках та 
поглядах людей, які постають суб’єктами історичного 
процесу. Історія постає об’єктивним процесом (а не 
божественним провидінням), основою якої є практична 
діяльність індивідів при певних соціально – економічних 
умовах, які обумовлюють смисл і спрямованість 
історичного процесу, кінцевою метою якого є побудова 
суспільства на гуманістичних засадах.     

                          
2.7. Німецька класична філософія як кульмінація 

класичного типу філософування 

 

  Німецька філософія XVIII ст. є вищим етапом 
класичної новоєвропейської філософії, яка сконцентрувала 
інтелектуальні здобутки філософської думки всієї 
попередньої історії, окресливши межі класичного типу 
філософування. 
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  Представників цієї філософської традиції – І. Канта, 
Й. Фіхте, Ф. Шеллінга,  Г.Гегеля, Л. Файєрбаха, що 
розвивали оригінальні концепції та принципи, об’єднує 
декілька спільних ідей.  
1. Тлумачення сутності філософії, її ролі в культурі та 
житті людини. Філософія як квінтесенція культури 
(«епоха, схоплена в думці») постає критичним 
самопізнанням людства в його сутнісних та історичних 
вимірах. В той же час філософія розглядається як «строга» 
наука, структурована система дисциплін, принципів, ідей 
та понять, а не просто «любов до мудрості». 
2. Розробка  концепції розвитку (діалектики), яка 
виступає універсальним методом філософського осягнення 
світу в його суперечливості, єдності. 
3. Розробка загальних принципів осмислення проблеми 
історичного розвитку людства в його сутнісних виявах та 
науково-теоретичних засадах. 
4. В осмисленні проблеми людини зосередила увагу на 
принципі свободи як основи гуманістичних цінностей 
культурного буття. 
5. Перенесла центр дослідження гносеологічних проблем 
від об’єкта до суб’єкта, а в онтології – від природи до 
історії культури. «Суб’єкт, що мислився як духовна 
субстанція, що пасивно відображає світ, осмислюється як 
творча діяльність (Кант), як дух, що перебуває в 
історичному розвитку (Гегель), не як окремий індивід, а 
людство в цілому. 
-  Успадкувавши проблеми попередньої філософії: 
протистояння раціоналізму і емпіризму, детермінізму і 
свободи волі, а також специфіки буття людини та його 
натуралістично-механістичного тлумачення – піднесла на 
новий рівень їх осягнення. 
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- Засновник німецької філософії І. Кант (1724–1804 
р.р.), продовживши просвітницьку віру в розум, 
переосмислює його суть. Відкидаючи тлумачення розуму 
як пасивного відображення дійсності (дзеркала у 
емпіриків), та як послідовного розгортання вроджених ідей 
(раціоналісти), розглядає розум як такий, що конструює 
об’єкт і знання про нього.  Кант, за його словами, здійснив 
коперниканський переворот у філософії, обгрунтувавши, 
що слід не знання (розум) узгоджувати з предметами, а 
предмет зі знаннями (розумом), а джерело необхідності і 
всезагальності знання вбачає в суб’єкті, а не в об’єкті, 
якими є апріорні (додосвідні) форми чуттєвості та 
розсудку. Тим самим приходить до висновку, що пізнання 
є не спогляданням , а конструюванням предмета. 

  Світ наукового пізнання не є світом самим по собі, 
але він не є лише відчуттям людини. Світ науки є витвором 
розуму, який сконструював його за певними правилами на 
основі чуттєвого матеріалу, отриманого від «речей у собі», 
що дані в досвіді як «феномени», тобто є результатом 
синтезу суб’єктивних апріорних форм і чуттєвого 
хаотичного матеріалу. Завдяки такому підходу філософ 
долає протистояння емпіриків і раціоналістів. І. Кант 
розмежовує сферу розсудку і розуму: якщо у сфері 
розсудку відбувається упорядкування (апріорний синтез) 
чуттєвих даних на основі формальної логіки (і має не 
творчий характер), то на рівні розуму, який «задає» цілі, 
що надають смислову єдність діяльності розсудку, що 
постає з’єднанням теоретичної сфери (розсудку) з 
практичною (морально-етичною сферою). У сфері чистого 
(«теоретичного») розуму все існуюче постає у вигляді 
жорстко детермінованої системи причинно-наслідкових 
відношень ( до неї входить людина як «емпірична» істота). 
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З точки зору  практичного розуму – постає світ свободної 
причинності, світ віри, цінностей, які є трансцендентними 
щодо емпірично сприйманого. Світ природної і свободної 
причинності трансцендентні один одному, що 
перетинаються в єдиній точці – людині. 

  І. Кант, розмежовуючи чистий і практичний розум, 
прагне знайти джерело моральних норм, які неможливо 
вивести з природи і, водночас, без них неможлива 
практична життєдіяльність суспільного індивіда 
(суспільство розпадеться). Неможливість отримати норми 
моралі засобами «чистого розуму» окреслюється як 
антиномічність самого розуму – мораль практично існує в 
реальному житті та водночас логічно,  в системі 
теоретичного знання існувати  принципово не може. Це 
змушує Канта постулювати розмежування чистого розуму 
і практичного, який формує систему моральних норм – 
імперативів.  Кант робить висновок, що існують  предмети, 
буття яких  залежить не від волі людини, а від природи,  
вони мають відносну цінність, служать  засобами до цілі, 
але ніколи самими цілями – це речі.  Поряд існують 
розумні істоти, які є цілями самі по собі, і  не можуть  бути 
засобом до якоїсь цілі (категоричний імператив). Світ 
природи і світ людського духу (особистісний, 
екзистенційний) є реальними світами, які діалектично 
поєднані в людині. 

  Другий вагомий висок І. Канта полягає в тому, що 
він теоретично обґрунтував автономію волі людини, 
непідлеглість моральності зовнішнім чинникам, завдяки 
чому сфера людської діяльності (культура) була винесена 
за межі природної детермінації. Саме в мисленні, в 
здатності сприймати моральне і прекрасне джерело і 
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основа свободи людини, шлях до якої складає суть 
людської культури. 

  І. Кант відмежовує філософію і наукове знання за 
принципами їх побудови; філософія як вища мудрість не 
може вибудовуватися на засадах вічних істин за прикладом 
математики чи природознавства.  Вона досліджує ідеї 
душі, світу, Бога, свободи, як регулятиви, а не конструює  
об’єкт, синтезуючи наявне знання в систему. 

Якщо теоретичний розум (наука) має справу з 
явищами (сконструйованим ним світом), то практичний 
розум стосується сфери ноуменів ( речей у собі, Бога, 
душі).  Кант ставить практичний розум вище теоретичного, 
адже знання має цінність тоді, коли  служить вищій 
цінності – благу людини, а само по собі не є благом, і в 
цьому відходить від просвітників, які в знанні вбачали 
моральну цінність. Нове обґрунтування засад моралі 
(виводить не з волі Бога,  настанов суспільства, 
вродженого чуття, прагнень до щастя, користі)  на основі 
свободи волі стверджує самоцінність моральних 
принципів. 

-   Подальший розвиток ідеї активності суб’єкта 
пізнання та ідеї свободи як принципу практичного розуму 
знайшли у вченні Й. Фіхте (1762-1814р.р.), який розглядає 
своє вчення продовженням філософії Канта.  Філософія 
Фіхте – це суб’єктивний ідеалізм, який все виводить з 
діяльності «Я» як творчого начала. «Я» у Фіхте - це 
водночас і індивідуальне «обмежене Я» (свідомість) і 
«абсолютне Я» (божественна свідомість). Якщо попередня 
філософія виходила з принципу, що буття породжує дію, 
то Фіхте обґрунтовує принцип – «дія породжує буття» 
(спочатку було діло-фауст).  Фіхте,  як і Кант, досліджує 
проблему можливості наукового знання,  де «Я» постає 
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творцем усього сущого і творцем знання про нього.  
Перший акт цієї дії є теза «Я є Я» (акт самоусвідомлення).  
Другий – «Я є не Я» (антитеза), третій акт (синтез) « Я є Я і 
не Я», - є знанням протилежності суб’єкта і об’єкта, і 
ствердженням їх тотожності. Схема виглядає однобічною, 
але саме так відбувається розвиток у сфері культури, де 
вихідним є творець, який  втілює задум у життя, що 
протистоїть «Я», і в ньому вбачає свою обмеженість і 
прагне її подолати, що і є розвитком, самовдосконаленням. 
Схема була розгорнута Гегелем. Як і Кант, Фіхте надає 
перевагу практичному розуму над теоретичним, адже 
пізнання постає як залежність «Я» від «не Я»,  що 
долається в практичній діяльності, в якій «Я» діє як вільне, 
створюючи «не Я». 

-   Фрідріх Шеллінг (1775-1854р.р.) продовжує 
традицію Канта і Фіхте,  долаючи їх обмеженість в певних 
аспектах. 

В творчості розрізняють етапи: натурфілософський, 
етап тотожності  мислення і буття, етап філософії 
мистецтва (теологія і мистецтво). 

   Натурфілософія Шеллінга має діалектичний 
характер і засновується на принципах: полярності, 
історизму, системності, єдності сил природи, в основі – 
принцип єдності мислення і буття. Природа для нього – 
процес самотворчості, самореалізації Абсолюту, розуму (а 
не пасивний матеріал діяльності суб’єкта) – «природа є не 
що інше, як закам’яніле мислення». Вона – розум, який у 
своєму творенні ( неживе, живе, людина) піднімається від 
несвідомого життя до свідомого(в людині). Таким чином 
долає механіцизм попередників, стверджуючи, що природа 
– єдиний організм, пронизаний доцільністю, а не 
механічною причинністю. Творча діяльність розуму в 
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природі, за Шеллінгом, аналогічна творчій діяльності 
суб’єкта в мистецтві. Світ - це «твір мистецтва». 
Мистецтво (філософія мистецтва) завершує філософську 
систему, є зброєю філософії. А художня інтуїція здатна 
глибше проникати в суть природи, ніж наука.  

   Г.Гегель (1770-1831р.р.) – надав ідеям класичної 
філософії системно-завершеного вигляду. 

   Філософія, за Гегелем, можлива не як система 
готового, завершеного знання (метафізика), а як процес 
конструювання абсолютного знання, як діалектична 
філософія. Подати людське пізнання розумом не як 
результат, а як процес становлення – головний задум 
мислителя. Істина, за Гегелем, це поетапний розвиток ідеї, 
кожен з яких  вона долає і включає в себе як  свій момент, 
зберігаючи в системі. 

   Формою розвитку і побудови системи як 
діалектичної є тріада – теза, антитеза, синтез – згідно якої,  
думка в своєму розвитку переходить в свою 
протилежність, яка на наступному етапі знімається своєю 
протилежністю, примиряючи попередні етапи. Саме 
діалектичний спосіб побудови уможливлює філософію як 
систему абсолютного знання. 

   Гегель, як і Шеллінг, виходить з принципу 
тотожності мислення і буття, що знімало протилежність 
суб’єкта і об’єкта. Філософія, вважав він, повинна мати 
справу з абсолютним знанням, що не дано безпосередньо, 
та воно досягається через засвоєння попередніх форм. 

   Шлях, який долає індивідуальна свідомість для 
досягнення абсолютного знання, відтворено Гегелем у 
«Феноменології духу». У ній розгорнуто широку панораму 
формування індивідуальної свідомості, яка повторює 
культурну історію людства – від чуттєвості до понятійного 
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рівня, збагачення через присвоєння (розпредмечення) 
форм історико-соціального  досвіду (досвіду рабства, 
лицарства, буржуазних відносин) і культурних утворень 
(моралі, мистецтва, релігії, філософії), крізь які історичне 
людство (дух, ідея) піднімається до абсолютного знання. 
Час, історичність (на відміну від природи) є способом 
існування культури, де минуле існує в сучасній свідомості, 
як її структурний елемент, тому для розуміння сучасного 
знання (свідомості) необхідно досліджувати шлях 
історичного становлення.  

