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ВСТУП 

Філософія як наука не є молодою, втім, постійно новим є спосіб транскрипції 

та репрезентації її багатовікового досвіду. Постійного оновлення потребує також 

методика викладання філософії як навчальної дисципліни. 

Попри велику кількість навчальної літератури з філософії необхідність у такій 

літературі з роками не зникає, а її актуальність потребує постійних науково- та 

навчально-методичних пошуків. Предметне наповнення навчальних курсів, 

модернізація змісту дидактичних комплексів відповідно до вимог часу та потреб 

кожного нового покоління з урахування напрацьованого досвіду,  одне з провідних 

завдань сучасної методики викладання навчальних дисциплін у закладах вищої 

освіти, у тому числі і філософії. 

Філософська освіта є стрижневою для вищої освіти від початку її існування; 

ця освітня ланка саме тим відрізняється від професійно-технічної, що дає не лише 

професійно-орієнтовані знання, але і сприяє світоглядно-особистісній еволюції, 

соціо-культурному становленню особистості завдяки ґрунтовному вивченню нею 

загальноосвітніх дисциплін переважно гуманітарного спрямування.  

Важливість філософських дисциплін у формуванні базових компетенцій 

випускника вищої школи робить вкрай актуальним модернізацію філософської 

освіти на всіх освітніх рівнях: теоретичному, на рівні навчальної програми, на рівні 

підручника, на рівні навчальних матеріалів. Даний навчальний посібник є однією зі 

спроб автора долучитися до цього процесу. 

Філософське знання, з одного боку, є таким, яке, за висловом відомого 

грузинського філософа М. Мамардашвілі, перебуває у перманентному становленні, 

щоразу по-новому спалахує, загорається, викликаючи при цьому інші спалахи 

свідомості, воно є постійно живим і щоразу новим пошуком, який перебуває у полі 

напруги ключових полюсів філософування – «людини і світу», які лишаються при 

цьому незмінними. З іншого боку, кожне нове покоління осягає основи цих знань у 

свій, властивий тільки йому спосіб, через призму проблем своєї епохи і шляхом 

властивих саме їй інструментів. 

Враховуючи особливості сучасного молодого покоління, пов’язані із 

калейдоскопічністю мислення, візуалізацією як домінуючим способом сприйняття 

та пізнання світу, тяжінням до структуралістського мислення, прагматичністю (у 

тому числі в контексті постійно поновлюваної відповіді в освітніх пошуках на 

питання – «Що саме мається на увазі» і «Навіщо це потрібно»),  даний навчальний 

посібник побудований на основі систематизації та схематизації предметного 

наповнення курсу «Філософія». 

Теоретичну основу цього курсу формує єдність аксіологічної проблематики, 

яка є ключовою у розумінні стрижневого вектора філософських пошуків. Єдність, 

яку свого часу виокремили Платон та Арістотель, а пізніше обґрунтували 
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представники німецької класичної філософії, зокрема, І. Кант та Г. В. Ф. Гегель: 

людина шукає істину, щоб відкрити для себе основний закон світобудови, який має 

етичний зміст і вчить її стати більш досконалою, а досягнувши цього,  мотивує 

удосконалювати світ, робити його кращим. Істина, Добро, Краса – три 

основоположні кити філософської проблематики. Донесення цього та 

укомплектування філософської проблематики навколо окреслених проблем є, на 

думку автора, метою викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищій 

школі. 

Освіта нині має перед собою як ключові три завдання: дати якісну професійну 

підготовку молодій людині (економічний аспект), допомогти їй інтегруватися у 

соціо-культурний простір (культурологічний) та сприяти її особистісному росту 

(особистісний). Саме через ознайомлення з філософськими темами та проблемами 

молода людина зростає як особистість, яка інтегрована в простір своєї культури та 

вільно почувається у просторах культури загальнолюдської (у її горизонтальному та 

вертикальному вимірах), яка є не просто ремісником своєї справи, а таким 

професіоналом, який здатний на інноваційну діяльність не лише заради покращення 

власного життя, а який вмотивований високою метою – побудова гармонійного 

суспільства (чи суспільства сталого розвитку), вирішення глобальних проблем 

людства, духовне оновлення світу тощо. 

Людина, яка має перед собою такі високі завдання, не може бути пасивним 

слухачем та формальним ретранслятором отриманих знань; вона мусить бути 

активним учасником їх творення та формування як цілісної особистісної 

світоглядно-методологічної системи. Метою навчання є не лише здобуття та 

відтворення знань, але і формування уміння їх творчо використовувати та 

індивідуально здобувати як в процесі навчання, так і надалі впродовж життя. 

Даний посібник ґрунтується на досвіді роботи з іншими навчальними 

посібниками автора, зокрема, у ньому використані матеріали наступних посібників: 

Кириленко К. М. Філософія: наука і культура. Мультидисциплінарний навчальний 

посібник/ К. М. Кириленко. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2014. – 216 с., 

Кириленко К. М. Філософська абетка: креативно-інновац. навч. посіб. / авт. та 

упоряд.: К. М. Кириленко. – Київ : «Агентство «Україна», 2015. – 144 с.  та  

Кириленко К. М. Філософський словничок/ К. М. Кириленко. – К.: ТОВ «Агентство 

«Україна», 2005. – 144 с., які змінені та доповнені. Посібник, як і більшість 

попередніх, містить максимально структурований матеріал, який подається у вигляді 

схем та розгорнутих тез. Особливістю даного посібника є його зорієнтованість на 

активізацію індивідуальної та самостійної роботи студентів, із метою чого значна 

частина сторінок посібника відведена для доопрацювання та доповнення його 

матеріалів студентами. Виклад матеріалу супроводжується окремими цитатами з 

метою орієнтування студента на вивчення філософських текстів та ознайомлення з 

ідеями окремих філософів. Наприкінці висвітлення кожної теми дається невеликий 
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термінологічний словник, який уточнює та деталізує її понятійно-категоріальну 

базу. 

У посібнику автор розглядає особливості філософії як науки та форми 

світогляду, висвітлює основні філософські теми та проблеми: онтологічні, 

антропологічні, історико-соціальні, гносеологічні, етичні та естетичні. Філософські 

теми та проблеми, що піднімаються у посібнику автором, не є вичерпними як у їх 

переліку, так і у їх висвітленні, але при цьому і перелік, і висвітлення виокремлених 

тем є репрезентативним для їх пропедевтичного вивчення. 

Більш повно навчальний потенціал посібника може бути реалізований за 

умови залучення у роботі з ним наукової, довідникової та традиційної навчальної 

літератури з філософії. Наприкінці посібника додається список такої літератури, що 

не є повним, але представляє базову основу навчального курсу «Філософія» як 

непрофільної дисципліни. 

Посібник є частиною навчально-методичного комплексу, який розроблений 

автором та використовується ним у викладанні «Філософії» в Київському 

національному університеті культури і мистецтв. До цього комплексу також входять 

інші посібники автора (окрім вже згадуваних, Кириленко К. М. Філософська абетка: 

креативно-інновац. навч. посіб. / авт. та упоряд.: К. М. Кириленко. – Київ : 

«Агентство «Україна», 2015. – 144 с.; Кириленко К. М. Історія філософії: 

культурологічний контент / К. М. Кириленко. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 

2017. – 204 с., а також навчальний посібник «Індійська філософія» у співавторстві, 

який незабаром вийде друком у видавництві «Фоліо»); електронні аналоги 

поліграфічних версій посібників та лекційний курс у вигляді презентацій, 

побудованих із використанням даної літератури. Залучення цих матеріалів збільшує 

навчально-методичні можливості даного посібника. Разом із тим посібник може 

бути використаний у навчальному процесі самостійно. 

Навчальний посібник репрезентує усталений в українській науковій спільноті 

підхід до вивчення «Філософії» як непрофільної дисципліни у закладах вищої 

освіти. Матеріали посібника подані в авторській редакції, створені на основі 

опрацювання численних поліграфічних та медіа ресурсів. 

Даний посібник є наслідком пошуків автора в царині створення сучасної 

української навчальної літератури для закладів вищої освіти, яка б відповідала 

провідним тенденціям світового освітнього досвіду та репрезентувала 

напрацювання вітчизняних педагогів. 

Видання адресується студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних 

закладів, усім, хто цікавиться філософською проблематикою та прагне 

систематизації філософського знання. Посібник стане у нагоді студентам та 

викладачам у опрацюванні матеріалів курсу «Філософія» як непрофільної 

дисципліни у закладах вищої освіти різного рівня акредитації. 
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Тема 1. ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФІЇ ЯК НАУКИ 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 1 

 

Аксіологія (теорія цінностей) – вчення про цінності, їх природу, місце у 

світі, структуру ціннісного світу. Виникнення поняття цінності наприкінці XVIII ст. 

було пов’язане з переглядом традиційних етичних уявлень, згідно з якими буття 

ототожнювалось із благом (античність, середньовіччя). Цінності самі по собі не 

мають буття, в них є лише значимість, вони є вимогами. В. Віндельбанд вважав, що 

філософія є «вченням про загальнозначущі цінності» та стверджував, що всяка 

цінність виступає як ціль сама по собі, до неї прагнуть заради неї самої; вона є не 

реальністю, а ідеалом, носієм якого виступає трансцендентальний суб’єкт. 

Джерелом цінності може бути як воля, так і почуття. М. Шелер уводить поняття 

«рангу цінностей»: вищість у цій ієрархії залежить від строку їх існування, здатності 

бути неподільними, від задоволення, яке вони приносять. Найменш довговічними є 

цінності приємного, ті, що пов’язані із задоволенням чуттєвих нахилів, матеріальних 

благ тощо. Вищою цінністю, за Шелером, є цінність святого, яка поєднує всіх 

причетних до неї і дає найбільше задоволення. 

 

Діалог – форма спілкування двох і більше осіб; форма співіснування різних 

суб’єктів, яка передбачає встановлення рівноправних стосунків між ними, відмову 

від ієрархічності мислення, будь-яких проявів тоталітаризму та дидактизму. 

Суб’єктами діалогу можуть бути і окремі твори культури, і цілі епохи. Діалог 

завжди є живим полем комунікації, щоразу по-новому народженим змістом. 

Вихідною умовою діалогу є подолання самотності; створення середовища довіри та 

комфорту, яке є сприятливим для актуалізації природи кожного з його учасників; 

задоволення від існування іншого, збагачення думкою іншого. Метою діалогу є 

процес, а не результат комунікації, задоволення учасників діалогу від комунікації як 

такої, отримання відчуття буттєвої повноти, долання відчуття самотності, 

«закинутості у світ», «покинутості» іншими тощо. У процесі діалогу встановлюється 

середовище довіри, яке сприяє «актуалізації» (К. Роджерс) особистості. Поле 

реалізації Д. може поширюватися як у синхронічному, так і в діахронічному вимірі. 

У теорії діалогу культур було сформовано поняття діалогу як форми співіснування 

світу та різнорідних явищ у ньому. Поняття розробляли В. Біблер, М. Бубер, М. 

Гайдеггер та ін. 

 

Категорії – загальні, фундаментальні поняття, що відображають найбільш 

суттєві, закономірні зв’язки і відношення дійсності та пізнання. Засновником учення 

про К. є Арістотель, який нараховує 10 К.: сутність, кількість, якість, відношення, 

місце, час, дія, страждання, володіння, положення. І. Кант склав таблицю К., у якій 

виділив чотири групи, що мають по три категорії кожна: кількості (єдності, 

множини, цілісності), якості (реальності, заперечення, обмеження), відношення 
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(приналежності, причинності, спілкування), модальності (можливості, існування, 

необхідності). Найбільш деталізована та розроблена система категорій у Г. В. Ф. 

Гегеля, який виділив три підгрупи К., при цьому всі категорії взаємопов’язані та 

переходять одна в одну. В «Науці логіки» Гегель виділяє такі категорії: буття 

(якість, кількість, міра), сутність (підстава, явище, дійсність, до останньої входять 

субстанція, причина, взаємодія), поняття (суб’єкт, об’єкт, абсолютна ідея). Для 

Гегеля К. є породженням мислячого світового духу. 

 

Людиноцентризм – настанова новоєвропейського гуманізму, обґрунтована 

добою Нового часу, згідно з якою людина є вершиною світобудови, усе інше 

створене задля неї. Склалася в результаті редукування людини до істоти, що має 

розум і повинна діяти. Як наслідок, людина потрапила в залежність від величі 

власних проектів, опинилася безсилою їх контролювати, сама стала полем їх 

реалізації. Гіперактивістський синдром призвів до того, що, з одного боку, людина 

почала деградувати, набуваючи життєво неспроможних форм, а з іншого, зайшла у 

безвихідь, опинилась у ситуації, за якої результати її діяльності стали для неї 

смертельно небезпечними. Свідченням цього є низка проблем, які в силу своєї 

важливості та всеосяжності дістали назву глобальних. Альтернативою подібного 

підходу, який отримує критичне ставлення в сучасній філософії (М. Гайдеггер, Ф. 

Ніцше та ін.), є припинення експансії світу, «благоговіння перед життям» в усіх його 

формах (М. Швейцер) тощо. 

 

Міф – символічна історія, що є знаменником нескінченної більшості 

аналогічних ситуацій, правил поведінки; тип світогляду, який ґрунтується на 

визнанні єдності, цілісності, взаємодії всього у світі, в тому числі видимих та 

невидимих його форм. Відомими дослідниками М. є Д. Е. Кассірер, Леві-Брюль,  К. 

Леві-Строс, О. Лосєв, Б. Малиновський, Дж. Фрезер, З. Фрейд, К. Г. Юнг та ін.  

 

Ментальність – характерні риси, які визначають спосіб мислення, загальну 

духовну налаштованість людини чи групи; глибинний рівень колективної та 

індивідуальної свідомості, який включає у себе також і позасвідоме. Серед множини 

тлумачень М. можна виділити два головних підходи у розумінні цього поняття: 

біологічний, у якому М. постає як етнічне чи національне утворення (Л. Леві-Брюль, 

Ж. Лефевр,), та історичний, для якого М. є утворенням, що визначає думки, почуття, 

поведінку, цінності тощо людей певного часу (Й. Гейзінга, Ле Гофф, Р. Мандру, Л. 

Февр). Поняття вживається також у словосполученнях: дитяча М., тоталітарна М., 

бюрократична М., європейська М. тощо. М. формується в залежності від традицій, 

культури, соціальних структур, усього середовища, в якому проживає людина, і 

сама М., у свою чергу, їх формує. 
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Наука – галузь культури, що пов’язана з діяльністю людини з вироблення й 

теоретичної систематизації знань про дійсність; сума отриманих знань; окремі галузі 

знань; наукові установи. Розрізняють природничі, технічні, гуманітарні науки; 

науки фундаментальні та прикладні. Серед особливостей гуманітарних наук, до яких 

відноситься і філософія, слід назвати наступні: відсутність кумулятивного розвитку 

(коли новими досягненнями знімаються попередні), важливість персоналізації, 

існування у формі народження, а не відтворення знань, тощо. До структури Н. 

