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                                                   Вступ. 

          Філософіѐ ѐк фундаментальна дисципліна   ю складовоя 
частиноя широкого кола філософських дисциплін,  ѐкі згідно  з 
державними стандартами вищої школи в Україні повинні 
обов’ѐзково вивчати  студенти  всіх спеціальностей і форм 
навчаннѐ. Адже в сучасних умовах зростаять  вимоги до знань   
студентів  у галузі суспільно - гуманітарної підготовки. 
      Філософіѐ ѐк складне духовне утвореннѐ  і суспільно -
історичне ѐвище життѐ лядей не завжди вкладаютьсѐ  в 
однозначні визначеннѐ і характеристики. Актуальність численних 
проблем, ѐкі маять філософське підґрунтѐ , визначаютьсѐ тим, що 
длѐ їх розв’ѐзаннѐ  потрібне  наукове світобаченнѐ і 
світорозуміннѐ. 
       У формуванні  останніх важлива роль належить викладачам 
філософії, їх знаннѐм  і переконаннѐм. Студенти повинні глибоко 
опанувати  курс філософії , чітко розуміти і  оріюнтуватисѐ в 
складній  сучасній пляралістичній філософській ситуації, 
зважаячи на  багатоманітність   процесів в духовній сфері 
суспільства та зростаннѐ філософських напрѐмків. 
       Оволодіннѐ конкретно-науковими знаннѐми також ю 
необхідноя умовоя зростаннѐ рівнѐ освітченості та культури 
фахівцѐ будь-ѐкого профля, ѐкщо ці знаннѐ спираятьсѐ на 
систему філосовсько світоглѐдних ідей і цінностей особистості. 
        Основними  завданнѐми дисципліни «Основи філософських 
знань» ю:  
формуваннѐ наукового світоглѐду  і  філософської культури 
мисленнѐ та пізнаннѐ;  набуттѐ навичок  науково-філософського 
аналізу, духовного самовдосконаленнѐ та свідоме застосуваннѐ в 
професійній діѐльності філософської методології  та знань. 

Післѐ вивченнѐ дисципліни «Основи  філософських знань»    
студенти повинні  знати  основні понѐттѐ дисципліни;  предмет, 
джерела  виникненнѐ, функції та призначеннѐ   філософії; форми і 
види світоглѐду, розуміти розбіжності світобаченнѐ і  
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світорозуміннѐ; основні форми буттѐ; сутність діалектики: 
лядський критерій розвитку, принципи, закони, категорії; 
походженнѐ, форми, структура, функції свідомості; 
      Студенти повинні вміти розрізнѐти специфіку світобаченнѐ і 
світорозуміннѐ  кожної  культурно-історичної епохи, бачити і 
логічно поѐснявати  внутрішні зв’ѐзки між напрѐмками філософії; 
розрізнѐти специфіку світобаченнѐ і світорозуміннѐ  кожної  
культурно – історичної епохи, бачити і логічно поѐснявати  
внутрішні зв’ѐзки між напрѐмками філософії; 
    Вивчення філософії покликене сприяти   становленню  у 

суспільстві  духовного клімату, взаєморозуміння, поліпшення 

міжособистісних відносин та гармонізації людських стосунків, 

утвердження соціальної стабільності в суспільстві. 
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                                     Семінарське заняття  №1. 

Тема. Антична філософія: особливості розвитку , морально – 

етична спрямованість 

                                                        План. 
1. Антична філософіѐ , її космоцентричний характер. 
2. Філософські школи досократичного періоду, їх представники  і 
проблематика. 
3. Філософські поглѐди софістів і Сократа. 
4. Ідеалістична  філософіѐ Платона. 
5. Основні положеннѐ філософії Аристотелѐ. 
6.Основні школи елліністичного періоду: стоїцизм, 

епікуризм,скептицизм. 

 Основні  поняття  та категорії: субстанціѐ, пантеїзм, софістика, 

стоїцизм, епікуризм, скептицизм, тираніѐ, політіѐ, аристократіѐ. 