Абсолютна ідея (Бог, Розум)  у своєму розвитку 
проходить «етапи», спочатку розгортається у власній 
стихії – «чистому мисленні», переходить у природу, далі 
людську культуру, тобто розвиток за тріадою – теза (чисте 
мислення), антитеза (природа), синтез (дух). Відповідно 
система філософії Гегеля – складається з 3 частин – Логіки 
як науки про чисте мислення, філософії природи, філософії 
духу. 

   Згідно з принципом тотожності мислення і буття, 
Гегель вважає логіку наукою не тільки про мислення, а й 
про форми буття, оскільки сутністю буття є мислення. 

   Предмет логіки – категорії як моменти розвитку 
абсолютної ідеї, що відповідає  логіці розвитку будь-якого 
знання – «буття», «сутність», «поняття». Свою логіку, яка 
фіксує гнучкість понять, їх взаємозалежність (логіку 
розуму) протиставляє формальній логіці Аристотеля 
(логіці розсудку). Та логіка, що нав’язує дійсності схеми, 
перетворюється в панлогізм, за що і критикують філософа 
послідовники. 
-   Але “Логіка” Гегеля залишається неперевершеним 
зразком діалектики, розроблений ним діалектичний метод 
є одним з найпродуктивніших у філософії. 
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-    Діалектика, як метод пізнання, охоплює нескінченну 
багатоманітність, всі протилежності, що включенні в 
визначення тої чи іншої речі, включаючи як суперечності  
об’єктивні, так і суб’єктивного їх осягнення. Діалектичний 
метод – це утримання в єдності всіх суперечних моментів 
пізнання, основою якого є Абсолютний дух як логічний 
(розумний) початок світобудови, розкриття можливостей, 
закладених в людському розумі, метод пізнання світу, що 
виступає  самопізнанням людини як розкриття її істинної 
природи, яка в чистому вигляді виявляється у видатних 
характерах. 

-    Особливий інтерес складає гегелівське 
розуміння історії людства, що тлумачиться як прогрес у 
пізнанні свободи, де ідеалом історичного розвитку 
суспільства – досягнення свободи для всіх. Відповідно 
всесвітню історію поділяє на 3 періоди: східний (один – 
вільний), античний (частина вільна), германський.  

   Філософія як шлях усвідомлення – це і шлях до 
свободи. Та у свободі Гегель виходить не з одиничності, а 
з  сутності самосвідомості, тому індивіди постають 
«моментами» тотальної ходи духу. Критика Гегеля за 
ігнорування конкретної людини, примат загального над 
індивідуальним пролунала вже від сучасників, а також за 
панлогізм, телеологізм, протиріччя між системою та 
діалектичним методом. 

   Л.Фойєрбах  (1804–1872 р.р) в молоді роки був 
учнем Гегеля, а згодом і критиком віддаленості його 
системи від конкретного індивіда. Головною справою 
життя і філософії Фойєрбах вважав критику релігії. На 
противагу гегелівський філософії, вважає філософію і 
релігію - світорозуміння, що виключають одне одного. 
Адже філософія є наукою, втіленням духу науки, 
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фундаментом її є розум, природа предметів, а релігії – чудо 
і воля. Основою релігії становить почуття залежності від 
природи, або від соціальних умов. 

   В головній роботі «Сутність християнства» 
стверджує, що сутність Бога - це відчужена сутність 
людини (мудрість, сила, доброта), перенесена на небо. 
Головне завдання філософії вбачає в подоланні релігійного 
відчуження, навчитися ставитися до іншої людини як до 
Бога, а не поклонятися вигаданій сутності. Отже, за 
Фойєрбахом, ключем до розуміння релігії є розуміння 
природи людини, її інтересів, потреб і бажань. 

-   Свою філософію Фойєрбах називав 
антропологізмом, оскільки людина є основним предметом 
філософії. Суть антропологізму пов’язана з розумінням 
людини,  як родової істоти, тобто наділеної рисами, що 
притаманні людському взагалі – мислення, воля, чуття 
(серце), нехтуючи історичним способом буття людини, та 
її культуротворчою здатністю. Фойєрбах зосереджується 
на сфері людських стосунків, пропонуючи концепцію 
«туїзму» - носієм людської сутності є не ізольоване Я 
попередньої філософії, а взаємозв’язок Я і ТИ, тобто 
сутністю людини є те, що пов’язує її з іншою людиною 
(любов). 

   Філософія Фойєрбаха стала одним з вихідних 
пунктів формування філософії марксизму. 

 
Філософські ідеї марксизму 

 

Філософія марксизму є складовою більш широкого 
вчення марксизму (крім філософської складової, входять 
також теорія економічного розвитку суспільства – 
політекономія і теорія соціально – політичного розвитку – 
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науковий комунізм).  Творцями марксизму були Карл 
Маркс (1818-1883 р.р.) і Фрідріх Енгельс (1820-1895 р.р.). 
Їх філософські погляди сформувалися під впливом ідей 
Гегеля і Фойєрбаха, і в цілому вкладаються в межі традиції 
німецької класичної філософії, а в деяких аспектах - як 
некласична філософія. Карл Маркс є видатним 
мислителем, що започаткував філософсько-політичне 
вчення (марксизм), яке в XX ст. стало чи не 
найпоширенішим і найпопулярнішим у світі. Для Маркса, 
як і для Фойєрбаха, головною темою філософування стає 
природна людина,  яка  є істотою предметною. Але, не 
погоджуючись з Фойєрбахом, Маркс стверджує, що 
людина не якась абстрактна істота, а людина – це світ 
людини, держава, суспільство. К.Маркс визнає людину 
природною істотою і одночасно істотою соціальною. Як 
родова істота, людина ставиться до самої себе як до істоти 
універсальної і тому вільної. Якщо у Фойєрбаха 
«універсальність» людини означає «співмірність» людини 
природі, тотожність, то у Маркса «універсальність» є 
практичною, і полягає в перетворенні природи в її 
неорганічне тіло, в її «олюдненні» в інтересах людини. 
Згідно з Марксом, «універсальність» людини не в її 
свідомості (Фіхте, Гегель), не в її «природних» 
характеристиках (розум, почуття, воля – Фойєрбах), а в її 
суспільній природі, а суспільність людини вбачається в 
здатності до активного перетворення природи, в практиці. 
Людина є не продуктом природи, а продуктом своєї 
діяльності. В «Економічно-філософських» рукописах 
1844р.” Маркс стверджує, що тварина виробляє лише те,  в 
чому безпосередньо має потребу, продукт тварини 
безпосередньо зв’язаний з її фізичним організмом, вона 
будує відповідно до мірки і потреби того виду, до якого 
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належить. Людина відтворює всю природу, вона виробляє 
за мірками будь-якого виду,  і в процесі трудової 
діяльності людина «опредмечує» в речовині природи свої 
здібності і надає речовині «суспільної» якості (гуманізує). 
В процесі розпредмечення, як природних явищ, так і форм 
минулої культури, сутність предмету стає надбанням 
людини, її здібностей і сили, і так відбувається практична 
взаємодія людини і природи.  

Отже, на відміну від традиційних уявлень про 
матеріалізм, основою Марксового матеріалізму є не буття, 
не матерія, не природа, а практична людська діяльність, що 
синтезує матеріальний аспект реальності і ідеальну 
(свідому) мету діяльності, яка є законом реалізації самої 
практики. Матеріалізм Маркса є практичним, 
гуманістичним матеріалізмом (на відміну від 
антропологічного у Фойєрбаха). 

 «Гуманізація» («олюднення», «соціалізація») 
природи є одночасно процесом «натуралізації» 
(«оприроднення») людини. Діалектична єдність 
протилежно спрямованих процесів гуманізації природи та 
натуралізації людини призводить до того стану світової 
гармонії, який Маркс називає комунізмом – як «справжнє 
розв’язання суперечності між людиною і природою, 
людиною і людиною, між існуванням і сутністю, між 
опредмечуванням і самоутверджуванням, між свободою і 
необхідністю, між індивідом і родом». Діалектична 
взаємодія людини і природи ускладнюється ( не 
відбувається автоматично)  відчуженням.  При цьому 
Маркс не погоджується з однозначним зв’язком 
«опредмечення» з «відчуженням», як у Гегеля, і вважає 
притаманним «незрілим» формам суспільної організації 
людства у зв’язку з «нерозвинутістю» практичної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

діяльності. «Відчуження» виявляє себе в перетворенні 
праці і її продуктів на «чужі» людині чинники, які панують 
над людиною та обставинами її життя». Сама праця, сама 
життєдіяльність, саме виробниче життя є для людини лише 
засобом для задоволення однієї її потреби, потреби в 
збереженні фізичного існування. Саме життя є лише 
засобом для життя». Спрямована на задоволення не власне 
людських(соціальних), а лише біологічних, «тваринних» 
потреб, праця ніби втрачає свою людську (соціальну) 
винятковість, стає “чужою» людині, «відчужується». 

  Маркс показує, що завдяки відчуженню «робітник 
стає тим бідніший, чим більше багатства він виробляє… 
Робітник стає тим дешевшим товаром, чим більше товарів 
він створює… із зростанням вартості світу речей зростає 
знецінення людського світу». За Марксом, відчуження є 
втрата людиною самої себе, де суспільні відносини 
набирають форми «відносин між речами», тобто людина 
ототожнюється з знаряддями праці – механізмами, 
машинами, і в результаті людина  духовно і фізично 
знелюднюється. 

Щоб подолати відчуження, тобто встановити 
контроль не лише над природним буттям людини, а й над 
суспільним, стверджує Маркс, треба емансипувати людину 
від приватної власності на знаряддя і засоби виробництва. 
Треба перебудувати природу людини на основі зміни 
самого суспільного життя,  побудувати справжній світ – 
світ загальної рівності громадян, свободи і братства. 
Філософія з допомогою критики старого світу, має 
доповнити, знайти новий світ. Подібно до Канта, який 
обгрунтовує уявлення про два світи (природної і свободної 
причинності) – Маркс протиставляє світ жорсткої 
раціональної системи природної і економічної 
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необхідності (світ капіталу) і «царство свободи», яке 
«знаходиться по той бік сфери» матеріального 
виробництва і в якому «самоціллю» є «розвиток людських 
сил» (комунізм). 

Німецька класика починається дуалізмом Канта і 
завершується дуалізмом Маркса, який зосереджує увагу на 
пошуку шляхів подолання прірви між капіталізмом і 
соціалізмом, що постає стрибком із царства необхідності 
до царства свободи. Методологія Маркса - діалектика – 
докорінно відрізняється від гегелівської. Діалектика 
мислиться Марксом близько до її античного (сократо-
платонівського) розуміння, тобто, як діалог, який 
завершується гармонізацією вихідних позицій учасників(а 
не синтезом). 

Філософією марксизму є діалектичний матеріалізм, 
який самі засновники називали – «матеріалістичним 
розумінням історії». Людина постає універсальною 
природною істотою в процесі історії. Освоєння сил 
природи, перетворення їх в продуктивні сили людства 
складає глибинний зміст світової історії. Історія, постаючи 
історією розвитку продуктивних сил людства, історією 
опанування людством силами природи одночасно постає і 
історією індивідуального розвитку людей. Поява нової 
продуктивної сили означає новий етап в розподілі 
суспільної праці, появі нових потреб і здібностей. Системи 
суспільних відносин, відносини власності, що відповідали 
попередній стадії розподілу праці, рівню розвитку потреб і 
здібностей перестають відповідати новим умовам, що 
виявляється в рухах, війнах, революціях і боротьбі 
філософських систем.  

Згідно з К. Марксом, життя суспільства ґрунтується 
на матеріальному виробництві, яке включає продуктивні 
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сили (знаряддя праці,кваліфікація працівника) і виробничі 
відносини (спосіб організації праці, який визначається 
формами власності на знаряддя виробництва). Відповідно 
до форм відносин Маркс виокремив універсальні етапи в 
історичному розвитку людства (докласовий, класовий, 
безкласовий). Стрижнем соціальної філософії Маркса є 
концепція базису (економічні відносини) і надбудови 
(політичні, правові, релігійні структури, а також ідеологія 
– ідеї політичні, правові,моральні, філософські). 