входять її основи (методологічні, світоглядні), закони й методи, категорії, поняття, 

терміни, теорії, ідеї. Цілями Н. є: опис, пояснення дійсності; узагальнення досвіду 

людства; передбачення процесів розвитку на основі законів, що нею відкриваються. 

Розвиток Н. носить кумулятивний характер (кожен наступний етап вдосконалює 

попередній). Американський філософ Ч. С. Пірс бачить його як кумулятивно-

конвергійний, де початковим етапом еволюції науки постає формування спільної 

структури відношень між явищами, що досліджуються, та кумуляції параметрів, що 

їх описують. Одну з перших теорій не-кумулятивного розвитку Н. запропонував 

французький філософ Е. Мецжер [він розрізняв період становлення Н. (коли 

розвиток Н. підпорядкований панівним філософським течіям; спостерігається 

плюралізм думок; відсутня спеціалізація дослідників) та період зрілості науки (він 

характеризується дисциплінарною структурою Н., наявністю загальноприйнятих 

теорій, організованої групи дослідників). Перехід від одного періоду до іншого 

відбувається миттєво. Нова концепція починає поширюватися серед багатьох 

дослідників. Це виявляє аномалії, які не вписуються в дану наукову систему. Тому 

вона з часом занепадає, відбувається пошук її замінника]. Абсолютизація 

можливостей науки у вирішенні всіх, у тому числі соціальних проблем, присутня у 

філософсько-методологічній орієнтації, що носить назву сцієнтизм. Постмодернізм 

розглядає Н. як результат переконаності класичної філософії та модерну в існування 

істини та в неухильний прогрес людства в цьому напрямку. Тому Н. визначається як 

недосяжний концепт, що маскується пошуками істини. Н. для постмодерну постає 

навіть не як сума несистематизованих теорій, а як сукупність методів та 

домовленостей. 

 

Поняття – одна з логічних форм думки, поряд із судженням та умовисновком, 

що відображає в узагальненій формі предмети та явища дійсності, суттєві зв’язки 

між ними шляхом фіксації загальних та спеціальних ознак. 

 

Парадигма – теорія чи модель постановки проблеми, що взята за зразок при 

вирішенні дослідницьких завдань; сукупність метафізичних передумов, теоретичних 

узагальнень, переконань, цінностей, технічних засобів, загальноприйнятих схем 

вирішення дослідницьких завдань, що взята на озброєння певним науковим 

товариством і забезпечує наявність наукової традиції; сукупність передумов, що 
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визначають наукове пізнання на даному його етапі. Розвиток наукового знання знає 

етапи повновладдя П., періоди її розпаду, конкуренції альтернативних П., перемоги 

нової титульної П., що є свідченням появи нового етапу розвитку науки, нових 

стандартів раціональності, які і визначає П. (Т. Кун). У зв’язку з багатозначністю 

поняття П. Т. Кун пізніше запропонував поняття «дисциплінарної матриці», яке 

враховує приналежність вчених до певної дисципліни та систему правил їх наукової 

діяльності. 

 

Релігія – тип світогляду, який передбачає осмислення, упорядкування світу та 

себе у співвідношенні до сфери сакрального чи святого. Р. містить у собі: релігійну 

свідомість (теоретичну базу, яка пізнається через віру), релігійний культ (сукупність 

символічних дій, через які розкривається та здійснюється Р.), релігійну організацію 

(структурне утворення, яке слідкує за збереженням та примноженням Р.). Ранніми 

формами релігії є магія, шаманізм, фетишизм, анімізм, тотемізм, культ предків, 

землеробський культ. Нині існуючі Р. поділяють на монотеїстичні (що визнають 

одного Бога) та політеїстичні (що визнають існування багатьох богів); національні 

(зосереджені у площині національної свідомості) та світові (для яких є не 

принциповим національне питання і вони мають світовий масштаб поширення. 

Світовими Р. є буддизм, християнство, іслам). Новим явищем у релігійному житті є 

поява неорелігій. Р., на відміну від філософії, стверджує можливість досягнення 

абсолютної істини, є позараціональною конструкцією, існує у формі віри, а не знань, 

осягається не логічними розмірковуваннями, а за допомогою переживань, 

самозаглиблення тощо, обов’язковою складовою Р. є культова практика. 

 

Світогляд – система уявлень про світ та місце у ньому людини, про 

відношення людини до оточуючої її дійсності та до самої себе, а також обумовлені 

цим життєві позиції, ідеали, принципи, ціннісні орієнтації. Структуру С. формують: 

світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. Історичними формами С. є міф, 

релігія, філософія. Особливостями філософського (наукового) С. є: раціональність, 

пошуковість, системність, концептуальність. 

 

Сцієнтизм – філософсько-методологічна настанова сучасної філософії, що 

висловлює впевненість у можливості за допомогою науки вирішити всі, в тому числі 

культурні та соціальні проблеми людства. Є дітищем НТП, зразковими науками є 

природничі та технічні. Наука розглядається як вищий ступінь розвитку людського 

розуму; усі види діяльності людини досконалі настільки, наскільки копіюють науку 

(Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Р. Карнап, Г. Спенсер та ін.). Світоглядні переконання 

діаметрально протилежного напрямку отримали назву антисцієнтизм. У рамках 

останнього критикуються наука та техніка як такі, що завдають невиправної шкоди 

природі людини, дезорієнтують її в історичному часі, зомбують необґрунтованою 
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вірою в прогрес, позбавляють почуття відповідальності за свої дії та співпричетності 

до всього живого. Прихильники антисцієнтизму пропонують обмежити соціальну 

експансію науки, прирівняти її у правах до інших форм суспільної свідомості (міфу, 

релігії, мистецтва). 

 

Філософія – учення про найбільш загальні принципи буття та пізнання, про 

відношення людини до світу, про об’єктивні закони розвитку світу та пізнання; 

специфічна форма людської діяльності, спрямована на з’ясування граничних підстав 

людського буття; тип світогляду, що ґрунтується на раціональному поясненні всього 

у світі. Ф. виникає у Стародавньому Сході, перебуваючи там у тісному зв’язку з 

релігією (Стародавні Індія та Китай). Як раціональне мислення Ф. виникає у добу 

античності. Термін «Ф.» вперше ввів Піфагор (згідно з іншими джерелами – 

Платон), у перекладі з грецької термін Ф. означає «любов до мудрості». Як наука Ф. 

прагне до побудови знань у науковій формі. До структури Ф. як науки входять такі 

дисципліни: онтологія (вчення про буття), гносеологія (епістемологія, теорія 

пізнання), антропологія (вчення про людину), логіка (наука про мислення), етика 

(наука про мораль), естетика (наука про прекрасне та сферу художньої творчості), а 

також цілий ряд дисциплін, що виникли з часом (філософія культури, філософія 

науки, соціальна філософія та ін.). Вершини свого логіко-теоретичного розвитку Ф. 

досягла у німецькій класичній філософії, яка проголосила: для того, щоб стати 

наукою, Ф. повинна стати системою, бо система є спосіб існування знань. Як наука 

Ф. є динамічною, гетерогенною, в ній важливу роль відіграє суб’єктивний чинник; в 

ній існує багато шкіл та концепцій (часто таких, що суперечать одна одній), кожна з 

яких має своє тлумачення наскрізних філософських питань, що виникають у полі 

напруги двох базових полюсів філософування – «людини» та «світу». Виділяють 

парадигми філософування, такі як: західна та східна, класична та посткласична. 

Говорять про національні традиції у Ф. На відміну від інших наук, Ф. проголошує 

принципову недосяжність свого предмета, принципову неможливість здобуття 

істини, до якої можна лише прагнути, яку можна лише шукати. Утім, Ф. не є ні 

наднаукою, ні наукою поряд з іншими науками. Більш адекватним сучасному світу є 

інший формат Ф., який убачає у ній рефлексією суб’єкта над першоосновами буття. 

Згідно з цим підходом, Ф. не вичерпується логіко-теоретичним дискурсом, не 

завжди, як і її предмет, може бути до кінця об’єктивованою. Формою викладу її 

напрацювань можуть бути не лише академічні тексти, але і художньо-літературні 

(серед яких особливе місце посідає позараціональна словесна текучість), 

публіцистичні, а також невербальні тексти (картини, вистави тощо). Тому 

філософом можна вважати кожного, хто прагне граничного пізнання та його 

об’єктивації у будь-якій формі. Ф. постає тут як певний спосіб сприйняття світу. Ці 

два підходи хоч і є, на перший погляд, суперечливими, тісно між собою пов’язані, 
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хоча б тому, що Ф. як науку і формує множина окремих філософських поглядів та 

теорій. 

 

Філософія культури – напрям сучасної філософії, який має за мету 

побудувати цілісну концепцію культури; вивчає її онтологічну природу, з’ясовує 

дію в ній певних законів чи закономірностей тощо. Відрізняється від культурології 

(вона зосереджується переважно на вивченні конкретних форм культури). 

Культурфілософські вчення можна згрупувати за такими ознаками: ті, що вивчають 

становлення світової культури як цілого, та ті, що вивчають вияв у культурі певних 

закономірностей та тенденцій. До першої групи відносяться лінійні та циклічні 

теорії культурогенезу. Так, К. Ясперс стверджує лінійність культурного процесу, 

виділяє в ньому певні стадії, шукає «осьовий час» як рубіж, що формує нові засади 

існування. А. Тойнбі відстоює культурний плюралізм, створює циклічну концепцію 

культурогенезу, вивчає цивілізації, яких налічує понад 20, і які мають свої фази 

життя, свої закони розвитку та існують як біологічні види. Загибелі цивілізації, яка 

нині є цілком імовірною, можна протистояти єднанням у вселенській релігії. 

Відомою також є циклічна концепція розвитку культури О. Шпенглера, який у 

становленні світової історії виділяє 8 замкнених у собі культур, які мають схожу 

модель розвитку. Ознакою загибелі культури є її перехід у стадію цивілізації, цей 

етап характеризується надлишком техніки та влади, урбанізацією, війнами, владою 

над природою тощо. Прикладом культурфілософських концепцій, які вивчають вияв 

у культурі певних тенденцій є вчення Ф. Ніцше. Філософ заперечує такий спосіб 

існування культури, за якого вона стає механічним відтворенням правил та норм (як 

утілення аполлонівського начала), якою і є європейська культура. Ідеал культури – 

це гармонія аполлонівського (гармонійного, пропорційного, раціонального начала) 

та діонісійського (хаотичного, ірраціонального, вітального начала, яке не знає 

сталих форм). Тому для оздоровлення сучасної культури слід активізувати заховане 

в ній діонісійське начало; цьому сприятимуть нігілізм та амморалізм як ознаки 

сильної особистості, яка духовно та фізично може перевершити можливості 

людської природи. 

 

Цінність – термін, що вказує на культурне значення певних предметів та явищ 

дійсності. Ц. може розглядатися як властивість ідеальних об’єктів або як сутність та 

одночасно умова повноцінного буття окремих речей. Наявність багатьох людських 

потреб та різних почуттів пояснює існування різних оцінок. Із формальної точки 

зору Ц. поділяються на позитивні та негативні, відносні та абсолютні, суб’єктивні та 

об’єктивні. За змістом розрізняють речові, логічні, етичні, естетичні Ц., говорять 

також про матеріальні та духовні Ц. Вивченням цінностей займається аксіологія. 
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Тема 2. ОНТОЛОГІЯ 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 2 

 

Абсолют – поняття, що означає духовне першоначало всього сутнього, яке 

мислиться як дещо єдине, всезагальне, як таке, що не має початку та кінця, і тому 

протистоїть усьому відносному та обумовленому. 

 

Буття – філософська категорія, що означає реальність, яка існує об’єктивно та 

не залежить від свідомості людини. Філософія має різні традиції у трактуванні цього 

поняття. Субстанційний підхід ґрунтується на визнанні існування деякої граничної 

основи, до якої може бути зведене все у світі. Ця субстанція може мислитися як 

моністична, так і плюралістична. Моністичні уявлення зустрічаємо, напр., у 

матеріалістичній традиції філософування, для якої Б. тотожне матерії (Т. Гоббс, 

Демокрит, К. Маркс, Фалес, Л. Фейєрбах та ін.), та в ідеалістичній традиції, для якої 

Б. тотожне духу (Дж. Берклі, Г. В. Ф. Гегель, Платон та ін.). Плюралістичними 

субстанційними системами є філософія Р. Декарта (який визнає дві субстанції – Бога 

та природу), філософія Г. Ляйбніца (для якого кожна річ є субстанцією, тому у світі 

стільки субстанцій, скільки речей, які є складними субстанціями, що, у свою чергу, 

складаються з простих субстанцій – монад), релігійно-філософське вчення деїзм 

(згідно з цими поглядами Бог творить світ, який потім існує за своїми природними 

законами). Існує також несубстанційне розуміння Б. Напр.: Піфагор вважав основою 

світу кількісне співвідношення – число; філософія життя вважає первинною 

реальністю життя – цілісний органічний процес, що не знає поділу і перебуває у 

постійному русі та творчому становленні (А. Бергсон, Ф. Ніцше, А. Шопенгауер); 

феноменологія вводить поняття життєвого світу чи життєвого горизонту – 

універсуму першоочевидних сутностей, у якому живе людина (М. Гайдеггер,    

Е. Гуссерль). Філософія знає ієрархічне, субординативне тлумачення Б., де за 

буттєвими формами визнаються стосунки підкорення та наступності (Геракліт,   

Л. Фейєрбах); ліберальне, неієрархічне розуміння Б., де воно є постійним перебігом 

великої кількості можливостей (П. Шарден, М. Шелер); ессенціальне розуміння, яке 

утверджує пошук суті, першооснови Б. (Арістотель, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс, 

Платон); екзистенційне розуміння, в якому йдеться про розмаїття виявів Б., кожен із 

яких є цінним сам по собі та ймовірним (М. Гайдеггер). Б. є основою, істиною, яку 

не можна споглядати, яка не може бути об’єктивована до кінця, до неї можна 

прагнути, дослухатися, тому Б. є завжди запитання, можливість, імовірність, 

потенційність, незавершеність і відкритість. Вивченням проблем Б. займається 

онтологія. 