  Методичні вказівки для проведення семінарського заняття. 
   В першому питанні, слід  розкрити суть понѐттѐ космоценризму  
і звернути увагу на те, ѐк  це питаннѐ  висвітлявали  представники  
шкіл досократичного періоду. 
Важливо звернути  увагу на космологічну концепція 
представників Мілетської школи,  порівнѐти її з поглѐдами 
Геракліта і Піфагора. 
      В другому питанні важливо висвітлити проблематику шкіл до- 
сократичного періоду, звернувши увагу на їх наївно- 
матеріалістичний характер. Вказати , хто з представників  звертав 
увагу на питаннѐ   діалектики, протилежностей і суперечностей  
між ними. 
     Розкриваячи  третю питаннѐ , слід показати, що з другої 
половини V ст.. до н.е. від вченнѐ Сократа починаютьсѐ ѐкісно 
новий  етап  давньогрецької філософії. Важливо розкрити роль 
софістів, їх ідейне протистоѐннѐ з Сократом. 
    На прикладі  ідеалістичної  філософії  Платона   потрібно 
розкрити  природу ідеалізму , його суть і особливості. Звернути 
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 увагу  на   те, ѐк лядина пізнаю світ, його поглѐди на етику і 
державу. 
            Розкриваячи  основні  положеннѐ  філософії Арістотелѐ, 
слід звернути увагу на  відмінність поглѐдів  з Платоном, його 
розуміннѐ матерії і форми,  пізнаннѐ, держави , права. 
   В  останньому питанні , слід з’ѐсувати відмінності еліністично- 
римської філософії від класично–грецької  на прикладі шкіл 
еліністичного періоду. 
 
                               Проблемно–пошукові питання. 

   1. В  чому полѐгаю специфіка античної філософії? 

   2.Чому вважаютьсѐ , що Сократ здійснив  «антропологічний 
переворот «  у історії    філософської думки? 
    3.Чому світоглѐдну настанову доби античної  філософії 
називаять космоцентричноя?                                                                   
     Тематика   реферативних повідомлень. 

1.Політичні  поглѐди Арістотелѐ. 
2.Філософські поглѐди Демокріта. 
3. Філософські поглѐди Піфагора .                                                                 

                                                           Література. 

1.Буслинський В.А. , Скрипка П.І. Основи філософських  знань. – 
Львів : «Новий світ -200»,2004. с. 48–67.  
2.Петрушенко В.Л. Філософіѐ : курс лекцій. – К., Каравела.,с.52- 
73. 
3.Причепій Є.М., Черній А.М., ГвоздецькийВ.Д., Чекаль Л.А. 
Філософіѐ. –  К.:Академіѐ,2001  с.56 -76. 
4.Сморж Л.О.Філософіѐ: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004  
с.73– 81. 
5.Старовойт І.С., СілаюваТ.О., ОрендарчукГ.О.Філософіѐ. -
Тернопіль.: Астон. – с.15– 25. 
6. Філософіѐ під ред. І.Ф.Надольного, – К.: Вікар. С.37 – 50. 
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                1. 1.  Антична філософія,  її космоцентричний  характер. 

         При  висвітленні космоцентричного характеру  античної  

філософії,  студенти повинні  розкрити  космологічну  концепція  

представників Мілетської школи, ѐка зводиласѐ  до трьох  

основних  положень: 

    1.  Сонце, Місѐць, зірки маять землеподібну природу. Землѐ там 

розжарена. 

    2. Землѐ плаваю на воді, подібно до шматка деревини (Фалес 

поѐснявав у зв’ѐзку з цим такі природні ѐвища, ѐк коливаннѐ 

грунту, землетруси тощо).  

3. Початок і кінець Всесвіту – вода.  Анаксімандр вважав,що 

Землѐ – матеріальне утвореннѐ, ніщо її не тримаю, на місці ж вона 

залишаютьсѐ внаслідок рівної віддаленості від усіх точок 

периферії космосу. Форма Землі – кругла. Вона складаютьсѐ з 

двох плоских поверхонь; по одній ми ходимо,а інша – їй 

протилежна. Все розвиваютьсѐ природно, без будь-ѐкого 

втручаннѐ надприродних, божественних сил, тобто длѐ Бога 

Анаксимандр не залишаю ніѐкого місцѐ. 

     Представник Ефеської   школи Геракліт вважав, що Всесвіт – 

плинний, змінний. Свою уѐвленнѐ про це Геракліт висловляю в 

таких судженнѐх, ѐкі стали вже крилатими : “все тече, все 

зміняютьсѐ”; “неможливо  двічі ввійти і одну і ту ж річку”, в один і 

той же час стосовно одного і того ж суб’юкта, “бо протікаю інша 

вода”. 