Інтерпретація філософії, як ідеології робить марксизм 
складовою некласичної філософії. За всієї невизначеності 
цього терміну у Маркса, головний зміст його полягає в 
тому, що ідеологія, приховуючи справжні соціальні 
інтереси, не  є відображенням соціального буття. Ідеологія 
– така свідомість, в якій відображається несправжня 
дійсність, суб’єкт якої відноситься до такої дійсності як 
справжньої, увіковічнюючи її, прагне зберегти існуючий 
стан. Ідеологія постає хибною свідомістю, так як 
тимчасове видає за вічне. Філософія, як самостійна сфера 
пізнання, що претендує на створення особливої картини 
світу, погляд на світ з точки зору вічності, має зникнути, 
так як це прагнення є ідеологічним. Філософія має стати 
світоглядом матеріалістичним і науковим, спрямованим на 
критичний аналіз існуючих поглядів і зміст конкретних 
наук. Так, позитивним призначенням філософії в 
християнському світі є вироблення нею засад нового 
світогляду, що має прийти на зміну релігійному (нового 
часу). По суті, марксистська філософія – це спроба 
раціонального обгрунтування шляхів зміни світу на 
досконаліший. «Філософи лише по-різному пояснювали 
світ, а справа полягає в тому, щоб змінити його». І така 
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критика ідеології є основною функцією філософії на 
сучасному етапі. 

В кінці 60-х – на початку 70х р.р. марксизм стає 
провідним вченням революційно-пролетарського руху, але 
на перший план у ньому виходять політична теорія і 
економічна теорія, змінюються акценти у 
взаємовідносинах індивідуально-особистісного і 
суспільно-громадського, інтернаціонального і 
національного.  Розробкою філософської теорії займається 
Енгельс, який займає більш раціоналістично-
просвітницьке світобачення, істотно змінивши напрям 
марксового філософування.  Марксовий «гуманістичний» 
матеріалізм» набуває форм «науково-природничого 
матеріалізму,” відбувається «дегуманізація діалектики і 
витлумачення її як діалектики природи». Під впливом 
практичних, партійно-політичних, економічних 
інтерпретацій послідовниками вихідна гуманістично-
екзистенційна філософська позиція Маркса була 
деформована в сцієнтично-натуралістичну.  В літературі 
говорять про «двох» Марксів – «молодого» (до 1848 р.) і 
зрілого Маркса, або «раннього» (гуманіста) і «пізнього» 
(матеріаліста і соціаліста), що дещо спрощує тлумачення 
вчення. Маркс зробив  великий вплив на наступний період 
філософського розвитку як в межах марксистської традиції 
– ленінсько-сталінський «діамат», троцькізм, маоїзм, 
берштейніанство, неомарксизм Франкфуртської школи та 
ін., а також істотно вплинув на формування ідей 
екзистенціалізму, прагматизму та інших впливових 
філософських течій ХХ ст. І те, що нині називають 
«марксистською філософією», є надзвичайно строкатим, 
розмаїтим філософським феноменом.  
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2.8. Сучасна світова  філософія (напрямки та ідеї) 

Формування некласичного типу філософування 

Зміна парадигми філософування в кінці ХІХ- поч. 

ХХст. 

 

На рубежі ХІХ-ХХ ст. відбувається перехід до нової, 
некласичної парадигми філософування, виникають 
некласичні філософські вчення: фройдизм, 
екзистенціалізм, персоналізм, герменевтика, прагматизм 
тощо. Некласичний характер вчень пов”язаний зі зміною 
стилю філософування, яка відбувається під впливом 
провідних здобутків науки, створення нових моделей 
теоретичного пояснення світу, нового культурно-
історичного досвіду, що спричинило кризу класичної 
новоєвропейської картини світу з її механіцизмом, 
принципом тотожності мислення і буття (класичним 
раціоналізмом). 

   Рисами класичної новоєвропейської філософії є 
раціоцентризм; високий авторитет природничо-наукового 
знання для філософії, що виявляється у моністичному 
характері систем філософського знання; безумовній вірі у 
неминучість науково-технічного прогресу, завдяки 
реалізації якого зникнуть злигодні і біди людей. Всі ці 
особливості «новоєвропейської» філософської парадигми 
на початку ХХст. втрачають свою очевидність і дієвість. 

   Філософія Нового часу була зорієнтована в 
основному на гносеологічну проблематику: для неї 
основними були проблеми ролі розуму у пізнанні, 
проблеми методу та істини. Починаючи з А. Шопенгауера, 
Ф. Ніцше в європейській філософії поступово на перше 
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місце виходять антропологічна і культурно-етична 
проблематика.  

-Філософія Гегеля є вершиною класичного 
раціоналізму, який розглядав розум (божественний і 
людський) основою світу і людини. З погляду Гегеля, вся 
реальність є логікою божественного мислення, яке може 
бути адекватно відтворене мисленням людини. Концепцію 
Гегеля критикували і Фойєрбах і Маркс, але радикальний 
розрив з раціоналістичною традицією здійснили  

С. К”єркегор і А. Шопенгауер - мислителі, яких 
називають засновниками сучасного ірраціоналізму. 
Ірраціоналізм проголошує основою світу і людини волю, 
інстинкти, життєві поривання, протиставляючи їх 
розумові, які виходять за межі раціональних схем, 
непідвладні розумному пізнанню та регулюванню. 
Поширення і вплив ірраціоналізму зумовленні,  
насамперед, розчаруванням інтелектуалів в ідеї «царства 
розуму» на землі. Соціальні катаклізми (війни, революції) 
засвідчили, що людство далеке від проголошених ідеалів 
свободи, рівності. Якщо класична філософія, починаючи з 
Нового часу, і особливо Просвітництва,  ототожнювала 
світ з розумністю («все дійсне-розумне» Гегель) то 
ірраціоналізм проголошує світ нерозумним («світ як 
абсурд» А. Камю), який неможливо науково пізнати, а 
лише "пережити", "відчути". Утвердженню ідей 
ірраціоналізму сприяло і поширення  зневіри в 
гуманістичні засади  науково-технічного прогресу. 
Розвиток науки і техніки - найважливіших здобутків 
розуму поряд з демократією - приніс людству як вражаючі 
успіхи, так і невідомі раніше небезпеки (Хіросіма, 
Чорнобиль, екологія). Засновники ірраціоналізму 
виступили проти абсолютизації та універсалізації 
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наукового пізнання, протиставивши йому релігійний, 
художній, а також філософський способи освоєння 
дійсності. Новітні досягнення психології  і антропології 
показали, що в поведінці людини часто вирішальна роль 
належить емоціям, підсвідомому, волі, тобто не розуму, а 
ірраціональним чинникам. Саме ірраціоналізм засвідчив 
вичерпання класичної європейської філософії Нового часу. 

   Одним з найвідоміших критиків раціоналізму і 
засновником ірраціоналізму був данський теолог і філософ 
Сьорен К”єркегор (1813-1855 р.р.).  К”єркегор зміщує 
центр філософської проблематики з гносеології до етики. 
Попередня філософія, на його думку,  не дала відповіді на 
головне питання - про сенс життя, адже вона мала справу з 
всезагальним, а не проблемами конкретної людини. Тоді, 
як окремий індивід,  створений за образом і подобою Бога , 
вищий від роду (загалу). Мислитель різко протиставляє 
спосіб існування світу і існування (екзистенцію) окремої 
людини,  де у світі панують причинні зв'язки, необхідність, 
що пізнається розумом, чітко визначено можливе і 
неможливе, а існування особи -  це пристрасті, страждання, 
які неможливо виразити в загальних поняттях. Виражена 
розумом (в категоріях необхідності) суб'єктивність 
перетворюється на об'єкт, втрачає неповторність людської 
екзистенції (поняття, яке запроваджує філософ). На місце 
сократівського "пізнай самого себе" К”єркегор  ставив 
"вибери себе", адже особистістю людина стає, здійснюючи 
вибір між конечним і безконечним, тимчасовим і вічним, 
людським і божественним. Екзистенціалізм, що виник 
пізніше, є прямим спадкоємцем К”єркегора. 

   А. Шопенгауер (1788 - 1860 р.р) критикує 
гегелівський раціоналізм з позицій волюнтаризму. Світ 
існує  тільки для суб'єкта  як його уявлення, тобто як  
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предмет свідомості. Та "Світ уявлення" - це ілюзія, яка 
приховує справжній світ волі,  яку вважає ірраціональним 
началом світу. Перейти від першого до другого шляхом 
пізнання неможливо. Скрізь вияв волі виступає як  
суперництво, боротьба, страждання.  Розум є лише 
інструментом волі, а мистецтво є вищим  наукового 
пізнання.  

  Концепції К”єркегора і Шопенгауера провіщали 
новий тип відношення людини і суспільства, так званий 
індивідуалізм,  що свідчило про наростання дисгармонії 
реальних відносин особи і суспільства в тогочасному бутті.  

   Ірраціоналістична антитеза раціоналізму 
Просвітництва постала в творчості представників " 
філософії життя" - крім А.Шопенгауера, у Ф.Ніцше (1844-
1900 р.р.), З. Фройда (1856 - 1939 р.р.),  А. Бергсона (1859-
1941 р.р.),    О. Шпенглера  (1880 - 1936 р.р.) та ін. 

   На противагу класичній традиції, що розглядала 
дійсність як жорстко детерміновану певним 
упорядковуючим началом (законами, розумом, Богом та 
ін.) систему  представники "філософії життя" окреслюють 
світ як "хаотичний потік життя", де розум відіграє суто 
технічну роль (як наголошує Шопенгауер, основні життєві 
процеси - зачаття, розвиток організму, тощо, відбуваються 
без участі інтелекту). З. Фройд також відводить свідомості 
підпорядковану роль "механізму захисту " від руйнівних 
впливів середовища, а сферу несвідомих потягів(лібідо), 
алогічних і аморальних, розглядає як визначальну. 
Світовий життєвий універсум, алогічний, ірраціональний, 
та єдине, що здійснює в цьому хаотичному потоці життя 
якусь "упорядковуючу" роль - "світова воля" (Шопенгауер) 
"воля до влади" (Ніцше) тощо. Сама життєвість світу 
тлумачиться не в класичній  (пантеїстичній) формі 
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"одушевленості" світу, у формі своєрідної 
"пансексуальності" буття (Гартман, Ніцше, Фройд). 
Пізнання теж втрачає традиційну форму пояснення, що 
зводить невідоме до відомого за правилами логіки, і на 
місце пояснення "філософія життя" ставить 
"герменевтику" (грец. - витлумачую). Її широко застосовує 
Фройд (тлумачення сновидінь). В.Дільтей прагнув 
перетворити герменевтику в універсальний метод 
історичного пізнання. 

   "Філософія життя" знаменувала собою поворот до 
людини, її проблем і переживань, до антропологічної і 
аксіологічної проблематики. Якщо для класичної філософії 
гаслом було "істина понад усе" (символом її може бути Д. 
Бруно), то для філософії життя - "людина понад усе". Це 
означало не просто переосмислення глибинних   життєвих 
орієнтирів, але й переоцінку цінностей. Критиком 
традиційних цінностей і провісником нових виступив 
німецький мислитель Фрідріх Ніцше, світогляд якого 
сформувався під впливом волюнтаризму Шопенгауера, 
творчості Гете і музики Вагнера. Ніцше розглядає сучасну 
йому культурну ситуацію у Європі як європейський 
нігілізм, як культуру декадансу (фр. - занепад),  що 
виникає внаслідок зростання ролі інтелекту, який 
послаблює основні інстинкти людини, знижує первісне 
відчуття "злитості" людини зі світом, внаслідок чого життя 
- ця основна цінність – знецінюється "європейським 
нігілізмом", що демонструє себе декадентською культурою 
розбещеної інтелектуалізмом аполлонійської науки і 
християнської   релігії, і втілюється у міфі-притчі про 
“смерть Бога”. Проголошується настання нової історичної 
доби - доби Надлюдини (ідеал нової  людини), яка  бере 
відповідальність за власне життя, задає собі моральні 
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цінності і покликана знищити все вороже життю, і яку має 
виростити людство. Переоцінкою цінностей Ніцше змусив 
європейців подивитись на себе, на свою культуру по-
іншому, не закриваючи очі на її суперечливість, 
неоднозначність. 