 

Герменевтика – збірна назва підходів, що орієнтовані на іманентне 

(внутрішньо-притаманне, таке, що виходить із самого тексту) розуміння, на відміну 

від традиції історико-генетичного тлумачення. Інтерпретація тексту постає 
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відкритим, позбавленим завершення процесом (як наслідок, виникає поняття 

«герменевтичне коло»). Трансформація Г. у філософську Г. пов’язана з      

М. Гайдеггером, який переносить питання Г. в онтологічний план – як улаштоване 

те сутнє, буття якого полягає в розумінні; якими є умови існування й розуміння 

буття, якими є онтологічні параметри людського буття, ті умови, завдяки яким 

людське буття може бути тим, чим воно є. Dasein (людське буття) визначений 

фактом своєї присутності у світі, буття завжди знаходиться до мислення про нього. 

Спосіб, через який ми віднаходимо це, є розуміння. Розуміння здійснюється через 

інтерпретацію, що уможливлюється через інтерпретацію мови. Ю. Габермас 

спростовує гайдегерівське твердження про наперед визначеність, заданість 

розуміння, стверджує, що герменевтичне пізнання є перш за все раціонально-

критичне. Ця полеміка стала причиною герменевтичного буму в 1970-ті рр. Г. 

вплинула на становлення великої кількості філософських шкіл та концепцій, що 

вивчають проблему розуміння. 

 

Деїзм – релігійно-філософські погляди, згідно з якими Бог лише творить світ, 

а потім не втручається у його закономірний розвиток (Вольтер, Г. Ляйбніц та ін.), 

формується та широкий розвиток отримує в добу Нового часу. 

 

Діалектика – учення про найбільш загальні закономірності буття й пізнання, 

заснований на цьому вченні метод пізнання. Основними принципами Д. є: загальний 

зв’язок, становлення та розвиток, що усвідомлюється за допомогою системи 

категорій та законів. Термін уперше застосував Сократ,  зустрічаємо його також у  

Г. В. Ф. Гегеля, Р. Декарта, І. Канта, М. Кузанського, Платона, Б. Спінози та ін.   

Г. В. Ф. Гегель основою розвитку світового цілого вважав світовий дух, який 

підпорядковується в своєму розвитку таким законам (закони діалектики): закон 

переходу кількісних змін у якісні, єдності та боротьби протилежностей, закон 

заперечення заперечення. 

 

Екзистенціалізм – напрям сучасної філософії, що досліджує істинне буття 

людини в світі, яке полягає в подоланні предметності світу; у виході «за межі»; із 

стану «як усі»; в екстатичному пориві на противагу відчуженості як нормі існування 

людини в предметно-речовому світі. Існування характеризується як «закинутість у 

світ». Істинне буття людини у її співпричетності з буттям світу визначається як 

екзистенція, відчуттям якої і можна подолати інертну безликість світу, в якому стан 

людини характеризується як «нудота» (Ж.-П. Сартр), «нудьга» (А. Камю), «страх» 

(К. Ясперс). Проривом предметності світу є творчість, яка відновлює початкову 

буттєву єдність людини зі світом. В центрі Е. постає людина, яка прагне якось 

укорінитися у світі, віднайти істинні підвалини свого існування, людина, яка 
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втратила віру у будь-які теорії, системи, ідеології, сил якої вистачає лише на те, щоб 

існувати. 

 

Ідеалізм – загальна назва філософських учень, що утверджують первинність 

та вищість свідомості, мислення, психічного та духовного. Протилежністю є 

матеріалізм. Засновником І. вважається Платон, найповніший вияв І. отримав у   

Г. В. Ф. Гегеля. 

 

Іманентне – поняття, що означає внутрішньо притаманні чомусь властивості. 

 

Матеріалізм – напрямок у філософії, що стверджує первинність матерії, 

природно-фізичного світу. Термін уводить у ХVII ст. Дж. Берклі. Розрізняють 

наївний М. (Анаксімандр, Геракліт, Емпедокл, Фалес); атомістичний М. (Демокрит, 

Епікур, Тіт Лукрецій Кар); механістичний М. (Г. Галілей, Т. Гоббс); діалектичний 

М. (Ф. Енгельс, К. Маркс). М. дає людині відчуття причетності до незнищуваності, 

нестворюваності світу, який постійно розвивається. Утім, М. прагне звести духовні 

вияви життя до матеріальних, що принципово неможливо, визнає існування певних 

принципів, які лежать в основі світу, а це означає визнання за першоосновою не 

лише матеріального, але й ідеального змісту. 

 

Матерія – безкінечна множина всіх існуючих у світі суб’єктів та систем, 

всезагальна субстанція. Весь оточуючий нас світ, згідно із матеріалістичним 

світоглядом, є М., яка має різноманітні форми, прояви, лежить в основі світу і є 

передумовою його пізнаваності. 

 

Онтологічний дуалізм – положення, запропоноване французьким філософом 

О. Кожевом (пізніше розроблялося Ж.-П. Сартром) як протиставлення гегелівському 

принципу панлогізму. Згідно з О. д., реальності природи протиставляється людина, 

яка має здатність і до самозаперечення, і до заперечення природи. Оскільки 

діалектика присутня лише в історії (у природі її немає), то метою філософії має бути 

осягнення історії, тим більше, що істина вимірюється її здійсненністю в історії. 

 

Онтологія – учення про буття, розділ філософії, що вивчає фундаментальні 

принципи буття, найбільш суттєві сутності та категорії сутнього. Для класичної 

філософії онтологічна проблематика має незаперечне місце; вона по-різному 

з’ясовується, але незаперечним лишається розуміння світу як такого, що існує 

завдяки деякому вищому, істинному началу, на розуміння якого вона і спрямовує 

свої зусилля. Поєднання онтологічної проблематики з гносеологічною, що 

остаточно сформувалося в німецькій класичній філософії, дає підстави 

стверджувати про можливість пізнання онтологічного підґрунтя світу. Особлива 
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роль у цьому відводиться людині, яка є вершиною світопорядку. Статус О. та 

відношення до неї для некласичної філософії не є таким однозначним. Так, 

позитивізм узагалі заперечує О. як безпідставне, таке, що не може бути 

обґрунтованим, знання. Неопозитивізм пізніше прокоментує спроби створення 

новітніх онтологічних концепцій як прагнення відродити філософію минулого. Такі 

новітні філософські побудови зустрічаємо у філософії життя (Г. Зіммель, Ф. Ніцше, 

А. Шопенгауер), де онтологічною основою поставали чи «воля», чи «життя»; в 

марбурзькій школі неокантіанства (Г. Коген, П. Наторп), де створюється 

гносеологічна інтерпретація О., вивчаються принципи конструювання об’єктів 

наукового знання; в екзистенціалізмі (А. Камю, Ж.-П. Сартр), де вивчається О. 

людського буття, його історичність, закинутість, часовість, ексцентричність, 

прагнення вічного; в «фундаментальній онтології» М. Гайдеггера, де розрізняються 

справжнє буття (суть якого полягає в трансценденції, онтологічною основою якої є 

ніщо) та неістинне буття, яке є зануренням у світ речовості та матеріальності; в 

феноменології Е. Гуссерля, де утверджується первинність свідомості, яка постає в 

актах розуміння, споглядання, переживання; в лінгвістичній філософії, де 

висловлюються думки про існування того, що робить можливим мову, значення та 

має онтологічний статус (Р. Карнап, В. Куайн). Некласична філософія сходиться в 

думці про принципову неможливість повної об’єктивації буття, воно постає як 

можливість, імовірність, потенційність, незавершеність, як запитання. Людина для 

некласичної філософської традиції є істотою, яка уможливлює становлення 

універсуму, і від якої залежить доля буття, втім, вона не є центром чи вершиною 

існуючого, вона одна з потенцій буття. В залежності від трактування основного 

онтологічного поняття «буття», можна говорити про такі онтологічні позиції: 

субстанційну та несубстанційну, моністичну та плюралістичну. Виділяють також 

натуралістичну О., яка в природних тілах бачить об’єкти наукового знання, 

конструктивну, для якої об’єкти природознавства та математики не дані в чуттєвому 

досвіді і мають бути сконструйовані в ході реального чи мисленнєвого 

експерименту; дискретну О., яка вводить атомарні об’єкти; континуальну О., яка 

стверджує неперервність різних рівнів буття; теологічну, яка пов’язує проблеми 

буття з існуванням Бога, тощо. 

 

Позитивізм – напрям сучасної філософії, в основі якого лежить твердження, 

що все істинне чи позитивне знання може бути отримане як поєднання результатів 

спеціальних наук. Філософія як знання метафізичного характеру дискредитувала 

себе. Філософія – це синтез наукового знання (О. Конт). Неопозитивізм завданням 

філософії проголосив не систематизацію наукового знання, а діяльність щодо 

аналізу мовних форм знання. Єдино можливим знанням було проголошене 

спеціально-наукове знання, метафізика – такою, що є безглуздою, бо її твердження 

формулюються за допомогою термінів, які є псевдо-поняттями (напр., абсолют, 
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субстанція тощо), які не можна перевірити. Предметом вивчення науки має бути 

мова, насамперед, мова науки, а також аналіз того, чи можливо представити знання 

у мові. З метою розмежування істинного знання від метафізичного був 

використаний принцип верифікації – перевірки тверджень шляхом їх зіставлення із 

фактами (Л. Вітгенштайн, Р. Карнап, О. Нейрат, представники Львівсько-

Варшавської школи). Постпозитивізм вивчає перспективи розвитку наукового 

знання; ключовою проблемою постпозитивізму стала проблема фальсифікації: факт, 

що суперечить науковій теорії, фальсифікує її і змушує учених від неї відмовитись 

(К. Поппер). Постпозитивізм предметом свого вивчення бачить з’ясування розвитку 

наукового знання, передумов появи сучасної науки та можливостей порозуміння 

між собою представників різних наукових концепцій. Постпозитивізм відмовляється 

від розмежування теоретичного та емпіричного знання (факти, які лежать в основі 

побудови певної теорії, вже мають теоретичне навантаження), від розмежування 

філософії та науки (з науки неможливо вилучити філософські – світоглядно-

методологічні – положення, бо вони завжди є основою окремих наук). 

Постпозитивізм стверджує про необґрунтованість кумулятивного розуміння 

розвитку науки та доцільність моделювання наукового поступу як такого процесу, у 

якому відбувається постійна зміна наукового знання, яка не обов’язково носить 

прогресивний характер. Постпозитивізм є етапом у розвитку філософії науки, він 

представлений різними концепціями (А. Агассі, Т. Кун, І. Лакатос, М. Полані,   

К. Поппер, В. Селарс та ін.).  

 

Розсуд та розум – філософські категорії, що відображають два рівні 

діяльності мислення. Розсуд пізнає все земне та конечне (дає матеріал для розуму 

шляхом створення понять, суджень, формування умовисновків); за допомогою сітки 

категорій систематизує дані чуттєвого пізнання до тієї єдності, яку ми називаємо 

«природою». Розум з’ясовує зв’язки всіх явищ та процесів, відкриває абсолютне, 

божественне, безконечне, продукує та систематизує ідеї (напр., душі, світу, Бога 

тощо). «Будь-яке наше пізнання починається з почуттів, переходить потім до 

розсуду і закінчується в розумі, вище якого немає у нас нічого для обробки 

матеріалу споглядань і для підведення його під вищу єдність мислення»1. 

 

Структуралізм – напрям сучасної філософії, який вивчає культуру і прагне 

виділити в ній сукупність відносин (структури), що є інваріантами при деяких 

змінах. Структура ніколи не може бути повністю реалізована, вона завжди 

змінюється та розвивається, здобуває та втрачає свої елементи; вона відкрита до 

темпоральності та історичності. Структура не тотожна реальній речі, навпаки, 

остання є її реалізацією, втіленням. Пошук структур відбувається в різних галузях 

культури: в мові, літературі, мистецтві, маскульті, соціальній сфері тощо. Так, 

                                                           
1 Иммануил Кант. Сочинения в шести томах. – Том 3. – М., 1964. – С. 121. 
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приділяючи особливу увагу вивченню первісної культури, один із представників С. 

К. Леві-Строс віднаходить у ній бінарні опозиції (природа-культура, рослинне-

тваринне тощо), які є свого роду знаковими елементами різних сфер (релігійної, 

соціальної тощо). Згідно з його поглядами, це шлях до пошуку того, що є спільним 

для всіх культур та людей, до надраціоналізму. Надраціоналізм (ним є гармонія 

чуттєвого та раціонального) був утрачений сучасною європейською цивілізацією, 

але зберігся на рівні первісного міфологічного мислення. Постструктуралізм 

намагається виявити не структурне у структурах, що виходить за їх межі, на вияв 

апорій, парадоксів, які виникають при спробі об’єктивного пізнання людини та 

суспільства за допомогою мовних структур; на створення нових моделей 

сенсотворення, на створення практики «відкритого» читання. Постструктуралізм 

існує у двох площинах: мовній (його гаслом є «Поза текстом немає нічого»,    

Ж. Дерріда) та політичній (він стверджує, що «все в кінцевому рахунку є політика», 

Ж. Дельоз). Головною силою, від якої залежать всі вияви  індивідуального та 

соціального життя, є бажання – гранична, не-редукована реальність, що і визначає 

все не-структурне в структурі. Постструктуралізм критикує логоцентризм за його 

розуміння буття як присутності, даності, повноти, єдності і протиставляє йому ідеї 

множинності та різноманітності, відсутності перепон та обмежень. Виступає проти 

репрезентації, концептуальності. Поняття вже не може претендувати на 

«схоплення» об’єкту, бо не існує і не може існувати «метарівня», «великого 

наративу», який би зміг охопити всю суспільну свідомість. Текст існує у поліфонії 

зв’язків, що мають місце як у ньому, так і між ним та іншими текстами, у багато 

поверховості наявних у ньому рівнів, у множині можливих із ним експериментів. 

Особлива роль у постструктуралізмі відводиться людині, яка, з одного боку, 

включена в процес означення, з іншого, є художником та революціонером, який 

покликаний оновити культуру, політику, суспільство тощо (Г. Блум, Ж. Бодріяр,  

Ж. Дельоз, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Ж.-Ф. Ліотар, П. де Ман, Д. Мілер). 

 

Сутнє – категорія онтології, що означає сукупність різноманітних проявів 

буття, будь-яку річ чи суб’єкт у їх причетності до буття, онтологічний абсолют. 

Множина, у якій буття є ідентичним, через яку себе проявляє у світі. Це світ речей і 

явищ, що оточує людину, сфера об’єктивно даного, яка згорнуто містить у собі зміст 

буття, розкрити та актуалізувати який покликана людина. 