 Студентам слід  звернути увагу на  поглѐди Піфагора, ѐкий 

вважав, що  завдѐки числам, світ утворяютьсѐ “космічним 

порѐдком” .     Піфагор висловив глибоку й оригінальну думку про 

те, що Землѐ повинна мати форму кулі, оскільки у природі 

останнѐ ю “найдосконалішоя формоя гармонії”. 
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       1.2.Філософські  школи  досократичного  періоду, їх  

представники і проблематика.                                                      

      Виникненнѐ  перших  філософських шкіл, напрѐмків у 

Стародавній Греції припадаю на VI століттѐ до нашої ери і 

відбуваютьсѐ в таких містах -державах, ѐк Мілет та Ефес (Мала 

Азіѐ). 

      Саме тут, у цих містах-державах, і виникли перші філософські 

школи Стародавньої Греції – Мілетська школа, ѐку заснував 

Фалес, та Ефеська школа, ѐку започаткував Геракліт. Длѐ цих шкіл 

характерними були стихійно-матеріалістичні  поглѐди. 

        Фалес (624 – 547рр . до нашої ери) –ю  родоначальник  не 

лише античної, а й взагалі  європейської філософії , один  з семи 

наймудріших філософів античного світу. Його називали “першим 

мудрецем”, “першим філософом, “”першим природослідником”, 

“першим фізиком”, “першим геометриком”, “першим 

астрономом”.  Фалес “першим взѐвсѐ за філософія природи”, 

“першим відкрив, що затемненнѐ Сонцѐ відбуваютьтсѐ внаслідок 

покриттѐ його Місѐцем”, “першим зайнѐвсѐ астрономіюя і 

передбачив сонѐчне затемненнѐ”, “першим довів, що діаметр 

Сонцѐ становить одну сімсот двадцѐту частину сонѐчної орбіти”, 

“першим назвав останній день  місѐцѐ тридцѐтим”,  “першим 

вписав у коло прѐмокутний трикутник”, “першим довів, що коло 

поділѐять діаметром навпіл”, “першим встановив, що при 

пересіканні двох  прѐмих вертикальні кути рівні”.  

          Фалес обґрунтував новий поглѐд на світ, суть ѐкого полѐгаю у 

тому, що вся його багатоманітність він звів до єдиної загальної 

першооснови – води . Все з води, стверджував філософ, і все на 

воду перетворяютьсѐ. Вода з легкістя втіляютьсѐ в різні речі,  
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набуваю різних форм. Частина води, котра випаровуютьсѐ, стаю 

повітрѐм; найбільш тонкі прошарки повітрѐ спалахуять у виглѐді 

ефіру; випадаячи в осад, вода стаю землея. Тому з чотирьох 

елементів ( води, вогня, землі і повітрѐ) найпричиннішим  

елементом ю вода. Вона – найперший, наймогутніший і 

найневичерпніший елемент природи.  

        Вченнѐ Фалеса про юдине речовинне начало розвивали його 

учні. Серед них був і Анаксимандр (610–546 рр. до н. е.) – другий 

великий представник Мілетської філософії школи.   

        Анаксимандр  помітивши взаюмоперетвореннѐ чотирьох 

елементів, ѐкі були в основі всіх речей: води, повітрѐ, вогня і 

землі, –  не вважав жодного з них гідним того, щоб прийнѐти його 

за субстрат інших, але визнавав таким субстратом щось інше, 

відмінне від них. Цим іншим був апейрон – загальна, нескінченна 

першоречовина, суміш всіх елементів, з котрих складаютьсѐ світ.  

       Поѐсняячи свій вибір такої першоречовини, ѐк апейрон, 

Анаксимандр звертаю увагу на важливу філософську проблему –  

виникненнѐ світу через взаюмодія протилежностей і їх боротьбу. 

Протилежності (тепле і холодне, сухе і вологе) споконвічно наѐвні 

в речах і виділѐятьсѐ з них. На думку філософа, апейрон 

«сімѐтворно»  містить у собі самому народженнѐ всіх речей. Вони 

виникаять завдѐки виділення ними «протилежностей внаслідок 

вічного руху».  

   Вічний рух ю причиноя народженнѐ світів.    