   Заклик до докорінної реконструкції самого типу 
філософування, зміни самої парадигми філософського 
знання було висунуте і філософським позитивізмом, який є 
виразником сцієнтистського (орієнтованого на науку 
природознавчого типу) напряму  у філософії.  Основні ідеї 
позитивізму сформульовані французьким мислителем 
Огюстом Контом (1798-1857 рр.). За його думкою, вся 
попередня філософія ніколи не була  науковою, оскільки 
орієнтувалася на теологічні чи метафізичні абсолюти   (що 
не мають дослідного обґрунтування). Метою позитивної 
(наукової) філософії, за Контом, є опис і впорядкування 
фактів  комплексу відчуттів і переконань суб'єкта пізнання. 
Згідно з позитивізмом, пізнати можна лише світ явищ, а 
сутність, "кінцеві причини" вважалися 
псевдофілософськими питаннями. Ідеї Конта виявилися 
співзвучними з ідеями Д.С.Мілля (1806 – 1873 р.р) і          
Г. Спенсера (1820 - 1903 р.р.), погляди яких склали першу 
форму позитивізму. На основі позитивізму зароджується 
філософія науки (поняття Д. Мілля),  яка в своєму розвитку 
пройшла етапи емпіріокритицизму, неопозитивізму, 
постпозитивізму, і яка  прагнула філософськи осмислити 
суть та стан науки як вищої цінності, як взірцевої форми 
знання. 

  В той же час виникають спроби "модернізації" ідей 
класичної філософії, зокрема "осучаснення"  вчення Гегеля 
(неогегельянство), Канта (неокантіанство), Ф. Аквінського 
(неотомізм). Це були спроби вдосконалення новочасної 
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парадигми з метою збереження її як домінуючої форми 
філософування, але в дійсності, це був початок кризи 
новочасного філософського раціоцентризму. Отже, 
філософське життя Європи другої половини ХІХ ст. 
визначала багатоманітність течій, світоглядних настанов 
на світ, людину, співіснування протилежних напрямів, які  
по-різному вирішують одні й ті ж проблеми, прагнучи 
віднайти нові орієнтири розвитку, з позиції нового досвіду 
переосмислити здобутки минулого. 

   В сучасній філософії у ставленні до здобутків 
науки, її можливостей, наслідків розвитку виникло 
протистояння сцієнтизму (лат. - знання, наука) - 
впевненість в необмежених можливостях науки та її 
практичних застосувань, і антисцієнтизму, який виражає 
не тільки сумніви у таких можливостях, але й страх перед 
сучасною технікою як "демонічною силою",  що загрожує 
життю людини і її цінностям. В руслі соціальної думки це, 
відповідно, протистояння технологічного оптимізму, 
технократизму і технологічного песимізму, 
антитехнократизму. що знайшов вираження у так званих 
"антиутопіях " (Дж. Хакслі, Дж.Оруелл). 
   Головні проблеми сучасної філософії: 
1. Витлумачення, осмислення нової, некласичної картини 
світу, яка формується сучасною наукою, і пов'язані  з цим 
теоретико-пізнавальні, логіко-методологічні проблеми, 
аналіз знання та мови, наукового і ненаукового знання та 
способи їх розмежування; 

2. Людське буття у світі в його своєрідності, 
суперечливості, повноті й різноманітності проявів. 

   У сучасній філософії сформувалися напрями,  
відмінні за своїм головним предметом, за типом мислення, 
вихідними принципами і підходами: позитивістсько-
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сцієнтичний. пов'язаний з точними науками і орієнтований 
на властиві їм методи дослідження та моделі осмислення 
одержаних даних; 

екзистенційно-антропологічний, зорієнтований на 
проблеми людського буття і нерідко схильний до 
ірраціоналізму. 

 
Проблеми наукового знання та мови в філософії 

ХХ ст. 

   Вражаючі здобутки новітньої науки (генетики, 
кібернетики та ін.) загострили проблеми природи 
наукового знання, вираженого в наукових поняттях, 
співвідношення чуттєвого і раціонального моментів  
пізнання, емпіричного і теоретичного,  істини і її критеріїв, 
закономірності розвитку науки, наукових революцій тощо. 

   З ХХ ст. набуває поширення новий варіант 
позитивістської філософії  "третій позитивізм", або 
неопозитивізм, що розвинувся в межах ідейно-
теоретичного спрямування перших двох етапів 
позитивізму (класичного позитивізму і 
емпіріокритицизму). Перша форма позитивізму виникла в 
30-40 -х роках ХІХ ст. (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Мілль  а її 
базою були успіхи емпіричних наук, які ґрунтувалися на 
даних досвіду, спостереження та експериментів.  Тому 
модель науки, яку обґрунтували мислителі, це ідея 
емпіричної науки, завдання якої констатувати, описувати, 
класифікувати факти досвіду, встановлювати зв'язки між 
ними, тобто виявляти закони. Наука не повинна 
претендувати на  пізнання субстанції, причинності, 
оскільки поняття, як результат такого пізнання - 
"метафізичні", тобто ненаукові. Але "перші позитивісти" 
зіткнулися зі значними труднощами, пов'язаними з 
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неможливістю  повного усунення "неспостережуваного", 
навіть скотилися до  містифікацій. А  установка на 
реальність, як  на щось "безпосередньо дане" знімає 
можливість наукового пояснення проблеми виникнення та 
становлення самої дійсності. Друга історична форма 
позитивізму - емпіріокритицизм (вчення Е.Маха і Р. 
Авенаріуса) виявила обмеженість понять і принципів 
"класичної фізики", неспроможність дати філософське 
тлумачення нових для науки явищ і обґрунтувати нову 
фізичну картину світу (наприклад,нові дані про будову 
атома).  Одне з центральних понять махізму - "досвід", 
який тлумачиться як сукупність вихідних чуттєвих 
"елементів", до яких зводилася наукова теорія. Теорія 
"принципової координації" Р. Авенаріуса  "реальним" 
визнає лише те, що спостерігається, адже єдиною 
реальністю визнається суб'єктивний досвід, на якому має 
ґрунтуватися наука. Так, наприклад, Е. Мах піддав критиці 
засади класичної механіки Ньютона, зокрема поняття 
абсолютного часу і простору, так як вони не дані в досвіді. 
І все в науці, що не зводиться до елементів досвіду є 
"метафізичним мотлохом" - стверджує Е. Мах, тим  самим 
недооцінюючи конструктивний характер наукового 
пізнання, психологізуючи його, не виходячи за межі 
традиційної гносеології, що розглядала пізнання як 
"копіювання"  дійсності. 

   Крах емпіріокритицизму привів до відмови від 
психологізації  пізнання і зосередженні уваги на проблемах 
логічного аналізу наукового знання. 

   Початок третьої форми позитивізму 
(неопозитивізму) був покладений діяльністю групи вчених 
- логіків, математиків, філософів, які в 1922 р.  створили 
"Віденський гурток", до якого ввійшли  М. Шлік, Р. 
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Карнап, О. Нейрат та ін.  Це етап так званого "логічного 
позитивізму", який розглядав актуальні проблеми 
логічного апарату науки, вихідних джерел наукового 
знання, його структури, відношення між емпірією і 
теорією, зробивши значний внесок в їх розробку. 
Представники "логічного позитивізму"  вбачали своє 
головне завдання у виробленні спеціальної логічної 
методики для чіткого розмежування осмислених 
тверджень (наукових) і тверджень, позбавлених смислу 
("метафізичних"). Така методика - верифікація (лат. - 
істина)  була розроблена у Віденському гуртку,  і 
спиралася на центральну в логічному позитивізмі ідею 
"поелементної" збіжності світу (як сукупності атомарних 
"фактів") і знання (як сукупності висловлювань). 
Обмеженість верифікації невдовзі стала очевидною, адже 
вона ґрунтувалася на припущенні, ніби науково-теоретичні 
положення в принципі можуть бути зведені до емпіричних, 
спостережуваних фактів (що не застосовне до фактів, 
наприклад, минулого). 

   З критикою "верифікації"  виступив австрійський 
філософ К. Поппер (1902-1994 р.р.), який запропонував 
замінити  "верифікацію" фальсифікацією, тобто пошуком 
фактів, які не підтверджують, а спростовують 
(фальсифікують) це твердження. Якщо теорія  не 
піддається такому способу спростування, то вона не є 
науковою. Відсутність спростовуючих фактів ще не є 
підтвердженням безумовної істинності.  Питання про таку 
істинність завжди   залишається відкритим,  і розвиток 
теоретичного знання здійснюється через висування нових 
гіпотез і їх спростування, що призводить до 
гносеологічного плюралізму, де жодна теорія не може 
претендувати на статус об'єктивно абсолютної істини. 
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  Неопозитивісти, зазнавши краху у спробах знайти 
критерій оцінки висловлювань шляхом чуттєвої 
верифікації, продовжили пошук в іншому напрямку - 
семантичному і лінгвістичному аналізі. 

   На етапі семантичного (грец.- позначаючий)  
позитивізму відбувається відмова від розуміння 
безпосередньо даної реальності як сукупності чуттєвих 
даних, і відбувся  перехід до розуміння реальності як 
сукупності "значень" (Л.Тарський, Р.Карнап, С.Чейз) 
Представники  "семантичного позитивізму"  вважали, що 
філософія має пояснювати явища людського життя  
виходячи зі структури мови. І твердять, що люди часто не 
розуміють один одного через  невизначеність значення 
вживаних слів. У праці "Тиранія слів" С.Чейз наголошує,  
що слова самі по собі не мають ніякого значення, вони 
лише символи (не мають об'єктивно значущого смислу), і 
будь-яке зіткнення ідей має своїм джерелом 
термінологічну неузгодженість. Смисл висловлювання, 
згідно з ідеєю конвенціоналізму (лат.  - угода,договір), яку 
вперше висловив французький математик А. Пуанкаре,  
визначається не його об'єктивним змістом, а місцем в 
системі інших висловлювань. А питання про реальність, 
істинність висловлювання є питанням суто  внутрішнім 
щодо певної системи ("мовного каркасу" за Карнапом). 
Семантикам не вдалося віднайти наукові критерії оцінки 
висловлювань, але вони виявили відносну самостійність і 
певну незалежність наукової теорії від фактів, 
орієнтуючись на нові наукові теорії (наприклад, 
некласичної фізики), що не" копіювали" дійсність, а 
конструювали реальність, і  в яких зростала роль 
неемпіричних критеріїв істини (логічна простота) і вибору 
вченого (інтуїції). Коло пошуків неопозитивізму (50-60 -х 
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років) йде по двом напрямам: лінгвістичного позитивізму і 
постпозитивізму.  Біля витоків першого стоїть 

 Л. Вітгенштайн, а витоків  другого - К. Поппер 
(концепція "критичного раціоналізму"). 

   Лінгвістичний позитивізм предметом дослідження 
робить не наукову, а повсякденну мову, ставлячи 
"терапевтичне"  завдання очищення мови від 
неоднозначних виразів, що є причиною конфліктів і 
непорозумінь. Мова розуміється як "первинне явище", що 
визначає осмислення дійсності. Більшість питань 
випливають з того, що, зазначає Вітгенштайн, ми не 
розуміємо логіки нашої мови, тому найглибші проблеми 
насправді не є проблемами. Філософія є не теорією, а 
діяльністю по встановленню відношення між двома 
даностями - предметом і висловлюванням, які є рівною 
мірою "фактами". 