 

Сутність – філософська категорія, що означає внутрішній зміст предмета, 

головне та визначальне у ньому; С. виявляє себе у єдності усіх можливих форм 

предмета. Категорія С. пов’язана з категорією «явище», остання відображає 

зовнішні властивості та зв’язки предмета, які можуть змінюватися в залежності від 

умов та законів розвитку матеріального світу. С. лишається незмінною, тоді, як 

явище змінюється. С. завжди схована за явищами, є внутрішнім змістом явищ, який 
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прихований та може бути виявлений у процесі їх більш глибокого вивчення після 

безпосереднього сприйняття. 

 

Трансцендентальний (той, що виходить за межі) – термін, що позначає такі 

аспекти буття, які виходять за межі емпіричного світу, характеризує те, що є 

предметом метафізичного пізнання (так звані трансценденталії: єдине, благе, 

істинне тощо). У філософській системі І. Канта термін отримує гносеологічне 

прочитання та означає апріорні (до-досвідні чи поза-досвідні) умови можливостей 

досвіду та пізнання (трансцендентальними є такі апріорні категорії, як простір, час, 

субстанція, причина та наслідок тощо). Відмінність між Т. та трансцендентним 

запропонована І. Кантом у «Критиці чистого розуму». Т. протилежне емпіричному. 

«Я називаю трансцендентальним усяке пізнання, яке займається не стільки 

предметами, скільки проекціями нашого пізнання предметів, оскільки це пізнання 

має бути можливим a priori»2.  

 

Трансцендентний – термін, що характеризує все, що виходить за межі 

чуттєвого досвіду, емпіричного пізнання світу, є предметом метафізичного чи 

релігійного пізнання. Найбільш загальні характеристики предметів, що виходять за 

межі їх індивідуальних властивостей (напр., річ, сутнє). Т. протилежне іманентному 

(іманентне – те, що властиве самим предметам; трансцендентне – те що виходить за 

межі їх наявного буття). У філософській системі І. Канта термін отримує 

гносеологічне прочитання та означає те, що виходить за межі можливого досвіду: 

Бог, душа, безсмертя. На відміну від трансцендентального, трансцендентне 

недоступне пізнанню та є предметом віри (напр., Бог, душа). 

 

Феноменологія – напрям сучасної філософії, який спрямовує філософію не на 

дійсність, а на чисту свідомість, всередину неї. Основа філософії – в мисленнєвих 

актах, у вивченні того, як у свідомості відображається буття. Існує, каже      

Е. Гуссерль, первинне сенсоутворююче спрямування свідомості людини на світ. 

Індивід повинен зосередити увагу на феноменах, скориставшись для цього методом 

феноменологічної редукції, суттю якого є звільнення свідомості від природничо-

наукової установки, від будь-яких суджень. Світ редукується до його виявів у 

свідомості. В такий спосіб суб’єкт відкриває трансцендентне, осягає життєвий світ – 

універсум першоначальних очевидностей, універсум життєво-світових орієнтирів. 

Важлива роль відводиться особливому роду переживань – феноменологічній 

рефлексії, яка покликана розрізняти свідомість (значення) і предмет. Ф. справила 

вплив на інші школи у філософії – екзистенціалізм, персоналізм, герменевтику; її 

метод застосовується в психології та психіатрії, в етиці та естетиці, праві та 

соціології, математиці та природознавстві. 

                                                           
2 Иммануил Кант. Сочинения в шести томах. – Том 3. – М., 1964. – С. 121. 
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Холізм (голізм) – учення про вищу та всеохопну цілісність світу, яким керує 

процес творчої еволюції, що створює нові цілісності. Цілісність проголошується 

вищим поняттям, граничною реальністю універсуму. Термін Х. був вперше 

запропонований південноафриканським філософом Я. Сметсом, йому ж належить 

вислів: «Ціле більше за суму його окремих частин». 
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Тема 3. АНТРОПОЛОГІЯ  
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 3 

 

Антропологія – учення про людину, її сутність і природу. З’ясовується 

проблема людського начала, історичний розвиток уявлень про людину; її вітальне та 

духовне походження, особистісне та соціальне життя тощо. У вужчому значенні А. – 

це течія сучасної, переважно німецької, філософії, спільними рисами якої є: 

впевненість у необхідності цілісного розгляду людини, який би пояснював і 

органічно-фізіологічні, і душевно-емоційні, і пізнавальні, і культурні, і соціальні її 

особливості; розгляд людини у контексті космічно-вітального життя; порівняння та 

протиставлення людини і тваринного світу. Засновником філософської А. як течії 

сучасної філософії є М. Шелер («Положення людини в космосі»). Традиційно у 

філософській А. виділяють три напрямки. Перший аксіологічним орієнтиром має 

«божественне»; його представники (Т. де Шарден, М. Шелер) вивчають людину у її 

єдності з Богом. Аксіологічним орієнтиром другого є «людське». Його автори   

(Х. О.-і-Гассет, Г. Плеснер) виключають теоцентричну картину світу, визнають у 

ньому визначальну роль людини. Третій напрямок ціннісним орієнтиром вважає 

«тваринне», для його речників (А. Гелен) людина є біологічно недостатньою 

істотою, яка прагне надолужити свою незавершеність шляхом створення культури 

та суспільства. 

 

Гуманізм – система поглядів, що визнає 1) цінність людини як особистості, її 

право на щастя, свободу, вільний розвиток; 2) нормою відносин між людьми 

принципи рівності, свободи та братерства; 3) критерієм суспільного розвитку – 

благо людини. Виникає спочатку як культурний рух доби Відродження (середина 

XIV – середина XVI ст.) в Італії (М. Кузанський, П. Мірандола, Ф. Петрарка,    

М. Фічіно та ін.), пізніше на основі проголошених представниками цього руху ідей 

виникає однойменна ідеологія. 

 

Діяльність – специфічно людська форма відношення до світу, що полягає в 

зміні та перетворенні світу в інтересах людини, згідно з культурно заданими 

нормативами і відповідно до поставлених цілей. Складовими Д. є: осмислення, 

планування, здійснення та перевірка результатів. На Д. впливають емоції, почуття, 

світогляд, суспільні чинники тощо. Д. здатна диференціюватися на окремі 

різновиди, як-от: трудова, художня, наукова, літературна Д. тощо. Нині все частіше 

піднімається питання про вивірення мети перетворень та їх наслідків як 

першорядних завдань. Д. досліджували Г. Батищев, М. Каган, К. Маркс та ін. 

Різновидом Д. є практика. Це така діяльність, яка спрямована на саму людину, у 

результаті якої змінюється не лише світ, але і вона сама. 
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Дух – філософське поняття, що означає нематеріальне начало; сутність Бога, 

внутрішня сутність, всезагальний характер чогось. Д. постає у трьох формах буття: 

як Д. окремого індивіда (особистий), як усезагальний Д. (об’єктивний) та як 

об’єктивований Д. (що є сукупністю завершених творінь Д.). Особистий Д. стає 

самим собою завдяки вростанню індивіда в область об’єктивного Д., що і є 

процесом становлення людини. В об’єктивованому Д. – творах культури, науки, 

мистецтва – ми знову ж таки пізнаємо об’єктивний Д., який їх створив і які є його 

носіями. Об’єктивний Д. є єдиним цілим, який має наступні складники: мова, звичаї, 

мораль, цінності, норми мислення, право, загальновизнана форма освіти та 

виховання, настрої та погляди, які домінують, світогляд, що панує, тощо. 

Об’єктивний Д. існує завдяки тому, що існує такий його різновид, як чистий Д. – 

ідеальне ціле, абсолют, що не залежить від конкретних земних його носіїв, які 

здійснюють себе та примножують його завдяки його існуванню. Вчення про Д., що є 

основою світового цілого, яка виявляє себе через етапи розкриття світового духу, 

вищою метою свого розвитку має досягнення форм абсолютного знання (мистецтво, 

релігія, філософія), найбільш повно та системно представлено у філософській 

системі Г. В. Ф. Гегеля. 

 

Екзистенція (існування) – онтологічна природа людської реальності у 

відповідності з іншими началами світобудови; безпосередньо дане людині 

існування, вихід зі стану «як усі». Е. наділяє життя людини істинним змістом, 

повнотою, піднімає над предметною формою існування та спілкування з іншими. Її 

модусами чи характеристиками є: часовість (вона пов’язана з надією, проектом, 

пошуком, очікуваннями), історичність (завжди існує певний стартовий майданчик, 

певна ситуація, в яку «закинута» людина, із якої повинна вирватися), ситуаційність 

(наявність етнічних, соціальних та ін. характеристик індивіда), трансцендентність 

(вихід за свої межі: чи то в ніщо, у прірву в щільному масиві речовості, як у    

А. Камю та Ж.-П. Сартра; чи то до Бога, який відкривається у акті віри і наділяє 

сенсом людське існування, як у М. Бердяєва та К. Ясперса; чи то до «абсолютного 

ТИ», найнадійнішого і найвірнішого друга, в якому «Я» відкриває Бога, як у    

Г. Марселя). Винести Е. нелегко, але лише вона сповнює життя людини істинним 

змістом. Людина відчуває Е. в пограничних ситуаціях (напр., перед обличчям 

смерті, в коханні, здійснюючи прорив до іншого тощо). Попри те, що Е. наближає 

людину до істинних вимірів світобудови, вона не є загальним універсальним станом 

чи почуттям. Кожна людина має власну Е., відкрити яку і є її покликанням та вищою 

метою життя. Поняття Е. розробляється в екзистенціалізмі – течії сучасної 

філософії. 

 

Комунікація – категорія сучасної філософії, що означає спілкування, яке 

ґрунтується на взаєморозумінні, взаємопроникненні та взаємозбагаченні. У    



64 

 

К. Ясперса «екзистенційна К.» – це процес, у якому «Я» справді стає самим собою 

завдяки тому, що виявляє себе у іншому. 

 

Людина – ступінь живих організмів на Землі, серед людиноподібних істот 

вирізняється найвищим ступенем розвитку психіки та суспільного життя, єдина 

володіє культурою та здатна до її створення. Л. є живою системою, єдністю 

фізичного та духовного, природного та соціального, спадкового та набутого, проте 

не може бути редукована до однієї з цих граней. Як істота природна, Л. залежить від 

природи, є одним із її видів, народжується та помирає. Вітальне в людині проявляє 

себе через три основних прагнення: голод, статевий потяг, інстинкт влади     

(М. Шелер). Як істота духовна, вона здатна до творення, існування у рамках різних 

духовних утворень (історія, культура), здатна прагнути більшого і нічим земним не 

задовольнятися. Джерелом і першоосновою духовності в Л. є душа. Уявлення про 

людину є різними у різні історичні часи. Так, ідеалом античності була Л.-атлет, яка 

дбає водночас про тіло і про душу, не соромиться своїх тілесних та земних бажань. 

У добу середньовіччя зразковою Л. є аскет, який повністю зрікається усього 

земного, яке потрібно подолати заради утвердження духу. Відродження культивує 

ідеал яскравої та всебічно розвиненої особистості, яка реабілітувала земне життя, 

дбаючи при цьому про життя вічне. В цей час з’являється поняття індивідуальності 

як неповторності окремої Л., яка розвиває закладені в ній природою можливості, 

незалежно від очікувань загалу. Доба Нового часу дедалі більше віддаляє Л. від 

природи у сферу суспільного буття, Л. починає утверджуватися у думці, що розум є 

вершиною її єства, критерієм її відношення до світу, основою самого світу. 

Формується людиноцентрична свідомість, згідно з якою Л. є володарем світу, який 

створений для неї та заради неї. Сучасність має справу з Л., яка опинилася у 

підвалині зруйнованих ілюзій, в ситуації краху попередніх світоглядних постулатів. 

З одного боку, діючи згідно з отриманою у спадок настановою про необхідність в 

усьому дійти до суті, з іншого, маючи намір зруйнувати отримані в спадок табу та 

зазирнути «за завісу», шукає в собі ще не вивчене: поза-, підсвідоме, – прагне 

спіймати мить, щоб якось у ній укорінитися. Тому культивує матеріальне, тілесне, 

побутове. Л. розглядається як істота, що не має усталеної ідентичності, тому є 

різною, при цьому абсолютно не схожою на інших. Щоб якось відгородитися від 

глобальності та величності завдань, сучасна Л. сприймає світ іронічно, як деяку 

невизначеність, нестабільність, гру. Детальніше з’ясувати всі грані її єства, а також 

вивчити наслідки людиноцентричної свідомості прагне філософська антропологія. 

 

Потреба – недостача у чомусь, що є необхідним людині, групі, суспільству. 

Оскільки П. – це невдоволеність, напруга, дискомфорт, то вона може бути 

розглянута як те, що стимулює людську активність. Розрізняють біологічні П., П. у 

спілкуванні, у відчутті власних коренів, в уподібненні, в опорі, у пізнанні світу, у 
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праці, у самореалізації, самоствердженні, у творчості. Американський філософ   

А. Маслоу розробив піраміду потреб людини, відому як «піраміда Маслоу». Вона 

має ієрархічну вертикальну будову, в ній виділено п’ять категорій, кожна наступна з 

яких є вищим рівнем потреб людини. В основі цієї піраміди лежать фізіологічні 

потреби (П. їжі, води, житла), за ними йдуть потреби безпеки (П. здоров’я, майна, 

майбутнього), далі –  соціальні потреби (П. спілкування, кохання, соціалізації), за 

ними йдуть потреби у визнанні (повазі з боку інших, впевненості у собі та 

самоповазі), на вершині піраміди містяться потреби в самовираженні та 

самореалізації, замикає піраміду на вищому рівні потреба у творчості. Згідно з   

А. Маслоу, лише 2% людей досягають вершини піраміди, 10% здобувають 

самовираження, а фізіологічні потреби задовольняє 85% людей. 

 

Практика – діяльність людини, що має своїм змістом засвоєння та 

перетворення природних і соціальних об’єктів. Від діяльності П. відрізняється тим, 

що, змінюючи свій предмет, вона включає його у культурну цілісність, а наслідком 

має зміну суб’єкта діяльності. П. притаманна лише людині, тоді як діяльність може 

характеризувати й інших живих істот. У діяльності реалізовується об’єктна 

спрямованість людського буття, у практиці – його суб’єктна спрямованість. 

 

Способи людської буттєвості – шляхи, якими може йти людина у пошуку 

сенсу власного існування, шукаючи самореалізації, прагнучи істинного буття. 

Діяльність – це «S-O» відношення до світу, де останній є полем реалізації людських 

проектів. Комунікація – «S-S» відношення, у якому буття людини постає як спів-

буття, спів-причетність, спів-порядкування, як взаємопородження один одного. 