   Отже, неопозитивізм як один з провідних 
напрямків філософії ХХ ст., зводить філософію до аналізу 
мови науки, проблеми ролі знаково-символічних засобів 
наукового мислення. На відмінну від попередніх етапів, 
неопозитивізм розглядає наукове мислення не як 
психологічний процес, а як логіко-мовне конструювання. 
Заслугою неопозитивістів є розробка проблем чіткості і 
недвозначності мови науки, вилучення з неї позбавлених 
сенсу висловів. Виходячи з того, що найчіткішою є 
формалізована мова (на зразок математики), намагаються 
максимально формалізувати мову науки, перетворити на 
універсальну мову науки математичну логіку, важливим 
також є розмежування функцій філософії і науки. 
Аналітична філософія (філософія лінгвістичного аналізу) 
продовжує традицію логічного позитивізму 
(неопозитивізму), зокрема щодо проблематики і функцій 
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філософії.  Але мова в лінгвістичному аналізі тлумачиться 
не як штучна знакова система (на зразок наукової мови),  а 
як елемент життєдіяльності людини, є "мова-гра", яка 
залежить від життєвих  "ситуативних"  контекстів (ігор). 
На думку Вітгенштайна, не існує єдиного значення слів, а 
слід через буденну мову  з'ясовувати множинність їх 
значень. Метафізичне знання не повинне претендувати на 
статус науки,  воно є особливим способом бачення світу, 
що не вкладається в класифікацію "істина" - "хибність". 
Розмежовуючи філософію і науку,  аналітична філософія 
не заперечує метафізику (традиційну філософію)  як 
особливу сферу знання. 

  Якщо неопозитивізм займався аналізом "готового" 
знання (такого, що вже склалося), і робив своїм 
безпосереднім предметом мовний вираз цього знання, то 
постпозитивізм ставить проблеми: як розвивається наука? 
Які чинники впливають на її розвиток? Як відбувається 
зміна наукових теорій? Яке співвідношення між старою і 
новою теоріями?  Саме ці питання розглядають Т.Кун, 
І.Лакатос, П. Фейєрабенд і ін. ,  які намагаються внести 
науку в контекст суспільного життя і культури. 
Традиційно,  позитивістська абсолютизація наукового 
(природничо-наукового) знання, ігнорувала складну 
систему зв'язків науки з іншими формами суспільної 
свідомості, з суспільним життям загалом, що не 
відповідало реальній ситуації. Т. Кун (1922-1996 р.р.) у 
праці "Структура наукових революцій" порушив питання 
про неможливість розуміння суті  наукового знання поза 
історичним контекстом науки, і заперечує кумулятивну 
модель розвитку науки (як процесу кількісного 
накопичення безумовних істин). Для характеристики 
історичного розвитку науки запроваджує поняття  
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"парадигма" (грец. - зразок, прийнята модель постановки і 
пов'язання наукових проблем, правила і стандарти 
наукової практики, прийняті науковою спільнотою ), 
"наукова революція", нормальна наука". 

   І. Лакатос (1922-1974 р.р.) запропонував модель 
розвитку науки, яка ґрунтується на змаганні 
"дослідницьких програм". Одна теорія змінює іншу, не 
тоді коли з'являються нові факти, а коли конкуруюча 
теорія краще передбачає нові факти. 

   Американський філософ  П. Фейєрабенд (1924-1996 
р.р.) , творець "анархічної епістемології", виступив проти 
універсальних методологічних принципів і норм, що є для 
нього символом інтелектуальної свободи. "Теоретичний 
плюралізм є істотною рисою будь-якого наукового знання , 
що претендує на об'єктивність". А традиційна 
позитивістська емпіристська настанова не може бути 
універсальною, адже "чистих", вільних від тієї чи іншої  
теоретичної інтерпретації фактів не існує. Фейєрабенд 
вважає, що позитивістський відрив науки від світогляду 
неминуче дегуманізує науку, і його "методологічний 
анархізм" був своєрідним шляхом гуманізації науки. 
Ствердження відсутності принципової відмінності між 
магією давніх і сучасною наукою як задовільних пояснень 
світу для свого часу,  заперечення привілейованості типів 
знання, зокрема наукового, відкриває шлях до 
постмодернізму, а також,  для ідеї рівноправності всіх 
форм знання (науки, міфу, релігії) в суспільному житті, 
ідеї нового ,"гнучкого раціоналізму" С. Тулміна. 

   - Еволюція позитивістської філософії, що сприяла 
формуванню філософії науки як сфери сучасного 
філософського знання, допомогла  зрозуміти, що 
неможливо  "звільнити" науку від метафізики, як і 
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провести чітку межу між філософським і науковим 
знанням; 

   - поставила під питання прагнення розбудувати 
"наукову" філософію, яка б відповідала позитивістським 
критеріям науковості; 

   - виявила хибною модель науки як логічного 
конструкта, що розвивається кумулятивно. Принципи, 
критерії науковості виявилися залежними від соціальних 
чинників. 

   Близьким до позитивістської традиції є вчення 
прагматизму (грец.-справа. дія), засновники - американські 
мислителі кінця ХІХ  - поч. ХХ ст. Ч. Пірс, В. Джемс, Дж. 
Дьюї, Дж. Мід. Ч. Пірс (1839 - 1914 р.р) формулює 
принципово нове розуміння пізнавального процесу,  яке 
тлумачиться як процес досягнення вірувань, які  б 
спрямовували дії людини.  А істинною є та ідея, яка 
"працює", дає корисний результат.  Ефективність науки не 
пов'язана з її істинністю в класичному розумінні. Наука - 
це колективна віра в свої істини, яка є корисною, якщо 
забезпечує досягнення практичних цілей. 

    В. Джемс (1842-1910 р.р.) надав ідеям Пірса 
системного вигляду в роботі "Прагматизм" і соціально-
утилітарного забарвлення. В.Джемс аналізує розуміння 
істини, як багатоаспектного феномена - це те, що "працює" 
, ґрунтується на довірі, узгоджується з попередніми 
істинами. Прагматизм, на його думку, не протиставляє 
істину і благо, а поєднує їх. На противагу класичній теорії 
пізнання, яка розглядає істину морально нейтральною, 
стверджує, що корисність (благо) знання збігається з його 
істинністю. У його розумінні істина - синонім доцільності, 
успішності, тим самим заперечуючи цінність відірваного 
від життя розумування. Джемс розгортає прагматизм у  
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вчення про "плюралістичний" Всесвіт -  незакінчений, 
пластичний, відкритий до виявлення людської свободи, 
творчості. 

   Д. Дьюї, як і його попередники, розглядає пізнання 
як пристосування людини до мінливого середовища,  як  
засіб трансформації неконтрольованої ситуації в 
контрольовану, внесення чіткості і ясності в сумнівну 
ситуацію.  Ідеї - це проекти рішень проблемної ситуації, а 
розум має  операціональний (розв'язання проблем), а не 
споглядальний характер, практика - єдиний визначник 
цінності ідей.  Вчення ще називають інструменталізмом. 

   У своїй концепції виходить з широкого тлумачення 
досвіду, як всього, що  переживається, сприймається, де 
сама реальність є сукупним, безперервним досвідом, 
постійним вирішенням проблем. Постановка в центр 
людини її досвіду, переживань зумовило гуманістичну 
спрямованість прагматизму, який слід відрізняти від 
практицизму і утилітаризму. 
 
Нова постановка проблеми “Людина-світ” у філософії 

другої половини ХІХ-ХХст. (екзистенційно-

антропологічна філософія) 

Якщо для позитивістсько - сцієнтичного напряму 
сучасної філософії визначальними є теоретико-пізнавальні 
та методологічні проблеми, то для екзистенціально-
антропологічного головною є проблема людини -  її 
сутності й існування, буття в світі, можливостей і 
перспектив,  свободи і відповідальності. 

Смислові орієнтири некласичної (сучасної) філософії 
пов’язані з якісною зміною критеріїв духовно-
інтелектуальної діяльності, де місце раціонального 
самообмеження, стабільності, моральної недосконалості 
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заступає етика індивідуальної свободи, самоздійснення і 
самореалізації. Починається сучасна філософія з  
“філософії життя”, яка виникає в другій половині ХІХст. 
переважно в Німеччині. Основні представники - 
А.Шопенгауер, Х.Ніцше, А.Бергсон, В. Дільтей, Г. 
Зіммель, О. Шпенглер, Х. Ортега-і-Гассет. На противагу 
класичній філософії, стверджує відносність істини, 
ірраціональність соціального розвитку і душі самої 
людини. На перше місце  висувається ідея вивчення життя 
окремої людини, важливості саме її аналізу для філософії 
людини, що знаменувало поворот до людини, її 
переживань, до антропологічної і аксіологічної 
проблематики. Смисловим центром цього напряму стає 
поняття «життя»,  як первинна, фундаментальна 
реальність, що протиставляється поняттю «буття» 
класичної  філософії. 

«Життя» є органічного цілісністю, єдністю 
суб’єктивного і об’єктивного, матеріального і духовного, 
має суперечливий, творчий характер. Ірраціональне в своїй 
основі, життя може пізнаватися лише позаінтелектуально, 
інтуїтивно,  образно-символічно. Механічності, 
застиглості,  як рисам «натуралістичного розуму»,  який 
усе розкладає на частини, філософи життя протиставляють 
органічність, цілісність « життєвого розуму», а найбільш 
адектватним способом пізнання життя є не наука,  а, 
художній образ, міф, метафора.  «Філософія життя» 
ставить питання про сенс, мету, цінності життя, 
звертаючись безпосередньо до переживань, прагне  
зрозуміти життя, виходячи з нього самого. Життя 
аналізують у різних проекціях - як біологічне явище (воля 
до життя,як “воля до влади”), космологічне («життєвий 
порив світової волі), історико-культурне (життя як потік 
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культурно зумовлених переживань).  Синонімом життя є 
творчість,  як народження нового під впливом підсвідомих 
чинників. Специфічні риси філософії життя - біологічний 
волюнтаризм, скептицизм і нігілізм. 

Ірраціоналістичні тенденції  «філософії життя»  
продовжує і поглиблює «психоаналітична філософія”, 
засновником якої є лікар-психіатр З. Фройд (1856-1939 
р.р.), який запропонував концепцію людини, що 
ґрунтується на положенні про домінування в її життєвій 
поведінці психічних неусвідомлюваних чинників. Людська 
психіка, за Фройдом - структура з трьома рівнями: 
несвідоме, підсвідоме, свідоме. Створена Фройдом модель 
особистості виступає як взаємодія трьох інстанцій: 
«Воно»- глибинний пласт несвідомих інстинктивних 
потягів, основа діяльності;  «Я» (Его)- сфера свідомого, 
посередник між «Воно» і зовнішнім світом. «Над-Я» 
включає засвоєні індивідом значущі норми, джерело 
совісті. Раціональне, свідоме, за Фройдом, лише 
“поверхове» в людських бажаннях, своєрідна «маска»,  яку 
ніби «надягають внутрішні чинники поведінки через їх 
принципову  несумісність з вимогами 
зовнішнього(соціального) середовища. Раціональна 
«маска»  вчинку - це зажди «виправдання»  в межах 
системи моралі, релігії, права. Справжній зміст поведінки - 
досвідомий, «несвідомий», як ірраціональний, може 
реалізуватися, прибираючи раціональну форму, прийняту 
для середовища. «Раціоналізацію» несвідомих потягів  
позначає «сублімацією», якою є всі види людської 
діяльності, особливо творчої. Таким чином, раціональний 
зміст свідомості є способом пристосування до середовища, 
своєрідним «механізмом захисту» від нього. Свідомість, 
виконуючи функції «механізму захисту» - є другорядною 
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щодо «несвідомого»,  хоча  «несвідоме», це те, що 
постійно приборкується свідомістю, несвідоме - рушійна 
енергія, а свідомість, це те, що спрямовує, визначає мету. 

Якщо Фройд говорить про індивідуальне несвідоме, 
то його послідовник К.-Г.Юнг (1875-1961 р.р.) розвиває 
ідею колективного несвідомого «ідентичного у всіх людей 
і утворює підставу душевного життя кожного, будучи за 
своєю природою  надособистісним». Змістом колективного 
несвідомого є так звані архетипи колективного 
несвідомого - фундаментальні структури психіки, що 
визначають поведінку людського роду, і є первинними 
стосовно будь-яких форм культури та індивідуальної 
свідомості (н-д архетип Аніми-життя). Інший послідовник 
Фройда Е.Фром (1900-1980 р.р.) відмежовується від 
фройдівської біологізації людини і доповнює його 
концепцію соціальними мотивами,  прагнучи з’ясувати 
роль суспільних суперечностей у  спрямуванні людської 
поведінки,  вводить як опосередковуюче між психікою 
індивіда і суспільством поняття « соціальний характер».  

Екзистенціалізм вважають однією з провідних течій 
філософії ХХ ст. Виник у 30-ті роки (умовною датою 
виникнення вважають вихід у 1927 р. праці німецького 
мислителя М.Гайдеггера «Буття і час»). Найбільшої 
популярності набув після Другої світової війни. 
Екзистенціалізм (лат. існування) - вчення, в якому вихідні 
значення сущого (що таке річ, просторовість, часовість 
ін..) виводяться з існування (екзистенції) людини. 

Ідейними попередниками екзистенціалізму були 
данський філософ С. К”єркегор, представники «філософії 
життя», засновник феноменології Є.Гуссерль. До більш 
віддалених предтеч  відносять християнського богослова і 
філософа Августина (354-430 р.р) та французького 
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мислителя Б.Паскаля (1623-1662 р.р.).  Але в основному 
ексзистенціалізм був породженням складного і трагічного 
ХХ ст. - з його гострими суперечностями і конфліктами,  
катастрофічними війнами,  широкомасштабним 
насильством над людьми, нестримним науково-технічним 
прогресом, який виявився не тільки благом.  Це і 
поширення бюрократичних методів управління, 
розростання державних і наддержавних структур, розробка 
техніки маніпулювання             людською свідомістю та 
поведінкою, тенденції  стандартизації  людей, 
перетворення їх у своєрідні “гвинтики”,  нав»язування 
певних стереотипів потреб, думок і вчинків і, як наслідок, 
«криза особистості». Почуття протесту проти цих явищ і 
тенденцій створило ту атмосферу, яка сприяла 
популярності(в колах інтелігенції) екзистенціалізму як 
типової «філософії кризи». 

Для екзистенціалізму характерно переконання в 
тому, що єдиного справжньою дійсністю є буття людської 
особистості.  Екзистенціалізм ставить собі за мету 
повернути людину до самої себе, відновити справжність 
людського існування, його «самість». Поняття 
«екзистенція», н-д, у Гайдеггера не виражає якихось 
об’єктивних характеристик людини, а виражає «для-себе-
буття» - переживання людиною свого справжнього, 
індивідуального, неповторного, часового і тимчасового, 
скінченного, приреченого на смерть існування. В центрі 
екзистенціалістського філософування перебуває суб’єкт, 
особистість, «я», але не пізнання, не діяльності, а 
насамперед,  суб’єкт переживання. Конкретно-історичні 
обставини життя людини розглядаються не як сукупність 
факторів, що формують особистість,  не як об’єкт пізнання 
і поле діяльності, а лише як «доля».  Людина «закинута»  в 
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цей чужий, абсурдний світ, якого не можна змінити, але в 
якому можна і треба зберегти мужню вірність самому собі, 
і який як долю можна тільки внутрішньо  «перемогти». 

Дослідження «онтологічної структури» людського 
буття, при якому застосовується метод гуссерлівської 
феноменології (розгляд феноменів свідомості, звільнення 
від усього емпіричного),  приводить до виявлення 
вихідних визначень («екзистенціалів), які є емоційно-
психологічними станами: «турбота, «тривога», «страх» і 
ін., коріння яких у тимчасовості існування.  Поняття часу є 
дуже важливим, але часу екзистенціального, а не 
об’єктивно-зовнішньо,  бо це час, що переживається. 

Людина, як часове буття, спрямована у  майбутнє, 
вона вільно себе визначає,  є проектом самої себе.  Її 
сутність не передзадана, а самою людиною обирається і 
створюється («існування передує сутності»). Але в 
майбутньому у   неї одна достовірна, неминуча 
перспектива - смерть, і людина єдина істота, що знає про 
це. Звідси трагізм, страх не виконати свого призначення. 
Висунення проблеми тимчасовості в центр філософії, у 
визначальний чинник емоційно-психологічної структури 
особистості є симптомом кризи людини, кризи 
особистості. Коли людина відчуває себе самотньою, 
«відчуженою», ”закинутою” у ворожий світ, де від неї 
нічого не залежить, то переживання своєї 
конечності(незначущості, слабкості, крихкості існування) 
висувається на перше місце. Та людині властиве бажання 
«втекти» від усвідомлення своєї конечності і 
відповідальності за своє життя, яка звідси випливає, від 
вибору «бути чи не бути?». Вибір, який кожна людина 
повинна зробити - це вибір між «справжнім» і 
«несправжнім» існуванням. «Несправжнє»  існування як 
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втеча від себе, «своєї приреченості на свободу»,  
тимчасовості, відповідальності у повсякденність («бути як 
усі, річчю”).  Для справжнього існування,  яке вільна 
обрати людина, відгукнутися на поклик своєї екзистенції, 
усвідомити трагізм тимчасового існування в  абсурдному 
світі, і при цьому зберегти стійкість перед обличчям долі, 
вірність собі, меті, цінностям, що надають сенсу 
людському життю. Цей вибір є внутрішнім рішенням, 
самовизначенням, визначення свого особистого ставлення 
до обставин і самого себе.  Активно-практичне суб’єктивне 
ставлення долає «відчуження» через утвердження 
«особистої»  істини. 

Індивідуалістична спрямованість екзистенціалізму 
зменшується визнанням цінності міжособистісних 
взаємозв’язків, що протиставляються безособистісним, 
об’єктивним суспільним відносинам, що виражає 
прагнення зберегти особистісну свободу і 
самоідентичність.  Але в той же час виражає суперечність 
між особою і суспільством, яка ніколи  не може бути 
подолана. 

На думку мислителів, екзистенція не може стати 
об’єктом пізнання ні як  «річ», ні самоспостереженню, а  
відкривається в  “пограничних ситуаціях» (К. Ясперс) - 
критичних моментах буття - страждання,  почуття 
провини.  В таких ситуаціях екзистенція - це буття 
людини, яким воно є насправді – тимчасове, скінчене, 
вільне. 

Трагічне світовідчуття притаманне як релігійному -          
К. Ясперс, Г.Марсель, М.Бубер, М.Бердяєв - так і  
безрелігійному - М. Гайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю - 
варіантах екзистенціалізму. Заглиблюючись у внутрішній 
світ людини, екзистенціалісти привернули увагу до 
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справжніх людських потреб, адже людина не може знайти 
сенс свого існування  ні в економіці, політиці, техніці, а в 
сфері свободи, в сфері вільного ризику і власної 
відповідальності за власні вчинки, у міжособистісних 
зв”язках. 

Головною ідеєю персоналізму (лат.- особистість) є 
ідея, що саме особистість має бути головним предметом 
філософії. Представниками є американці У. Хокінг. Е. 
Брайтмен, Р. Флюеллінг,  французи Е. Муньє,  Ж. Лакруа, 
П. Рікьор, а також М. Бардяєв, Л. Шестов та ін. Зрозуміти 
світ, історію культури можливо лише через призму 
особистості,  де вищим особистісним началом є Бог, тобто 
це релігійно-антропологічне вчення. Наголошуючи на 
первинності особистості щодо суспільства, держави, 
вважають, що і змінити суспільство можна лише шляхом 
відродження в кожній людині особистості. Особистість 
проявляє себе не тільки в пізнанні, а насамперед, у 
вільному  самовизначенні, в активній творчій діяльності, 
зокрема у мистецтві, до якого в персоналізмі особливий 
інтерес. 

 Особистісне начало, що придушується цивілізацією, 
згідно з персоналізмом, осмислюється у триєдності 
вимірів: самореалізація у зовнішньому світі; 
сконцентрованість на власному духовному досвіді, 
пов’язаному з культурним досвідом людства; творча 
трансценденція (вихід до вищого), що встановлює 
взаємозв’язок людини з вищими цінностями( істина, благо, 
краса). Персоналізм зачіпає актуальні для сьогодення 
проблеми існування людини в умовах наростаючої де- 
персоніфікації особистості, домінування тотальності і 
стандартизації. Виступаючи проти практики «масового 
суспільства», персоналізм наголошує   на гуманістичній 
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цінності свободи особистості, визначаючи її головним 
критерієм демократичного устрою суспільного життя 
(«особистість є вища сутність демократії» Р. Флюллінг). 

Філософська антропологія - напрям, що виник, у 20-х 
роках ХХ ст., тобто приблизно в той час, що й 
екзистенціалізм, і ідейно теж пов”язаний з «філософією 
життя». Представники - М. Шелер, Г. Плеснер, А. Гелен, Е. 
Ротхаккер, М. Ладман і ін. Це вчення прагне до цілісного 
осягнення людини в усій специфіці її буття, її місця у 
всесвіті, поєднуючи філософський підхід з конкретно-
науковим. Завдання філософської антропології, вважав     
М. Шелер - показати як з основної структури людського 
буття випливають усі специфічні риси людини, її справи і 
здобутки: мова, совість, зброя, ідеї справедливого і 
несправедливого, держава, управління, мистецтво, міф, 
релігія, наука, історичність, соціальність. 

М.Шелер, продовжуючи традицію, що йшла ще від 
Августина, вважав, що найсуттєвішою рисою людини є 
надприродний дух, орієнтований  на абсолютні цінності.  
А.Гелен вбачав причину специфіки людини в її біологічній 
“недосконалості», відсутності природженої при 
стосованості до певних умов існування, внаслідок чого 
людина змушена створювати свій світ,  спосіб життя, тому 
є «відкритою світові», діяльною істотою (продовження 
думки Ф.Ніцше, що людина - це тварина,  яка ще не 
визначилася, тому містить у собі необмежені можливості, 
поєднуючи природне і духовне). У центрі розгляду 
філософської антропології  проблеми раціонального та 
ірраціонального в людині, внутрішні засади її існування, 
гарантії  виживання як носія духу, доля гуманістичних 
цінностей. 
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Герменевтика - (від грець. - той, що пояснює, 
розтлумачує; теорія, практика інтерпретації мовних 
виразів, поданих у вигляді знаків і символів; метод 
тлумачення культурно-історичних явищ і розуміння 
суб’єкта). 

Основи герменевтики, як загальної теорії  
тлумачення, заклав німецьких філософ Ф. Шлейєрмахер 
(1768-1834). Розглядає герменевтику, як мистецтво 
розуміння чужої індивідуальності, «іншого». В.Дільтей 
розвивав герменевтику як методологічну основу 
гуманітарного знання. На його думку, герменевтика - це 
мистецтво тлумачення літературних пам’яток, розуміння 
проявів життя, зафіксованих у текстах. 

У ХХ ст. герменевтику розвивали М.Гайдеггер,  Г. 
Гадамер. Герменевтика для Г.Гадамера є, насамперед, 
діяльність осмислення певного тексту. Філософська 
герменевтика являє собою філософію розуміння. Феномен 
розуміння набуває універсального значення. Розуміння, як 
універсальний спосіб освоєння людиною світу, 
конкретизується як «досвід». Досвід світу містить у собі 
переживання (досвід життя) і різні форми практично 
визначеного  освоєння реальності («досвід історії», «досвід 
мистецтва»). Основні механізми формування досвіду 
закладено в мові.  Феномен розуміння пронизує всі зв»язки  
людини зі світом. Людина - це буття, що розуміє. Мова є 
середовищем життя людині.  Мова - наше помешкання, 
саме  в стихії мови здійснюється розуміння людьми світу і 
самих себе.  Розуміння для Гадамера - спосіб буття 
людини, що відкриває світ. Процес розуміння йде по 
герменевтичному колу, в якому часткове повинно 
пояснюватися, виходячи з смислового цілого, а ціле, 
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виходячи  з часткового. Феномен розуміння пов»язується з 
формуванням некласичного ідеалу раціональності. 