Екзистенція – поза-«S» відношення, тут людина постає не як суб’єкт діяльності, а як 

неповторний індивід, що виходить за межі здобутого, шукає прориву у буттєвість; 

це вищий злет індивідуальної духовності, свободи. Споглядання, також поза-«S» 

відношення, – близький до екзистенції пошук власної буттєвості, який передбачає 

єднання з деяким загалом, цілим, що є більш явленим та конкретним, ніж абстрактне 

буття (абсолютом, універсумом, космосом тощо). 
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Тема 4. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 4 

 

Відкрите суспільство – поняття, що застосовується для характеристики 

демократичних суспільств, яким притаманні наступні риси: плюралізм в економіці, 

політиці, культурі, розвиток структур громадянського суспільства та правової 

держави. Метою В. с. є турбота про окрему людину. В. с. протиставляється 

закритому суспільству, для якого характерними є: незмінність законів 

функціонування, тоталітарність, домінування суспільного над індивідуальним, 

особиста безвідповідальність, ідейний догматизм, і яке протистоїть усьому світу. 

Уособленням закритого суспільства є «соціалістичне суспільство», відкритого – 

суспільство країн західної демократії (К. Попер). Це егалітарний підхід до В. с. 

Елітарне потрактування В. с. знаходимо у філософії А. Бергсона, де В. с. – це ідеал 

суспільного облаштування, в основі якого лежить міжнародна неантагоністична 

людська спільнота, загальнолюдська мораль, культ свободи особистості та 

творчості. 

 

Егалітарність – підхід, що відстоює рівність людей у суспільстві, 

демократизм (напр., С. Бугле). Теорії егалітаризму апелюють до основоположного 

почуття рівності переважно з метою підтримання більшої розподільчої рівності. 

Протилежним поняттям до Е. є елітарність. 

 

Еліта – вибраний, найкращий; вищий, привілейований прошарок чи прошарки 

(верстви) суспільства, що здійснюють функції управління, розвитку науки та 

культури. Існують економічна, політична, адміністративна, військова, ідеологічна 

теорії еліти; теорії елітизму (Е. за походженням) та елітаризму (Е. за певними 

якостями). Е. не повинна бути законсервованою цілісністю, вона має бути 

відкритою для всіх, хто має підстави до неї належати. Гарантом цього є наявність у 

суспільстві так званого «соціального ліфта», який забезпечує горизонтальну та 

вертикальну мобільність. 

 

Елітарність – нерівність, у теоріях елітаризму (вони відстоюють погляди на 

історію та суспільство, згідно з якими у суспільстві завжди домінує меншість, яка 

приймає основоположні рішення і зосереджує владу у своїх руках) вона визнається 

нормою існування як природи, так і суспільства. Елітарні уявлення про суспільство 

є домінуючими у науці (Р. Арон, Г. Моск, Х. Ортега-і-Гассет, В. Парето). 

 

Закрите суспільство – поняття, що застосовується для характеристики 

суспільств, для яких характерними є такі риси: турбота про збереження незмінності 

системи, законів її функціонування, тоталітарність, примат суспільства над 
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індивідом, ідейний догматизм, особиста безвідповідальність. Таке суспільство 

подібне до первісного. Поняття розробляється А. Бергсоном, К. Поппером. 

 

Проблема – питання чи комплекс питань, що об’єктивно виникають у ході 

пізнання, потребують розв’язання у нестандартних умовах, передбачають наявність 

альтернативних варіантів розв’язання та вибір найбільш прийнятного із них, 

вирішення яких має суттєве дослідницьке (практичне чи теоретичне) значення. 

 

Прогрес – тип, шлях, напрямок розвитку, що характеризується переходом від 

нижчого до вищого, від менш досконалого до більш досконалого й охоплює все 

людство. Згідно з Г. В. Ф. Гегелем, П. є принципом усього світопорядку. 

Апокаліптичні теорії, навпаки, вбачають його кінцевим моментом загибель, занепад, 

крах. П. часто постає як синонім розвитку, тоді його протилежністю є регрес – шлях 

назад; здійснення П. уявляється чи як лінійний, поступальний процес (К. Ясперс), чи 

як циклічний та локальний (А. Тойнбі, О. Шпенглер). Теорія П. пов’язана зі 

становленням теорії європоцентризму, згідно з якою взірцем розвитку для світової 

історії має стати розвиток Західної Європи, яка перебуває на найвищому щаблі 

розвитку у світі. Разом із критикою європоцентризму сучасна філософія все частіше 

висловлює припущення про необґрунтованість концепції П., оскільки вона більше 

ґрунтується на вірі, ніж на аналізі практики сучасного життя, на вивченні 

можливостей та потенційних небезпек сучасної науки, ніж на встановленні 

історичних тенденцій останніх століть. 

 

Регрес – тип розвитку, що за його основу вважає перехід від вищого до 

нижчого, деградацію суб’єктів розвитку. Вперше про небезпеку регресу та засторогу 

від ейфорійної віри у прогрес висловили просвітники, нині такі погляди є 

поширеними в діапазоні від есхатологічних прогнозів до застерігаючої футурології. 

Протилежністю Р. є прогрес. 

 

Соціальна мобільність – зміна індивідом чи групою соціальної позиції, місця 

в соціальній структурі. Розрізняють горизонтальну С. м. – переміщення в рамках 

однієї верстви та вертикальну С. м. – переміщення із нижчих страт у вищі та 

навпаки. Говорять про наявність «соціального ліфта» у суспільстві: економічного, 

політичного, церковного, наукового, шлюбного тощо, який забезпечує переміщення 

у тому чи іншому середовищі. 

 

Соціальна педагогіка – концепція німецького філософа П. Наторпа, згідно з 

якою метою розвитку та виховання є пробудження в кожній людині усвідомлення її 

власної свободи, прагнення до гармонії індивідуального та соціального начал, до 

інтеграції у соціум. 
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Соціальна система – складно організоване, впорядковане ціле, що включає 

окремих індивідів, соціальні групи, відносини, що складаються між ними, соціальні 

інститути, матеріальну базу суспільства, його духовне життя та культурно-побутові 

відношення. Існує різне бачення базових складників С. с. Т. Парсонс говорить про 4 

компоненти С. с.: технічний, менеджеральний, індустріальний, соціальний.    

Н. Луман виділяє 5 підсистем С. с.: держава, політика, виховання, релігія, 

мистецтво. 

 

Соціальна стратифікація – система ознак та критеріїв соціальної 

диференціації, соціальна структура суспільства. Може бути одновимірною (страту 

визначають на основі одного принципу) та багатовимірною (страту визначають на 

основі сукупності ознак). 

 

Соціальна структура – сукупність стійких, упорядкованих елементів 

соціальної системи та зв’язків між ними, що обумовлена відношеннями між 

соціальними групами, характером соціальних інститутів тощо. Не залежить від 

зміни відносин між системою та середовищем і забезпечує спадкоємність моделей 

поведінки, соціальних відносин у часі в рамках цієї системи. 

 

Соціальна філософія – розділ філософії, що вивчає особливості, 

закономірності соціального життя, цивілізаційного існування, особливості розвитку 

суспільства як цілісної системи тощо. 

 

Соціальний зв’язок – відношення між елементами соціальної системи; 

стосунки, що складаються між людьми в суспільстві. Виділяють такі типи 

соціального зв’язку: «община» (характеризується повною залежністю індивіда від 

цілого), «корпорація» (характеризується повною залежністю індивіда від частини 

цілого, із якої, втім, є можливість виходу), «мануфактура» (характеризується 

частковою залежність індивіда від цілого), «кооперація» (характеризується 

поєднанням індивідуальних зусиль для вирішення якихось проблем), «колектив» 

(характеризується співпорядкуванням своїх дій з іншими, але й нівелюванням 

особистісних рис), «ринок» (характеризується змаганням індивідів, в якому виграє 

не завжди кращий, але сильніший), «комунітарність» (характеризується взаємодією 

вільних індивідів, що є наслідком особистого волевиявлення). 

 

Соціальний інститут – елемент соціальної структури, що слугує для 

організації та регулювання її життя. Говорять про економічні С. і. (напр., власність, 

заробітна плата, розподіл власності тощо), політичні С. і. (напр., армія, партія, 

громадські організації тощо), інститут сім’ї, освітні та виховні тощо. 
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Соціальні групи – доволі стійкі спільноти людей, які мають спільні інтереси, 

цінності та норми поведінки, що склалися в певному суспільстві. Інколи вживається 

також термін страти. 

 

Соціологія – наука про суспільство як цілісну систему та про окремі його 

складові, що розглядаються як його частини. На відміну від соціальної філософії, 

вивчає конкретну соціальну дійсність безвідносно до особистісних проблем 

конкретної людини, виробляє загальні орієнтири життя людини в суспільстві, 

вивчає конкретну дійсність суспільного життя. Соціальна філософія вивчає 

суспільний світ у його відношенні до людини, виробляє особистісні орієнтири 

життєдіяльності людини, встановлює закони суспільного життя як соціально 

нормативне вчення тощо. 

 

Сталий розвиток – такий розвиток суспільства та спосіб його існування, який 

дозволяє задовольнити потреби сучасної людини та не ставить при цьому під 

загрозу інтереси майбутніх поколінь. Основою С. р. є системний підхід до 

збалансованого співіснування трьох сфер: соціуму, економіки, довкілля. Автором 

економічної теорії С. р. є Г. Дейлі («Поза зростанням: економічна теорія сталого 

розвитку»). Основу концепції становить моделювання різних імовірних варіантів 

розвитку різних сфер суспільства та вибір найбільш оптимального із них, того, який 

забезпечує гармонійне співіснування людини, суспільства та природи. Концепція С. 

р. була прийнята на Конференції ООН із навколишнього середовища та розвитку 

«Планета Земля», яка відбулася у червні 1992 р. в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), у ній 

взяли участь керівники 178 країн світу та представники понад півтори тисячі 

неурядових організацій. У січні 2015 р. Указом Президента України П. Порошенка 

була схвалена «Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». Синонімами С. р. є 

словосполучення: самопідтримуваний розвиток, всебічно збалансований розвиток, 

життєздатний розвиток. 

 

Суспільство – специфічне системне утворення в рамках людської спільноти, 

що має свої закони функціонування та прагне до самозбереження. Згідно з однією 

точкою зору, виникає та базується на індивідній взаємодії, тому є проявом 

природної здатності людини до співжиття з іншими (задля забезпечення цього С. 

творить різні інституції, які в сумі утворюють державу); згідно з іншою – С. 

твориться державою з метою окреслення взаємозв’язку людей у певному місці. На 

відміну від інших спільнот (як-от: етнос, нація), які є органічним цілим на основі 

кровної спорідненості, спільності місця проживання, настроїв, уподобань тощо, С. 

твориться свідомо, засновується чи формується на основі домовленості. С. 

забезпечує можливість існування в ньому різних спільнот. Найбільш уживаними 

нині підходами до вивчення С. є функціональний, аксіологічний та 
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антропологічний. А. Бергсон розрізняє відкрите та закрите С. Н. Луман виділяє 

сегментарне С. примітивних архаїчних народів, стратифіковане С. високих культур, 

сучасне функціонально диференційоване С. У. Ростоу визначає 5 типів С., які 

пов’язані із 5 стадіями економічного зростання: традиційне С. (до кінця 

феодалізму), перехідне С. (домонополістична стадія капіталістичного виробництва), 

С. злету (монополістична стадія капіталістичного виробництва), С. зрілості 

(індустріальне С.), С. високого масового споживання (сучасне С. англо-

американського рівня). П. Сорокін розрізняє 3 типи С.: чуттєве, у якому домінує 

чуттєве сприйняття, ідеаціональне, у якому домінує раціональне сприйняття, та 

ідеалістичне, зорієнтоване на інтуїтивне сприйняття (інтегральне конверговане С., 

що поєднує риси тоталітаризму та демократії). Широко вживаною нині є 

структуризація С. на аграрне, індустріальне, постіндустріальне (Д. Белл, Е. 

Тоффлер). Вивченням С. займається соціальна філософія. 

 

Урбанізація – історичний процес підвищення ролі міст у розвитку 

суспільства, розбудова багатовекторної міської інфраструктури. Однією з головних 

ознак міського способу життя є психологічна мобільність людини, її прагнення до 

постійного оновлення контактів та інформації, пов’язана із зовнішньою 

гіпердинамією. Розгортання процесу У. призводить до ряду проблем та протиріч: 

забруднення навколишнього середовища, раціонального використання ландшафту 

та існуючих міських комунікацій при розбудові міста, незбалансованості у розвитку 

центральних міст та периферійних, центру одного окремо взятого міста та його 

околиць тощо. Сучасні культури приречені на вимирання як за умови відсутності їх 

міських форм, так і за умови надлишковості, абсолютизації цих форм. Вийшовши із 

природи і створивши міста, людина покликана балансувати між ними. 

 

Філософія глобальних проблем – напрямок сучасної філософії, в рамках 

якого вивчаються можливості розв’язання глобальних проблем та відбувається 

пошук конкретних шляхів для втілення цих можливостей. Констатується глобальна 

єдність людства як світоглядне підґрунтя побудови нової глобальної свідомості 

(еко-свідомості), нової екологічної, вітальної чи гуманістичної етики. Глобальна 

єдність людства тлумачиться як єдність: а) із природою, б) між самими людьми. 

Відстоюється умовність та не-принциповість поділу людей за расовою, релігійною, 

гендерною та іншими ознаками, право людини на власну самобутність, яка 

реалізовується у тісній єдності зі світом. Наскрізною думкою досліджень у рамках  

Ф. г. п. є вивчення проблем людини, обґрунтування тези про те, що лише 

інтелектуально та морально розвинена особистість зможе взяти на себе 

відповідальність за своє майбутнє та за долю всього світового цілого. Ще однією 

домінуючою темою є вивчення культури та розкриття її творчого потенціалу. 

Відстоюється теза про те, що сучасна людина живе перш за все в середовищі 
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культури, в деякому духовному світі, який визначає та встановлює межі та правила 

функціонування тих сфер життя, в яких щоденно обертається людина (економіка, 

політика, соціальна сфера) і які тому помилково сприймає за такі, що мають для неї 

першочергове значення. В рамках Ф. г. п. вивчаються також можливості створення 

сучасним світовим співтовариством транснаціональних структур; саме вони є 

промовистим свідченням можливості глобального об’єднання сучасного людства, їх 

розбудова стає практичним втіленням цих ідей (Світовий банк, Міжнародний 

валютний фонд, інституції Європейського Союзу тощо). Ф. г. п. намагається зняти 

суперечку глобалістів та антиглобалістів, що виникає в цьому контексті, з метою 

втілення принципів єдності світового співтовариства між собою та із середовищем 

свого існування на глибинному рівні зі збереженням етнічного, культурного, 

лінгвістичного, релігійного та іншого різноманіття світу. 