К.-О. Апель (1922 р.), сучасний розробник 
герменевтики, первинною сферою для філософського 
аналізу вважає мову, формулюючи тим самим сучасну 
теорію комунікації. 

Апель виокремлює чотири типи раціональності: 
наукову раціональність; каузальний аналіз; 

технологічну раціональність; герменевтичну (етичну) 
раціональність. 

На принципах  етичної раціональності повинна 
базуватися комунікативна спільність. Теорія П. Рикьора  
містить основні положення: 

- центральне поняття філософії - особистість як 
творець людської культури; 

- мета філософії - розробити метод розуміння 
людської суб’єктивності. Для П. Рикьора герменевтика - це 
послідовне здійснення інтерпретацій, осягнення 
споконвічних імпульсів людського «Я», форм сублімації в 
культурі.  
 
Релігійна філософія ХХ ст.  

 

Релігійна філософія характеризується тим, що основні її 
ідеї визначаються релігійним світоглядом (креаціонізм, 
провіденціалізм, есхатологізм). До найвпливовіших 
релігійно-філософських вчень ХХ ст. В Західній Європі 
належать: неотомізм, християнський еволюціонізм, 
неопротестантизм. 

Неотомізм - модернізоване вчення Фори 
Аквінського (1224-1274), який прагнув поєднати релігію і 
науку, віру і розум, спираючись на арістотелізм. Власне, 
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неотомізм сформувався в 70-х рр. ХІХ ст. під впливом 
рішень Ватиканського собору і визнання енциклікою  папи 
офіційною доктриною католицької церкви. Неотомізм як 
«вічна філософія» розробляється і викладається в 
католицьких університетах Італії, Франції, Іспанії. 
Найвідоміші представники - Ж. Марітен, Е. Жільсон,  Н. 
Бохенський та ін. 

Фундаментом неотомістської (і томістської) 
системи є постулат про гармонійну єдність віри і знання, 
як двох шляхів, що ведуть до однієї мети. Тому 
розрізняють «істини розуму» і «істини одкровення». Перші 
доступні «природному» розуму, другі пізнаються  лише 
через «божественне одкровення,  яке міститься в Святому 
письмі (Біблії), творах отців церкви. ”Істини одкровення» 
над- розумні, але не протирозумні, це релігійні, містичні 
твердження, в які можна лише вірити( триєдність Бога, 
створення світу з нічого, боговтілення та інт.). До істин 
розуму» відносяться  положення про «метафізичну 
структуру буття»,  про існування Бога.  Божественне буття 
тлумачиться як таке, що не може бути виражене з 
допомогою понять. Воно фіксується в трансценденталіях - 
«ликах», проявах Бога – цінностях (благо, істина, краса). 
Про якості Бога можна судити по його творіннях 
(неосхоластичний принцип аналогії, що слугує опорою 
доказів буття Бога). В Богові сутність і існування єдині, 
тоді як у  створеному бутті існування випереджає сутність. 
Зв’язок божественного буття і створеного світу Ж.Марітен 
і Е.Жільсон тлумачать екзистенційно, модернізуючи 
креаціоністську ідею. Різноманітність створеного буття  
визначається поєднанням матерії і духовної форми, і така 
метафізична структура речей недоступна окремим наукам, 
тоді як природні причини явищ є похідними стосовно 
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першопричини. В неотомізмі розрізняють дві істини: 
онтологічну ( відповідність речі задуму Бога) і логічну – 
пов”язану з пізнанням людського розуму. Тобто, об’єкт 
можна розглядати з різних точок зору, що доповнюють 
одне одного (наукової, філософської, богословської). 
Процес пізнання в неотомізмі тлумачиться як процес 
дематеріалізації” змісту, ”очищення” , і розмежовується на 
теоретично споглядальне (природознавство, математика, 
філософія природи) і практично пізнавальне (теологія, 
мораль,мистецтво). Спроби примирення релігії і науки 
базуються на тому, що визнаються колишні помилки 
(переслідування вчених) як непорозуміння з обох боків, 
так як сучасна наука підтверджує основні положення 
релігійного вчення(про початок існування світу, про кінець 
світу, про духовне першоначало тощо). Одні богослови і 
філософи продовжують лінію Ф.Аквіната на 
“раціоналізацію” релігійного вчення, і звертаються до 
понять сучасної науки, яка нібито приводить до існування 
Бога. Інші впливові релігійні мислителі переносять акцент 
на екзистенційно-антропологічні аспекти. З цієї точки 
зору, ідея Бога як абсолютного буття,  виражає 
фундаментальну потребу людини,  дає їй правильну           
орієнтацію  для розв”язання життєвих проблем, забезпечує 
гуманістичний характер науково-технічного і соціального 
розвитку (Марітен, Ранер).  

Людина традиційно займає особливе місце в ієрархії 
буття(належить до природного, але має духовну душу), 
тому особа має онтологічну, сутнісну першість щодо світу, 
суспільства (яке є поєднанням особистостей). 

У сучасному неотомізмі поширена тенденція 
антропологізації. Універсального метою та сенсом 
існування людини вважає споглядання божественного 
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блага, прагнучи до якого, особа здобуває інтелектуальні, 
моральні і теологічні доброчинності, і на культивування 
яких має бути спрямоване суспільне життя. 

Суспільство («град земний») і церква («град 
божий») перебувають у діалогічній взаємодії, суть якого у 
внесенні вищих релігійно-моральних цінностей в культуру, 
що веде до вдосконалення людства в історичному поступі. 
Впливовим в сучасній релігійно-філософській думці 
постає християнський еволюціонізм П”єра Тейяра де 
Шардена (1881-1955 р.р.)- французького вченого- 
палеонтолога і  антрополога, теолога, члена ордену єзуїтів, 
автора книги «Феномен людини». В його концепції 
робиться спроба поєднати релігійну ідею Бога-творця і 
наукове поняття еволюції. Всесвіт перебуває в процесі 
еволюції, відбувається закономірний перехід від 
«переджиття» до життя,  виникає людина,  яка стає 
центром подальшої еволюції як єднання людей.  Їх спільна 
інтелектуальна енергія спричиняє перетворення біосфери в 
ноосферу (сфера розумної діяльності). Рушійною силою 
еволюції є «радіальна енергія», що зумовлює взаємодію 
явищ  одного рівня. Космічна еволюція йде від  
первинного  вихрового стану (точки альфа) до кінцевої 
мети - «точки омега» - науковий еквівалент «Бога»; 
наближення до цієї мети є стан «наджиття». Ідея 
однозначної спрямованості еволюції, що є наперед 
визначеним процесом космогенезу, є непереборним рухом 
до більш високих форм психізму, поступом свідомості, 
рушійного силою якого є духовні чинники. Людина є 
ключем до розуміння космогенезу, свідомий продовжувач 
еволюції, з якої починається новий тип еволюції (переходу 
від дивергенції до конвергенції), «тобто об»єднання 
мислячих одиниць у колективну свідомість (ноосфера). 
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Важливим завданням розвитку людства,  вважає вчений, є 
його об”єднання, але не на основі матеріальних інтересів, а 
на основі духовного оновлення, розвитку свідомості на 
основі здобутків науки, і формування відповідальності 
людини за подальшу еволюцію.  

Неопротестантизм.  Представники   Е. Трельч, 
П.Тілліх,  Р. Бультман. 

Основне питання - питання про пізнання Бога як  
самопізнання, тому вчення про Бога постає у формі вчення 
про людину. Людина може існувати як “справжня”(що 
вірить у Бога) і «несправжня» (яка не вірить).  Невіруюча 
перебуває  в ілюзорному світі, її життя перейняте страхом, 
вивести з якого може лише релігія, яка прилучає її до 
вищого світу. Важливим завданням вважає створення 
теології культури, як  дійсного існування Бога, який 
перебуває не над світом, не поза світом, не в приватному 
житті людини, а в культурі.  

Представники неопротестантизму намагалися 
оцінити роль християнського світогляду в епоху НТР, 
виявити причини кризи релігійного світогляду. Знайти 
шляхи виходу з неї. 

Різновидом неопротестантизму є діалектична 
теологія - П. Тілліх, Р. Нібур, К. Барт - прагне розкрити 
діалектичний зв’язок божественного і людського, 
екзистенціально витлумачує релігійну свідомість. П. Тілліх 
(1886-1965рр.)- німецько-американський філософ, за його 
поглядами , «актуалізоване творіння і відчужене існування 
тотожні». В основі релігійної свідомості переконаність у 
тому, що в цьому житті ти існуєш поряд з Богом і 
одночасно відчужений від нього. Зосередившись на собі, 
виключивши  зі свого буття Бога, особистість втрачає 
єдність і сутнісний центр. Людина має відновити єдність 
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(гріх розділив Бога і людину), знайти «мужність бути». 
Усвідомлення прірви між  сутністю і існуванням спонукає 
до пошуку  нового буття. Людина знаходить нове буття 
завдяки актам самотрансцендування і самоінтеграції за 
допомогою віри. Християнство модернізоване бачить себе 
як світогляд розуму (прагне осягнути сутнісну структуру 
буття), і як світогляд любові (проголошує єдність 
божественного і людського). Христос, за думкою 
П.Тілліха, є “образ нового буття, що долає демонічні 
механізми особистого і соціального відчуження”. 

Отже, домінуючою тенденцією модернізації сучасної 
релігійно-філософської думки є її екзистенційно-
антропологічна спрямованість — висунення на перший 
план проблеми людини у світі, підкреслення 
гуманістичного змісту релігійного вчення, яке може стати 
дороговказом для розв”язання проблем духовно-
морального і соціального життя.  У визначальному для 
релігійного світорозуміння відношенні  “людина-Бог” 
акцент переноситься на людину, її життя, прагнення і 
перспективи. 

3. Історичні типи філософії. 
Заняття 1 

Основні поняття і категорії: теоцентризм, атомізм, 
натурфілософія, теїзм,  космоцентризм, схоластика, 
томізм, метафізика, неоплатонізм, логіка, етика, 
мікрокосм, макрокосм, буття, світ, ідеї, номіналізм, 
реалізм, антропоцентризм, пантеїзм, гуманізм. 

План 

1. Виникнення філософії (4-с.39-49;6-с.16-20).2. 
Антична філософія: її особливості та ідейні здобутки (5-
с.61-81;6-с.56-75;7-с.27-40). 
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3. Особливості середньовічної філософії (5-с. 81-99;6-
с.75-80;7-с.40-49). 

4. Філософська думка доби Відродження (5-с. 99-
116;6-с.80-86;7-с.49-57). 

 
Заняття 2 

Основні поняття і категорії:  раціоналізм, 
субстанція, дуалізм, деїзм, атеїзм, агностицизм, 
механістичний матеріалізм, діалектика, метафізика, 
антропологічний матеріалізм, відчуження, свобода, 
гуманізм, матеріалістична діалектика, матеріалістичне 
розуміння історії, натурфілософія, категоричний 
імператив, абсолютна ідея. 

План 

1. Головні риси та особливості філософії ХУII 
століття. (5-с.116-121;6-с.87-93;7-с.57-62). 

2. Філософські ідеї та вчення епохи Просвітництва(5-
с.134-141;6-с.109-117;7-с.67-69). 

3. Німецька класична  філософія як втілення 
класичного типу          філософування (5-с.141-161;6-с.117-
134;7-с.69-81). 

4. Філософія марксизму як втілення соціальної 
раціональності   (5-с.171-173;6-с.135-142;9-с.109-122).  

Контрольні питання 

1. Чому історія філософії вивчається в курсі сучасної 
філософії?(1-с.3-8;6-с.37-40). 