 

Філософія історії – напрямок сучасної філософії, який займається вивченням 

онтологічних питань історичного поступу: сенс та призначення історії, специфіка 

історичного процесу, закони та закономірності, які в ньому спостерігаються, 

послідовність зміни історичних епох, стосунки історії та природи тощо. Термін увів 

у 1765 р. Вольтер, він же і започаткував один із трьох напрямків історико-

філософських студій. Перший напрямок становлять вчення, що створюють критичну 

наукоцентричну теорію історії, вивчають та систематизують розповіді про неї 

(Вольтер); до другого можна віднести твори, у яких робляться спроби створення 

всезагальної універсальної світової історії (Г. В. Ф. Гегель); третій – це праці, автори 

яких відмовляються з тих чи інших причин від єдиної і цілісної концепції історії, 

натомість прагнуть прослідкувати в ній дію певних закономірностей, тенденцій 

тощо (Ф. Ніцше). У рамках цих напрямків склалося дві стратегії у підході до 

вивчення історії: наукоцентрична чи сцієнтична, яка вважає двигуном історичного 

процесу та засобом його пізнання науку, та антисцієнтична, для якої наука є лише 

одним з інструментів (до того ж не самим удалим) вивчення духовної сфери, а не 

пізнавальним взірцем чи вершиною історичного розвитку. Думки щодо мети історії 

та способів її здійснення в рамках Ф. і. сформувалися такі: історія рухається у 

досягненні якоїсь мети, що перебуває попереду, кожна історична епоха є новим, 

вищим та досконалішим кроком для її здобуття (прогресистський підхід); згідно з 

іншими поглядами історія рухається до свого кінця, кожен наступний етап робить 

цей кінець ближчим, віра в прогрес проголошується безпідставним релігійним 

упованням (регресистський підхід). Ці погляди можна назвати лінійними поглядами 

на історію, щоправда, із різним спрямуванням. Згідно з циклічним чи 

цивілізаційним баченням, історія розвивається окремими культурними одиницями, 

які схожі між собою за будовою, але не пов’язані відносинами спадковості. В 

посткласичній думці домінує підхід, який розглядає історію як органічну цілісність, 

що створюється багатьма різними історичними індивідами, кожен із яких є 
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неповторним утворенням і водночас уособленням всесвітнього історичного процесу. 

Великий інтерес до історії у сучасній філософії спричинений з’явою глобальних 

проблем та нагальною необхідністю їх розв’язання задля уможливлення 

майбутнього. 

 

Цивілізація – рівень, ступінь суспільного розвитку, матеріальної та духовної 

культури, людської спільноти загалом; антитеза варварству. Можна виділити три 

основні підходи до розуміння Ц.: унітарний (Ц. постає як єдине ціле людства, як 

ідеал його прогресивного розвитку), стадіальний (Ц. є етапом прогресивного 

розвитку людства) та локально-історичний (Ц. – якісно відмінні унікальні етнічні та 

історичні суспільні утворення). Ц. часто протиставляється культурі як дещо 

механічне, зовнішнє, штучно створене, практично-матеріальне на противагу 

органічному, внутрішньому, природному, духовному. Або розглядається як ознака, 

стадія занепаду та розпаду культури (О. Шпенглер). 
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Тема 5. ГНОСЕОЛОГІЯ 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 5 

 

Абсолют – поняття, що означає духовне першоначало всього сутнього, яке 

мислиться як дещо цілісне, всезагальне, як таке, що не має початку та кінця, і тому 

протистоїть усьому відносному та обумовленому. 

 

Абсолютизм – термін, що вживається у філософії для характеристики ідей та 

принципів, які визнаються незмінними, вічними, самодостатніми, незалежними ні 

від чого; а також у суспільно-політичному контексті для позначення такого 

суспільного ладу, за якого влада здійснюється без конституційних обмежень та 

представницьких інституцій. 

 

Агностицизм – філософське вчення про неможливість пізнання світу. 

Агностики стверджують, що філософія не в змозі пізнати те, що не представлене у 

досвіді (напр., метафізичні сутності), не в змозі остаточно встановити істинність 

наших знань. Найповніше в історії філософії ці погляди висловлював англійський 

філософ XVIII ст. Д. Юм, який вважав, що все пізнання має справу з досвідом і не 

може вийти за його межі, тому не можна правомірно стверджувати про 

співвідношення досвіду та реальності. А. властивий також філософській системі   

І. Канта, представникам філософії позитивізму, неопозитивізму, прагматизму. 

 

Апріорне та апостеріорне – філософські поняття, що відповідно означають 

знання, що передує досвіду та незалежне від нього (апріорне), і знання, яке 

отримане у результаті досвіду (апостеріорне) (Р. Декарт, І. Кант, Г. В. Лейбніц). У 

філософії та методології науки початку ХХ ст. склалася функціональна традиція у 

тлумаченні цих понять. А. та а. розглядаються як положення науки, вибір яких є 

результатом попереднього узгодження, конвенції, тому може вважатися довільним. 

 

Емпіризм – напрям у теорії пізнання, що визнає чуттєвий досвід джерелом 

знання та вважає, що зміст знання може бути представлений як опис певного 

досвіду чи зведений до нього. Досвід поділяється на внутрішній (рефлексія) та 

зовнішній. Е. розглядає переважно зовнішній досвід та тлумачить його як чуттєве 

пізнання, що виникає внаслідок взаємодії органів чуття із речами. Е. як цілісну 

гносеологічну концепцію було сформовано в добу Нового часу (Ф. Бекон,     

Ф.-М. Вольтер, К.-А. Гельвецій, Т. Гоббс, Д. Лок, Е.-Б. Кондильяк). В сучасній 

філософії Е. характеризує погляди Л. Віттґенштайна, Р. Карнапа, Б. Рассела. 

Протилежністю Е. є раціоналізм. 

 

Епістема – у філософії постмодернізму абсолютне системне значення, 

притаманне певній конкретній добі, певному періоду. Уживається як 
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інтелектуальний еквівалент до поняття «ментальність епохи». Е. – це структура 

мислення певної культури; а також прихована наскрізна сукупність невидимих 

правил, що властиві історичним формам знань. Е. є не сумою знань, а «полем 

відносин, що склалося». У французького філософа М. Фуко Е. – ключове поняття 

теорії, яка носить назву «археологія знань».  

 

Епістемологічний суб’єкт – поняття, що запропоноване нідерландським 

філософом та логіком Е. В. Бетом як протиставлення «психологічному суб’єкту», 

який центрований навколо власного внутрішнього світу. Е. с. залежить від загальних 

механізмів координації дій суб’єктів. Саме його і повинна вивчати сучасна 

епістемологія. 

 

Ірраціоналізм – сукупна назва течій у філософії, які заперечують можливості 

розуму у пізнанні світу, стверджують несвідому, нерозумну природу світу. 

Визнають інстинкт, інтуїцію, волю, почуття, віру, «безсвідоме» тощо як вирішальні 

джерела пізнання, дані яких розум надалі розробляє. І. властивий філософії життя, 

екзистенціалізму, психоаналізу та ін. 

 

Ірраціональне – в широкому розумінні те, що не може бути осягнуте 

розумом, що не підпорядковується законам логіки. Протиставляється 

раціональному. І. має два змісти: позитивний (згідно з таким підходом І. є тим, що 

протистоїть розуму, який не здатен охопити та пізнати все багатство світу; 

раціональне та І. постають як два різних світи, що ніколи не можуть бути накладені 

один на інший) і негативний (у ньому І. постає перед суб’єктом пізнання як те, що 

підлягає розумінню, що має стати предметом раціонального осягнення. 

Взаємопроникнення раціонального та І. складає зміст роботи розуму). 

 

Істина – те, що визнається об’єктивним та абсолютним. І. – це адекватне 

відтворення світу суб’єктом пізнання. Згідно з М. Гайдеггером, є відвертістю, не-

скритістю буття. Існують такі теорії І.: теорія відповідності (чи кореспонденції): або 

знань речам, як у Арістотеля; або мислення відчуттям суб’єкта, як у Д. Юма та   

Б. Рассела; або відповідність думок та прагнень людини до успіху, як у прагматизмі, 

або досягнень науки та чуттєвого досвіду, як у неопозитивізмі; теорія когерентності 

(узгодженості) мислення із самим собою, із його апріорними формами, як у І. Канта; 

теорії І. як властивості чи-то ідеальних об’єктів, як у Платона та А. Августина, чи-то 

певних психологічних станів людини, як у екзистенціалізмі. Характеристиками І. є: 

об’єктивність та абсолютність, процесуальність та результативність, відкритість, 

недосяжність, незавершеність, відносність, конкретність, суб’єктивний спосіб 

існування. Філософія є однією з небагатьох наук, які свідомо проголошують 

неможливість остаточного пізнання свого предмета: до І. можна прагнути, до неї 
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існують різні шляхи, вона має різні втілення, але вона ніколи не постає як щось 

готове та остаточне. 

 

Логіка – наука, яка вивчає форми (схеми, структури) міркувань людей, форми 

та закони правильного мислення, а також мову як засіб мислення. 

 

Метод – спосіб побудови та обґрунтування системи філософського та 

наукового знання, сукупність прийомів та засобів практичного та теоретичного 

пізнання дійсності. Розрізняють загальнонаукові та М. окремих наук, говорять про 

природничі та гуманітарні М. пізнання. Загальнонауковими вважають такі М., як: 

спостереження (вимірювання, експеримент як різновиди спостереження), 

моделювання, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, конкретизація, 

абстрагування, діалектика. М. гуманітарних наук є: М. індивідуалізації (коли 

вивчаються не загальні закони, а індивідуальні, неповторні особливості чогось), 

герменевтичний (з’ясовується середовище, життєвий світ, горизонт чогось), 

системний М. (і в такому його різновиді, як моделювання різних процесів чи 

застосування теорії систем, і в контексті розгляду різних знакових систем), 

феноменологічний М. (суттю якого є звуження предмета пізнання до його сутнісних 

ознак, винесення за дужки непотрібних настанов та упереджень із метою схоплення 

суті, феномену чогось), М. верифікації (згідно з ним має бути відкинуте все, що 

може бути відкинуте), М. фальсифікації (має бути відкинуте все, що в принципі 

може бути сфальсифіковане), М. інтуїції (безпосереднє отримання знань шляхом 

цілісного схоплювання ситуації без доказів), М. побудови ідеальних типів, М. 

емпатії (проникнення у внутрішній зміст чогось шляхом встановлення тісних 

особистісних зв’язків) та ін. 

 

Мислення – форма духовної діяльності людини, яка полягає в 

опосередкованому, узагальненому та цілеспрямованому сприйнятті світу. Це 

здатність до творення нових ідей та прогнозування. Засобом М. є різні знакові 

системи, найпоширенішою із них є мова. М. називають часто «внутрішньою 

мовою». Біологічним субстратом М. є мозок. М., що спрямоване на конкретні 

предмети, називається конкретним; те, що спрямоване на абстрактне, – абстрактним. 

Вони здатні переходити одне в інше. 

 

Наукова картина світу – цілісна система уявлень про світ, його загальні 

властивості та закономірності, що виникає як результат узагальнення та синтезу 

понять, принципів природничо-наукових, гуманітарних та ін. наук; сукупність 

предметного змісту, яким володіє людина. Н. к. с. поділяється на природничу та 

гуманітарну. Вона є теоретичною основою світогляду, наріжним каменем 

формування картини світу. Основою формування Н. к. с. є природничі науки – 
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науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. Н. к. с. 

проходить такі етапи розвитку: 1) класична (вона своєю парадигмою має механіку, 

будується на принципі жорсткого (лапласівського) детермінізму, сприймає світ як 

складний механізм. (І. Ньютон)). 2) некласична (вона має парадигму відносності, 

дискретності, квантування, ймовірності, додатковості. (А. Айнштайн)).      

3) постнекласична (їй властива парадигма становлення та самоорганізації). Сучасна 

постнекласична Н. к. с. є еволюційно-синергетичною. Основні її засади формулює 

синергетика – наука, що вивчає загальні принципи процесів самоорганізації, які 

відбуваються в системах різної природи (фізичні, біологічні, технічні, соціальні та 

ін.) (Г. Гакен). 

 

Наукове дослідження – спосіб вивчення чогось, що ґрунтується на науковому 

підході. Н. д. визначається щодо наступних, обов’язкових для нього, моментів: 

постановка проблеми; аналіз її вивчення, розкриття в літературі; аргументація 

власної новизни, її обґрунтування шляхом зазначення мети та завдання дослідження, 

його теоретичних та методологічних засад, об’єкта та предмета, теоретичного та 

практичного значення роботи, її апробації; виклад власних ідей, що має бути 

водночас самостійним та підкріпленим авторитетними думками, він має бути 

логічним, повним, послідовним; підведення підсумку, формулювання висновків, які 

можуть бути вписані у загальнонауковий доробок, окреслення перспектив 

наступних досліджень. 

 

Раціоналізм – філософський напрямок, що визнає розум основою поведінки 

та пізнання людей, а застосування розсуду та розуму, встановлення логічного 

зв’язку між предметами та явищами – метою та засобом пізнання світу, який 

підпорядкований раціональним принципам. Р. протистоїть як сенсуалізму та 

емпіризму, так й ірраціоналізму. Цілісна система Р. сформувалася в XVII–XVIII ст. 

Найбільш повно Р. представлений у філософських концепціях Х. Вольфа,     

Р. Декарта, Б. Спінози та ін. У філософській системі Г. В. Ф. Гегеля, якій властивий 

панлогізм, світ є місцем розкриття раціональних принципів, захованих у ньому і 

таких, що можуть бути представлені у формах вищого знання. 

 

Раціональне – те, що стосується розуму, встановлене ним, доступне його 

розумінню, доцільне, осмислене, практичне, впорядковане, системне. 

Протилежністю є ірраціональне. 

 

Релятивізм – методологічний принцип, що полягає в метафізичній 

абсолютизації відносності та умовності змісту пізнання, умовності та залежності від 

суб’єкта та різних умов знань, норм, цінностей, традицій, соціальних інститутів 

тощо, доводить залежність пізнання від різноманітних факторів. Р. відстоює думку 
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про плинність та плюральність знань та уявлень, про множинність та відносність 

соціокультурного буття. Поряд із цим Р. відстоює думку про самоцінність та 

самобутність явищ культури, пропагує необхідність конкретно-історичного 

розгляду окремих культур. 

 

Сенсуалізм – напрям у теорії пізнання, який виводить все пізнання з окремих 

чуттєвих сприйняттів, зображує всі явища духовного життя як пов’язані комплекси 

відчуттів (Д. Лок, Д. Юм та ін.). 

 

Скептицизм – філософський напрямок та гносеологічна позиція, що 

висловлює сумнів у існуванні істини, сумнів у надійності мислення (Піррон, Секст 

Емпірик та ін.). У філософії Д. Юма С. постає не лише як сумнів у істинності знань, 

але вже як сумнів в існуванні об’єктивного світу. Подальшого розвитку С. отримав в 

агностицизмі (І. Кант, Марбурзька та Баденська школи неокантіанства, 

позитивістський напрямок філософування). 
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Тема 6. ЕТИКА 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 6 

 

Аполлонівське та діонісійське – антиномічні поняття, введені Ф. Ніцше для 

характеристики античної культури та двох наскрізних тенденцій історико-

культурного процесу. Аполлонівське – світле, раціональне начало (назване за ім’ям 

бога сонця, муз, мистецтв Аполлона), його характерними рисами є: упорядкованість, 

гармонія, аскетизм, рівновага, розміреність, оформленість, ясність, логіка, 

пропорційність, віра в прогрес. Діонісійське начало отримало свою назву від бога 

екстазу та вина Діонісія, тому його атрибутами є: хаотичність, існування протиріч, 

гедонізм, динамізм, титанізм, вільна гра життєвих сил, алегоричність, вітальність, 

зміщення пропорцій, проголошення ідеї абсурдності світу. Ідеалом культури, за  

Ф. Ніцше, є їх рівновага, сучасна культура Заходу має великий надлишок 

аполлонівського начала, що можна врівноважити привнесенням у неї протилежних 

сил (що і є завданням зверхлюдини). 

 

Благо – те, що містить у собі певний позитивний ціннісний зміст. У вужчому 

розумінні синонімічне поняттю добра. Тлумачиться по-різному: як насолода 

(епікуреїзм), як утримання від пристрастей (кініки), як панування вищої, розумної 

природи над нижчою (Арістотель), як вищий рівень в ієрархії універсуму (Платон), 

як Бог (патристика та схоластика), як те, до чого прагне людина, те, що їй потрібне 

(Т. Гоббс, Б. Спіноза), як те, що приносить користь (утилітаризм). Від середини ХІХ 

ст. витісняється поняттям цінність. 

 

Відповідальність – категорія етики, яка характеризує міру відповідності 

поведінки особи (групи осіб) діючим суспільним нормам, є показником 

співвідношення обов’язку та міри його виконання. Розрізняють персональну та 

колективну; правову, економічну, екологічну, моральну, політичну, професійну В. 

тощо. В сучасних умовах роль особистої В. людини стрімко зростає. В. є запорукою 

встановлення у суспільстві справедливості та злагоди. 

 

Гедонізм – етична позиція, що утверджує насолоду вищим благом та 

критерієм людської поведінки. Прагнення до насолоди обґрунтовується як 

необхідність уникнення незадоволень і розглядається як головний двигун, що 

закладений у людину природою. Засновник Г. – античний філософ Аристип. 

 

Гуманізм – система поглядів, що визнає 1) цінність людини як особистості, її 

право на щастя, свободу, вільний розвиток; 2) нормою відносин між людьми 

принципи рівності, свободи та братерства; 3) критерієм суспільного розвитку – 

благо людини. Виникає спочатку як культурний рух доби Відродження (сер. XIV – 

сер. XVI ст.) в Італії (М. Кузанський, П. Д. Мірандола, Петрарка, М. Фічіно та ін.). 
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Деонтологія – розділ етики, який розглядає проблеми обов’язку та 

обов’язкового. Деонтологічна етика – це позиція у філософії моралі, яка відстоює 

необхідність існування етики обов’язку та справедливості (І. Кант). 

 

Добро – цілісний образ того, що моральність вимагає від людини; ціннісне 

уявлення, яке відображає позитивне значення чого-небудь у його відношенні до 

деякого стандарту, а також сам цей стандарт. Співвідноситься з ідеєю блага, що 

означає позитивний зміст буття взагалі, який пов’язаний із розвитком його 

можливостей. Протилежністю Д. є зло. Д. завжди самодостатнє, бо здійснюється 

заради нього самого, а не заради чогось іншого; є не просто вільним, а свідомим 

співвіднесенням з ідеалом, свідомим вибором на користь ідеалу. Змістом добра є 

долання відчуженості між людьми, утвердження між ними взаєморозуміння та 

гуманізму, всебічне ствердження всього вітального, життя у всіх його проявах. 

Поняття Д. вивчає етика, яка вчить людину в ситуації вибору між Д. і злом робити 

усвідомлений вибір на користь Д. та знаходити вірні рішення в кожній життєвій 

ситуації.  

 

Золоте правило – одна з найстародавніших моральних заповідей: не роби 

іншим того, що ти не хочеш, щоб робили тобі. Зустрічається у східних, 

давньогрецьких мудреців, в Євангелії, увійшла до складу категоричного імперативу 

І. Канта. 

 

Евдемонізм – принцип тлумачення та обґрунтування моралі, згідно з яким 

щастя чи блаженство є вищою ціллю людського життя. Проблема щастя є важливою 

для класичної філософії і мало цікавить сучасну етико-філософську думку, більш 

нагальним для неї у цьому контексті є подолання трагізму, крихкості людського 

існування. Е. не ототожнює повністю поняття щастя і насолоди, але й не відкидає 

наявність зв’язку між ними. Для Е. щастя є не лише індивідуальною насолодою, але 

й задоволенням від гармонії внутрішнього світу людини та її стосунків з іншими, 

оскільки людина повинна не лише розвиватися сама, але й робити щасливим ще 

когось. Одним із перших представників Е. був античний філософ Епікур. 

 

Еволюція – процес розвитку, зміни, що відбуваються у живій та неживій 

природі і призводять чи до підвищення їх рівня (прогресу), чи до його пониження 

(регресу). Серед найбільш поширених теорій еволюціонізму, яких існує кілька 

десятків, слід назвати такі. Епігенетична теорія (К. Вольф) вважає, що в процесі 

розвитку бере участь окремий організм, перебудови в ході його становлення є 

двигуном розвитку. Ендогенетична теорія (Ж. Ламарк) стверджує, що існує 

внутрішній рушій розвитку і його мета. Теорія катастрофізму (Ж. Л. Кюв’є) 

стверджує, що на еволюцію впливають різні зміни в біосистемах (флорі, фауні, 
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біосфері тощо). Її різновидами є теорія неокатастрофізму, екокліматичні теорії, що 

будують гіпотези космічних масових вимирань; теорія Ч. Дарвіна, що говорить про 

біотичні (життєві) катастрофи в окремих організмах та подальше витіснення 

природою менш життєво спроможних форм; стохастичні теорії, в яких ідеться про 

випадковий процес розвитку, характер змін якого в часі неможливо передбачити. 

Ектогенетична теорія (Е. Ж. Сент-Ілер) вважає Е. наслідком адаптивних реакцій 

організму на безпосередні впливи середовища і стверджує, що ці можливості 

безмежні. Уніформістська теорія (Ч. Лаєлл) говорить про зміни в результаті 

нагромадження дрібних відхилень у житті організмів, які відбуваються поступово в 

результаті дії зовнішніх факторів. У нинішньому світі діють ті ж фактори, що 

спричиняли зміни раніше. Тому процес Е. є прозорим та пізнаваним. 

Сальтаціоністська теорія (Г. де Фріз) веде мову про різкі, стрибкоподібні зміни 

спадковості та їх закріплення в житті наступних поколінь. Оскільки Е. людства не є 

гарантованим поступом і може перейти у свою протилежність (деволюцію) нині все 

частіше говорять про відповідальності людства за свої дії в контексті імовірності 

майбутнього. Протилежністю еволюціоністських теорій є теорії циклічного 

розвитку, які стверджують про наявність окремих, часто не пов’язаних один з одним 

етапів становлення. 

 

Етика – учення про мораль; філософська наука, що вивчає мораль та 

моральність як явища духовно-суспільного життя людей; система моральних норм і 

цінностей, властива певній спільноті. Термін уводить Арістотель («Нікомахова 

етика», «Евдемова етика», «Велика етика»), утворюючи його на основі слів «етос» – 

«звичне місце проживання» та «етичний» – «чесноти, пов’язані з людською вдачею, 

характером», на відміну від тих, що стосуються розуму та мислення. Це відображає 

зв’язок предмета Е. із соціально-культурним, природнім середовищем. Е. зазвичай 

поділяють на три частини: метаетика чи теорія моралі (вивчає моральні терміни та 

судження), нормативна Е. (обґрунтовує нормативно-ціннісний підхід до моралі, 

систематизує моральні норми) та описову Е. (досліджує феномени моральності в їх 

конкретній історико-культурній репрезентації, допомагає розібратися в колізіях 

моральної практики). Е. поділяють також на загальну і прикладну (професійну); на 

макроетику та етноетику (Е. окремих спільнот). Е. на сучасному етапі її існування 

розуміє мораль не як абстрактні принципи, що потребують сліпого виконання, а як 

утверджені самою особистістю підвалини її існування, які, разом із тим, повинні 

корелюватися із загальнолюдськими принципами та нормами моралі. Більш 

радикальний підхід проголошує, що не існує етичної універсальності, моральний 

релятивізм є нормою існування; нормативна Е. та метаетика займаються безплідним 

та безпідставним пошуком того єдиного морального принципу, якого не існує. Утім, 

навіть за такої радикальної позиції питання моральності людини лишаються 

актуальними. 
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Імператив – вимога, наказ, закон; у філософії І. Канта категоричний І. – це 

апріорний закон моралі, загальнозначима моральна настанова, що містить 

об’єктивний примус до дії і ґрунтується на вірі. Категоричний І. має два таких 

основних визначення: «Чини так, щоб максими (правила), якими керується твоя 

воля, могли б стати принципами загального законодавства» (т. зв. «формула 

універсалізації») та: «Чини так, щоб ти завжди ставився до людства як у своїй особі, 

так і в особі будь-кого іншого також як до мети й ніколи не ставився б до нього 

тільки як до засобу» (т. зв. «формула персональності»)3.  

 

Метафізика – букв., те, що йде після фізики (термін запропонував      

А. Родоський для систематизації розрізнених творів Арістотеля, які йшли після 

«Фізики» – праць про природу та навколишній світ); розділ філософії, який 

займається граничним розумінням, на яке спирається філософія у своїх 

дослідженнях; термін часто вживається як синонім онтології, філософії загалом. М. 

розпадається на: онтологію (вчення про саме сутнє), космологію (вчення про 

сутність світу), антропологію (вчення про людину), теологію (вчення про існування 

й сутність Бога). М. розуміється як наука, яка поєднує в ціле різні форми та 

напрямки пізнання світу. Існують різні підходи до розуміння суті та ролі М. в 

системі філософського знання. Культ науки в класичній філософії мав наслідком у 

ХХ ст. спроби побудови М. засобами дослідної науки; спроби перетворення її на 

строгу, точну, індуктивну, фундаментальну науку (Е. Гуссерль, Г. Дріш, Й. Ремке, Г. 

Шнейдер). Неопозитивісти, навпаки, вважали за необхідне виключити М. із 

філософії як зайве, безпідставне, необґрунтоване знання (Р. Авенаріус, Е. Мах). Як 

спроба захисту М. висловлювалося припущення про її тотожність зі світоглядом, з 

онтологією, із картиною світу (В. Вундт, В. Дільтей, Г. Зіммель). Для релігійної 

філософії М. була і є важливим шляхом осягнення цілісності буття (Е. Гартман,  

М. Шелер). Існують спроби відродити М. як спекулятивну філософію, що втілена в 

загальних ідеях, та за допомогою якої можна осягнути все інше (А. Уайтхед). 

Неокантіанство розглядає М. як учення про структуру, закони, принципи 

теоретичного та практичного розуму (В. Віндельбандт, Г. Коген, П. Наторп,    

Г. Ріккерт). Баденська школа неокантіанства ототожнила М. з осягненням цінностей 

культури. Дискусії про М. ішли навколо з’ясування наступних моментів: 1) чи існує 

і чи потрібне людині метафізичне знання; чи можна з науки елімінувати 

теоретичний пласт; 2) як провести межу між науковим та метафізичним знанням 

(проблема демаркації). Ці дискусії зрештою прийшли до визнання М. та констатації 

неможливості очищення від неї знань. Колінгвуд підкреслював історичність 

проблем М., яка є не спробою осягнути те, що лежить за межами досвіду, а спробою 

з’ясування того, що люди певної епохи думають про загальну природу світу; тому 

                                                           
3 Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; [редкол.: 

В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – Київ: Абрис, 2002. – VI, 742 с. – С. 272. 
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М. не є остаточною відповіддю на граничні питання, а є сукупністю передумов тих 

питань, якими переймаються люди, вчені, митці. М. Гайдеггер ототожнював М. із 

філософією та людським буттям. Центральне поняття М. для нього – питання про 

буття, яке не тотожне сутньому. Тому М. є виходом за сутнє, дане. Людське буття 

відкривається у «ніщо», у порожнечі, де не має опори; і людина повинна відкрити 

себе у «ніщо», навчитися жити у цьому стані без опори. М. Гайдеггер розрізняє два 

різновиди М. Традиційна М. розмежовує «сутнє» та «над-сутнє», передбачає не-

проблемність у розумінні останнього, оперує догматичними поняттями та 

категоріями. Новоєвропейська М. – це М. суб’єктивності, вона поставила під сумнів 

не лише абсолютну достовірність «над-сутнього», але й саме «Я». Це М. питання, 

пошуку, шляху.  

 

Мораль – імперативний спосіб відношення людини до дійсності, який 

унормовує стосунки людей між собою та з навколишнім світом у полі напруги між 

добром і злом. Це конгломерат цінностей, завдяки яким люди можуть дивитися на 

себе та на світ як на об’єкти морального осмислення. Постмодерністський контекст 

висловлює думку про те, що М. є химера, рудимент модерністського оптимізму, 

його віри в існування цінностей гуманізму, втім, не заперечує при цьому існування 

М. та необхідність дотримання людиною базових етичних принципів. 

 

Моральність – використання загальновизнаних норм, принципів, правил 

поведінки в конкретних ситуаціях, у стосунках між людьми. 