2. Де, коли, як і чому виникла філософія? (4-с.39-49). 
3. Особливості Давньосхідної філософії та її ідейні 

здобутки (3-с.51-67;5-с.42-60;6-с.46-55). 
4. Охарактеризуйте проблематику основних етапів 

розвитку античної філософії (5-с.61-77;6-с.56-75). 
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5. В чому своєрідність античної філософії і якими 
були її фундаментальні проблеми? (5-с.63-65;6-с.56-65). 

6. Охарактеризуйте специфіку східного і західного 
типів філософування (3-с.48-51;5-с.45-49;6-с.41-46;7-
с.21-22). 

7. В чому історичне значення філософії Сократа? (3-
с.93-98;8-с.40-42). 

8. Розкрийте зміст основних ідей середньовічної 
схоластики (3-с.136-140;6-с.77-80). 

9. В чому суть і роль розуміння відношення віри і 
розуму у вченні Фоми Аквінського? (3-с.140-141;5-с.  93-
94). 

10. В чому полягає новизна основних ідей і 
тенденцій гуманізму Ренесансу? (3-с.146-163;5-с.99-
109;6-с.80-87;7-с.49-57). 

11. В чому відмінність філософії Нового часу від 
попередніх етапів її розвитку? (5-с.118-133;6-с.87-109). 

12. Охарактеризуйте особливості проблематики 
філософії  доби Просвітництва (3-с.185-198;5-с.134-
138;6-с.109-117). 

13. Які основні особливості німецької класичної 
філософії? (5-с.142-145;7-с.69-74). 

14. В чому полягає  специфіка і роль марксистської 
філософії?     (3-с.223-231;6-с.135-142).   

 
Індивідуальні завдання 

1. Уважно проаналізуйте судження одного з 
авторитетів у галузі порівняльного аналізу східних та 
західних цивілізацій Рене Генона ( Див. Петрушенко 
В.Л. Філософія. - К.-Л., - 2003р. - С.42-48). Які 
особливості західних на східних цивілізацій виділяє     
Р. Генон? 
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2. Охарактеризуйте специфіку східного і 
західного типів філософування, опрацювавши статті 
А.Теклюк “Проблема синтезу західної та східної 
парадигми пізнання” (Філософська думка, 2000. № 2) 
та Хамидова А. “Философия Востока и философия 
Запада” ( Вопросы  философии, 1999. № 2). 

3. Ознайомтеся з роботою В. Соловйова 
“Історична доля філософії” (Вопросы философии.1988, 
№ 8). Виявіть його думку, щодо спільних та відмінних 
рис, властивих східній та західній філософії. 

4. Опираючись на аналіз  літератури, 
підготуйте повідомлення про канонічні джерела, 
провідні ідеї та напрямки розвитку філософії 
Стародавнього Китаю (3- C.60-71; 5-C.54-60; 6-C.50-
55). 

5. Підготуйте повідомлення на тему: “Суть 
вчення Платона про буття”, використавши при цьому 
фрагменти його діалогу “Банкет” ( Читанка з історії 
філософії. Кн.1. С. 131-141); (3-с.100-102;1-с.44-48). 

6. Звернувшись до уривку з праці Аристотеля 
(див.: Філософія: хрестоматія (від витоків до 
сьогодення). С.87-97), розкрийте зміст його 
категоріальної системи (3-с.103-106). 

7. «Два шляхи існують і можуть існувати для 
відшукання та відкриття істини. Один відразу 
починається від відчуттів та часткового до 
найзагальніших аксіом та, йдучи від непохитної їх 
істинності, обговорює середні аксіоми. Цим шляхом 
користуються і нині. Інший же шлях – виводить 
аксіоми з відчуттів і часткового, піднімаючись 
безперервно і поступово. Поки нарешті не приходить 
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до найзагальніших аксіом. Це шлях істинний. Але ще 
не випробуваний» (Ф. Бекон).  

            Порівняйте описи двох шляхів пізнання. 
Простежте, які етапи у використанні кожного методу 
виділяє автор, і з’ясуйте різницю між цими шляхами 
пізнання. Чим, на Вашу думку, можна виправдати 
протиставлення цих шляхів? Який з наведених шляхів 
пізнання виражає суть емпіризму, а який – раціоналізму? 
Використайте свої знання з природничих наук, а також 
досвід лабораторних робіт, щоб навести приклади кожного 
з шляхів пізнання. 

8. Охарактеризуйте суть методу Р.Декарта, 
прореферувавши уривок з його праці (див.: Філософія: 
хрестоматія (від витоків до сьогодення). С.59-73); (5-
C.123-125; 6-C.102-104). 

9. «Оскільки відчуття нас інколи обманюють, я 
прийняв за необхідне припустити, що немає жодної 
речі, яка б була такою, якою нам 
уявляється…Приймаючи до уваги, що кожне уявлення, 
яке ми маємо у стані бадьорості, може з’явитись нам і 
уві сні, при тому, що це є дійсність, я вирішив уявити 
собі, що все, що будь-коли спадало мені на думку, не 
більш істинне, ніж примари моїх снів. Але відразу ж я 
звернув увагу на те, що в цей самий час, коли я 
схилявся до думки про ілюзорність всього на світі, 
було необхідно, щоб я сам, міркуючи таким чином, 
дійсно існував. І зазначаючи, що істина «Мислю, отже 
існую» настільки тверда і безсумнівна, що навіть 
найбільш навіжені припущення скептиків не можуть її 
похитнути, я прийшов до висновку, що можу без 
побоювань прийняти ї за перший принцип шуканої 
мною філософії» (Р.Декарт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

     Уважно прочитайте наведене міркування. Як 
можна витлумачити або пояснити своїми словами 
висловлювання «Мислю, отже існую»? Як ця теза 
вплинула на подальший розвиток філософії? (5-C.124-125; 
6-C.103-104;3,C.173-174). 

10. «Монада …є…проста субстанція, що 
входить до складу складних; проста – значить така, що 
не має частин. Із необхідністю повинні існувати прості 
субстанції, оскільки існують прості субстанції,  тому 
що існують складні, бо складна субстанція є…зібрання 
або агрегат простих (монад). Кожна монада необхідно 
повинна відрізнятися від іншої, бо ніколи не буває у 
природі двох істот…у котрих не можна було би знайти 
відмінності…Всяке створене буття – а, отже, і створена 
монада, - підлягає зміні і…такі зміни у монаді є 
безперервними. Нічого іншого не можна знайти у 
простій субстанції…, крім сприймань та їх змін. І 
тільки в них…є всі внутрішні дії простих субстанцій» 
(Л.Ляйбніц).  

           Чи відповідає поняття «монада» у Г. Ляйбніца 
поняттю «атом» у Демокріта? У наведеному тексті монада 
тлумачиться як матеріальне утворення чи як елемент 
духовного світу? Порівняйте вихідні онтологічні ідеї 
Б.Спінози та Г. Ляйбніца: в чому вони збігаються, чим 
докорінно відрізняються? Якою мірою ці ідеї можна 
використати в наш час для пояснення дійсності? (5-с. 130-
133;3-с.175-176,179-181). 

11. Розкрийте основні риси та принципи 
раціонального мислення, які формулює Г. Ляйбніц 
(Мир философии. Ч.1. С. 327-329, 504-505, 622-628 та 
Ч.2. С. 180-182); (6-с.108-109). 
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12. Розкрийте принципи філософії І.Канта, 
прореферувавши уривок з його роботи “Критика 
чистого розуму” (див. Філософія: хрестоматія (від 
витоків до сьогодення). С.311-320);(3-С.202-205;6-
с.118-122). 

13. Виділіть основні проблеми філософського 
вчення Л.Фоєрбаха, звернувшись до його праць (див.: 
Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). 
С.250-260);(3-с.220-223;5-с.158-160). 

14. Звернувшись до праці К.Маркса “До критики 
політичної економії” (Філософія: хрестоматія (від 
витоків до сьогодення). С.414-418), охарактеризуйте 
сутність матеріалістичного розуміння історії (3-с.225-
226). 

15. Прореферувавши розділи праці М. Бердяєва 
(Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. 
Р.5,7), підготуйте повідомлення про сильні та слабкі 
сторони марксизму (6-C.135-142; 8-C.169-176). 

 

Заняття 3. Плюралізм течій філософії ХХ 

століття: сцієнтизм і антисцієнтизм 

Основні поняття і категорії: сцієнтизм, 
антисцієнтизм, позитивізм, неопозитивізм, структуралізм, 
ірраціоналізм, психоаналіз, екзистенціалізм, персоналізм, 
прагматизм, неотомізм, філософська антропологія, 
парадигма, філософія життя, тейярдизм, герменевтика. 

План 

1. Становлення нової світоглядної парадигми в 
філософії ХХ століття  (3-C.234-258;5-C.162-184;7-
C.113-121). 

2. Проблема наукового знання і мови в 
філософії ХХ ст.: неопозитивізм, постпозитивізм, 
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структуралізм, герменевтика, прагматизм (3-C.258-273; 
322-331; 368-375; 5-C.184-188; 7-C.123-127). 

3. Нова постановка проблеми “людина-світ” у 
філософії  другої половини Х1Х - ХХ ст.: філософія 
життя, психоаналіз, персоналізм, 
екзистенціалізм,філософська антропологія (3-C.232-
253, 284-310,332-341; 5-C.188-198; 6-C.191-200). 

4. Особливості релігійної філософії ХХ ст. (3-
C.342-357; 5-C.203-207). 
 
 
 
 

Контрольні питання 

�� Які особливості філософської 
парадигми, що формується в посткласичній філософії? 
(3-C.232-237;5-C.162-164;7-C.113-114). 

�� Охарактеризуйте основні напрями 
філософії ХХ ст. (5-с.178-213). 

�� Охарактеризуйте основні ідеї 
позитивізму, неопозитивізму, постпозитивізму (3-
C.258-273;6-C.143-162). 

�� В чому сутність і значення 
психоаналітичної філософії?  (3-C.245-250; 5-C.194-
198;6-C.178-180). 

�� Назвіть представників і охарактеризуйте 
основні ідеї екзистенціалізму (3-C.284-309; 5-C.188-
192; 8-C.222-236). 

�� Якими є основні течії та особливості 
релігійної філософії ХХ ст.? (3-C.342-357; 5-C.203-207) 

	� Що таке філософія постмодернізму? 
(3-C.376-393;5-C.207-210). 
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� Розкрийте специфіку етапів еволюції 
позитивізму(3-C.258-274; 6-C.143-161;7 -C.123-127). 
 

Індивідуальні завдання 

1. Охарактеризуйте специфічні риси 
некласичного типу філософування, ознайомившись із 
статтею В. Мільдон (Ни Афины ни Иерусалим. Еще раз 
об екзистенциальной философии// Вопросы 
философии. 2002, № 3);  (3-C.234-240). 

2. На основі опрацювання статті М.С. Козлової 
(Вітгенштейн: новый образ философии //Вопросы 
философии. 2001, № 7) розкрийте суттєві зміни в 
філософському мисленні ХХ ст. (1-с.213-222). 

3. Виділіть основні риси позитивізму, 
звернувшись до позиції Л.Вітгенштейна (див.: 
Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). 
С.403-413), (1-C.213-215; 220-222). 

4. Розкрийте сутність герменевтики, 
звернувшись до уривку з праці Г.Гадамера (див.: 
Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення). 
С.377-390), (3-C.310-321). 

5. Прореферувавши уривки з робіт філософів 
(Див.: Читанка з історії філософії. Кн.6. Зарубіжна 
філософія. -К., 1996. С. 12-22, 31-44, 50-71, 100-114, 
114-130, 131-144, 146-154, 159-165. 167-178, 179-194, 
196-213, 219-227, 228-238), розкрийте зміст основних 
ідей тих філософських напрямів, які вони 
представляють. 
6.Окресліть підходи до тлумачення людини 
М.Бердяєва, Ж.-П.Сартра, Е.Фрома, М.Ґайдеггера, 
М.Шелера, звернувшись до їх творів (Див.: Філософія: 
хрестоматія (від витоків до сьогодення). С.206-216, 
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261-279;  Мир философии. Ч.2. С.48-86), (5-C.189-
194;8-C.187-189, 215-217,224-229, 238-240). 
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