 

Обов’язок – категорія етики, яка означає моральне зобов’язання певного 

суб’єкта (індивіда чи групи), яке сприймається ним як завдання до дії; внутрішня 

настанова до дії, яка корелюється із загальноприйнятими цінностями і є результатом 

власного вольового зусилля. Виконання О. може породжувати внутрішній конфлікт, 

оскільки здійснення О. передбачає реалізацію свободи вибору, відповідальність 

перед собою та іншими.  

 

Прагматизм – напрям сучасної філософії, виник та отримав найбільший 

розвиток у США. П. стверджує, що філософія не повинна бути роздумами про 

першоначала, а має стати загальним методом вирішення проблем, які постають 

перед людиною в різних життєвих ситуаціях. Ч. Пірс запропонував новий тип 

філософування, що базується на своєрідному розумінні людської дії. Вона є 

основною формою життя людини, має не рефлекторний, а свідомий, доцільний 

характер. Тому слід вивчити механізми свідомості, мисленнєвих структур, що 

здійснюється поза вивченням відношення пізнання до реальності. Місце знань 

посідає віра – готовність діяти певним чином. Пізнання є переходом від сумніву до 

віри, не суб’єктивної, а колективної, соціальної, тобто до соціально встановленого 
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та узаконеного вірування. Поняття, якими оперує наука, слід розглядати з точки 

зору тих наслідків, які можуть виникнути в результаті користування ними, та з 

точки зору майбутнього (принцип Ч. Пірса). В. Джеймс розглядає П. як метод та як 

теорію істини. Як метод П. є засобом урегулювання наукових суперечок шляхом 

виявлення практичних наслідків кожного вчення, їх зіставлення та оцінки; вибір 

наукового вчення може бути здійснений на основі запропонованого ним принципу 

«воля до віри». Як теорія істини П. виходить із розуміння істини як успішності чи 

дієвості ідеї, її корисності для досягнення певної цілі. Перевірка істинності 

здійснюється за допомогою запропонованого ним методу «радикального 

емпіризму»: універсального досвіду, який включає у себе також релігійний досвід, 

не містить ніяких обмежень щодо експериментування та творчості. Досвід 

розуміється як безперервний потік свідомості, із якого ми своїми вольовими 

зусиллями виділяємо певні відрізки, що набувають для нас статусу речей завдяки їх 

найменуванню. Поняття «потоку свідомості» справило значний вплив на художню 

літературу, кіномистецтво тощо. До П. відносять також Дж. Дьюї, Р. Рорті та ін. 

 

Свобода – здатність людини до активної діяльності у відповідності до своїх 

намірів, бажань, інтересів, можливість діяти так, як хочеться, досягати поставлених 

перед собою цілей. С. – це передусім свобода волі. 

 

Свобода волі – філософське поняття, що трактується як самовизначення 

людини у своїх діях. Існує дві позиції у його тлумаченні: детермінізм, що відстоює 

причинну зумовленість волі, та індетермінізм, що її спростовує. В першій, в 

залежності від тлумачення факторів, що визнаються причиною вольових актів, 

виділяють геометричний чи механічний детермінізм (Т. Гоббс, Б. Спіноза) та 

психологічний (Т. Ліппс). Прикладом індетермінізму є погляди Й. Г. Фіхте. 

 

Свобода совісті – це свобода вільно думати та розмірковувати про світ, своє 

місце у ньому, це право вільно обирати світоглядні та життєві принципи, це свобода 

світогляду; С. с. є виявом свободи людини в суспільстві, важливим принципом 

побудови самого суспільства. Одним із проявів С. с. є свобода віросповідання. 

 

Щастя – поняття моральної свідомості, що означає такий ідеальний стан 

людини, який відповідає найбільшому внутрішньому вдоволенню умовами свого 

буття, повноті та усвідомленості життя, здійсненню свого призначення, абсолютній 

відсутності бажань тощо; на здійснення та здобуття якого людина спрямовує усі свої 

зусилля. 
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Тема 7. ЕСТЕТИКА 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ДО ТЕМИ 7 

Гармонія – категорія естетики, що відображає співрозмірність та 

впорядкованість частин цілого, єдність різноманітного, впорядкованість форми та 

змісту. Існують математичний, естетичний, художній підходи до тлумачення цього 

поняття. Нині часто застосовують це поняття щодо характеристики стосунків 

людини та світу. 

 

Естетика – філософська наука, яка вивчає два взаємообумовлених кола явищ: 

сферу естетичного як специфічний вияв ціннісного відношення людини до світу та 

сферу художньої діяльності людини. Е. називають наукою про чуттєву культуру 

людини, про емоційно-чуттєве, духовно-ціннісне осягнення людиною світу. Е. як 

самостійна наука виникає в ХVIII ст. Термін Е. вперше був уведений німецьким 

філософом О. Г. Баумгартеном. Він виділяє Е. як самостійну філософську 

дисципліну і визначає її як науку про досконале у світі явищ. Розрізняють 

імпліцитну Е. (як вільне вивчення проблематики Е. в рамках інших дисциплін, як-

от: філософія, поетика, риторика, теологія тощо, що мало місце в історії 

становлення гуманітарного знання до появи Е. як самостійної дисципліни) та 

експліцитну Е. (як самостійну наукову дисципліну, що існує від ХVIII ст. У ній 

виділяють протонауковий (до сер. ХVIII ст.), класичний (сер. ХVIII – XIX ст.) та 

некласичний (кін. XIX – XXІ ст.) періоди розвитку). Пізнання, згідно з О. Г. 

Баумгартеном, має дві форми: вищу чи інтелектуальну (логіка) та нижчу, естетичну. 

Філософ вказав на два рівні існування Е.: теоретичний (вивчення проблем краси, 

чуттєвого сприйняття дійсності) та практичний (вивчення проблем мистецтва). 

Предметом вивчення Е. є: естетична діяльність та її форми (розглядається людина, 

природа та суспільні відносини як об’єкти естетичної діяльності); структура 

естетичної свідомості (естетичне почуття, смак, ідеал); метатеорія мистецтва 

(аналізується історична типологія мистецтва, місце мистецтва в структурі людської 

життєдіяльності, вивчається відображувальна сутність мистецтва, взаємодія 

загальнолюдського та національного в мистецтві, свобода й детермінізм у мистецтві, 

діалектика взаємозв’язку змісту та форми в мистецтві, вивчається природа 

художнього образу (єдність у ньому одиничного й загального, конкретного й 

абстрактного, суб’єктивного й об’єктивного), аналізується розвиток творчих 

здібностей людини, специфіка творчого процесу тощо). 

 

Катарсис – очищення, співпереживання; емоційне розвантаження; містичне 

очищення душі від бруду чуттєвості, тілесності, яке уподібнюється чуттєвому 

задоволенню. За Арістотелем, одна з цілей трагедії та, ширше, всього мистецтва, 

зустріч з яким має нести виховне та очищувальне навантаження. 

 



138 

 

Комічне – категорія естетики, яка характеризує конфлікт, який є незначним, 

ігровим, веселим. Формами комічного є гумор (незлобне відношення до хиб життя 

чи людини), сатира (знищувальна критика недоліків та вад), іронія (насмішка, 

прихований глум під серйозною формою), сарказм (дошкульний, злий сміх, що 

містить руйнівну оцінку). Розрізняють високе смішне («Дон Кіхот») та низьке 

смішне (каламбур). 

 

Мистецтво – у широкому розумінні будь-яка діяльність, що здійснена вміло, 

майстерно, вишукано і в технічному, і в естетичному плані; у вузькому розумінні – 

створення естетичних об’єктів засобами художньої уяви, сукупність яких є 

частиною духовної культури людства. М. – це форма культури, пов’язана зі 

здатністю людини до естетичного освоєння світу та його відтворення з 

використанням творчої уяви в образно-символічний формі. М. спрямоване на 

творення та переживання краси. Еталоном М. є естетичний ідеал, що породжується 

діалоговою комунікацією в межах певної культури. Основою М. є закріплені в 

певній культурі естетичні уявлення, які творчо опрацьовуються митцем. Мета М. 

може визначатися як: вирішення екзистенційних проблем; пізнання реального світу; 

створення ідеального світу; відтворення внутрішнього світу художника; організація 

спілкування людей; вирішення щоденних проблем людини тощо. Стрижнем М. є 

ідея, якій підпорядкована тематика й образно-сенсова будова твору М. Сила М. в 

тому, що символічна уява творця (а також того, хто стає співтворцем шляхом 

розкриття задуму автора у своєму сприйнятті його твору) піднімає людину над 

просторово-часовим існуванням та надає сенсу її життю та існуванню світобудови. 

Спільними ознаками різних видів М. є: 1) зосередженість на почуттєвій культурі 

людини; 2) антропологічна парадигмальність; 3) онтологічна налаштованість; 4) 

естетична транскрипція буття; 5) художня умовність; 6) творчість, фантазія, уява, 

креативність; 7) діалектична єдність і відкритість форми та змісту в творі М.;    

8) діалогова (комунікативна) та поліфонічна природа М., яке апріорі є полем діалогу 

художника зі світом, художника із власним задумом, читача з автором чи з його 

персонажами, художника та його твору зі своїм історико-культурним середовищем, 

а також з іншими культурами та окремими творами М. Традиційно види М. 

поділяються за способом втілення художнього образу на: просторові види М. 

(живопис, графіка, архітектура, скульптура, фотомистецтво, декоративно-прикладне 

М., дизайн); часові види М. (музика, література, радіо); просторово-часові (театр, 

кіно, хореографічне та циркове М., відеоігри). За формою чуттєвого сприйняття М. 

поділяють на: слухові (музика), зорові (живопис, скульптура, архітектура, графіка) 

та зорово-слухові (театр та кіно). За матеріалами, що використовуються, М. 

поділяють на такі, що мають справу зі: словом (література), звуком (музика), 

традиційними матеріалами (фарба, глина, дерево, метал, камінь), нетрадиційними 

матеріалами (хімічні сполуки, предмети побутового вжитку, відходи виробництва 
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тощо), засобами збереження інформації (медіамистецтво), з людиною (акторське 

М.). Інколи М. поділяють на вербальні (література) та невербальні (інші види М.). 

Вивченням проблематики М. займається наука естетика. 

 

Мімезис – наслідування (імітація), яке складає суть мистецтва, спрямованого 

на уподібнення до зовнішнього світу чи ідеалу. М. є одним з основних принципів 

естетики. М. є репрезентацією істини, існування якої ним передбачається. Термін 

давньогрецької філософії та естетики (представлений у «Державі» Платона та 

«Поетиці» Арістотеля). Заперечуючи метафізику присутності, постмодернізм 

проголошує відсутність того, що в М. постає як означуване, як об’єкт; М. для нього 

є предметом критики. 

 

Потворне – антипод прекрасного, все те, що створює контраст красі; земне, 

тілесне; те, що потребує духовного опанування як усвідомлена загроза існуванню. 

П. має такі характеристики: дисгармонія, диспропорція, невпорядкованість, 

відсутність досконалості, розлад, моральна деградація тощо. 

 

Прекрасне – категорія естетики, яка характеризує щось із точки зору його 

довершеності. П. постає як ідея, як базовий принцип світобудови, пов’язаний з 

істиною та красою; як характеристика або довершених форм природи та 

суспільства, або явищ чи творів мистецтва, що викликають естетичну насолоду. П. 

характеризує явища з точки зору їх максимальної естетичної цінності (чи як такі, що 

виступають у своїх довершених формах, чи як такі, що дають максимальну 

естетичну насолоду). Ідея П. є вічною і незмінною, а П. як характеристика залежить 

від національно-етнічних, історико-культурних, релігійних, соціальних, вікових, 

професійних та інших контекстів. П. в житті і П. в мистецтві можуть не збігатися: 

потворні життєві явища можуть бути зображені засобами мистецтва в довершеній 

формі і навпаки. 

 

Творчість – діяльність людини, результатом якої є створення чогось якісно 

нового, чого раніше не було. Т. вивчають у двох аспектах: філософському 

(предметом вивчення є призначення та сутність Т.) та психологічному (предметом 

вивчення є механізм творчого процесу, вивчення його етапів та факторів, що на 

нього чинять вплив). У філософії склалися такі традиції розуміння Т.: як вольового 

акту, що породжує буття із небуття (Платон); як те, що є властивістю Бога     

(А. Августин); як те, що уподібнює до Бога (П. д. Мірандола); як винахідництво 

нового, як комбінація та творче опрацювання існуючого (Т. Гоббс); як продуктивна 

здатність уяви людини, як те, що об’єднує розум та почуття (І. Кант); як єдність 

свідомого та несвідомого, раціонального та ірраціонального (Ф. В. Й. Шеллінг); як 

ознака геніальності, як вище покликання людини, як спосіб єднання з абсолютом  
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(Ф. Шиллер); як те, що характеризує життя (воно розуміється як безособове 

природне начало), бо життя є безперервним породженням нового (А. Бергсон); як те, 

що прориває природну необхідність, предметне існування, дає вихід зі стану «як 

усі» (Ж.-П. Сартр); як інтелектуальне споглядання (Е. Гуссерль); як певний спосіб 

відношення до життя, процес актуалізації людини, реалізація її покликання    

(К. Роджерс); як те, що є наслідком сублімації (перетворення у соціально прийнятні 

форми) афективної та руйнівної енергії підсвідомого (З. Фройд); як те, що допомагає 

у вирішенні певних завдань (Д. Дьюї). У Т. велику роль відіграє гнучкість розуму та 

продуктивність уяви, дивергентність (здатність розходитися в різних напрямках) та 

альтернативність (здатність долати стереотипи та штампи, шукати нові, 

альтернативні варіанти) мислення, здатність до емпатії та альтруїзму. Синонімами 

Т. є: креативність, інноваційність, інсайт. Англійський психолог Г. Уоллес виділив 

такі чотири етапи Т.: підготовча стадія, інкубаційний період, осяяння (інсайт), 

перевірка ідеї та її реалізація. Важливу роль у процесі Т. відіграють як натхнення та 

осяяння, так і систематична та наполеглива праця. Т. прийнято поділяти за сферами, 

в яких вона реалізується (напр., літературна, художня, технічна, наукова тощо). 

Проблеми Т. вивчає такий розділ філософії, як естетика. Галузь науки, що вивчає 

специфіку творчої діяльності, особливості творчого мислення, а також методологію 

здобуття нового знання в різних сферах пізнавальної діяльності, називається 

евристика. 

 

Трагічне – категорія естетики, що характеризує непересічний за своєю 

значимістю конфлікт (напр., між свободою та необхідністю), який супроводжується 

стражданнями й утратою і не може бути розв’язаний. Т. спричинене внутрішніми, а 

не зовнішніми причинами, є наслідком вільного волевиявлення людини, у результаті 

якого неминуче страждає вона сама, є викликом долі та суспільно-історичним 

обставинам.  