              Останнім видатним представником Мілецької школи був 

Анаксимен (588 – 525 рр. до .н . ери). Він продовжував розвивати 

уѐвленнѐ своїх попередників про першооснову світу. 

На його думку,  усі  речі виникаять з повітрѐ.  Воно ю рухливим, 

бо коли б воно не рухалось, то все, що зміняютьсѐ, ніколи не  
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могло б змінитисѐ. Рух повітрѐ ю вічним, без нього неможливе ні 

виникненнѐ, ні зникненнѐ. Коли повітрѐ урівноважене, 

однорідно-усереднене, то воно себе нічим не виѐвлѐю, і ми його 

не помічаюмо. Повітрѐ виѐвлѐю себе лише тоді, коли стаю 

холодним, теплим, вологим, рухливим. Тобто відчутні відмінності 

повітрѐ набуваю лише тоді, коли воно рухаютьсѐ: нагріваютьсѐ чи 

охолоджуютьсѐ. 

    Усі речі природи виникаять через протилежності гарѐчого і 

холодного, котрі ю у самому повітрі. Це здійсняютьсѐ або шлѐхом 

розрідженнѐ повітрѐ, коли воно нагріваютьсѐ, або його згущеннѐ, 

коли воно охолоджуютьсѐ. Все існуяче “розрідженнѐм і 

згущеннѐм” виникаю. Розріджуячись, повітрѐ стаю вогнем, потім 

землея, потім каміннѐм, а з них – все інше, навіть Бог. 

     Таким чином, повітрѐ ю найпершим, основоположним 

елементом всього існуячого, ѐке завдѐки своїм протилежностѐм 

– гарѐчого і  холодного – породжую весь світ. Анаксимен не лише 

визначив першоначало всіх речей, але й вказав на механізм їх 

утвореннѐ через взаюмодія зовнішніх протилежностей. Це була 

одна з перших наївних спроб з’ѐсуваннѐ сутності руху, зміни 

через взаюмодія протилежностей, котрі внутрішньо притаманні  

усім цим речам і ѐвищам об’юктивної дійсності. 

         Геракліт Ефеський (544–488 рр . до н. ери) – творець 

античної       діалектики.  

   Єдиним матеріальним першоелементом світу Геракліт вважав 

вогонь.  Він ѐк першоелемент лежить в основі всіх речей; сама 

природа ю вічно живим вогнем, котрий ніколи не згасаю. “Світ, 

юдиний із всього, не створений ніким із богів і ніким із лядей,  

був, ю і буде вічно живим вогнем, що закономірно запаляютьсѐ і 

закономірно  
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згасаю”. Це важливий  виклад  початків стихійної діалектики. 

       Стихійна діалектика у Геракліта виѐвлѐютьсѐ в його вченні про 

рух, зміни, перетвореннѐ речей, протилежності та їхня боротьбу.                        

      Геракліт  один із  перших обґрунтував думку про те, що сама 

гармоніѐ ю юдністя протилежностей, і висміявав тих, хто цього не 

розумів.  

     Протилежності, за Гераклітом, їх взаюмодіѐ внутрішньо 

притаманні всім речам світу. Кожна річ – це юдність 

пролежностей.Необхідність  взаюмодії, боротьби протилежностей 

Геракліт називав “загальним логосом”. Цей “логос” “існую вічно”, 

“все відбуваютьсѐ за цим логосом”. Це й  фактично  було  

припущеннѐ   філософа про всезагальність через взаюмодія 

протилежностей і їхня боротьбу.                                                                            

Таким чином, визначальним в античній філософії було те, що 

найперші філософи Стародавньої Греції  були матеріалістами, 

вони бачили світ таким, ѐкий він ю, ѐкий розвиваютьсѐ природним 

шлѐхом сам по собі, без втручаннѐ не лише лядей, але й богів. 

   Проти Геракліта, його вченнѐ про змінність, плинність усього 

існуячого, юдність та боротьбу протилежностей, котрі притаманні 

всім речам і ѐвищам, виступили відомий античний філософ і 

математик Піфагор і представник так званої Елейської 

філософської школи Ксенофонт і Зенон. 

           Піфагор (580 – 500 рр. до н .ери) – засновник Піфагорійської 

філософської школи. Він і його послідовники відкидали вченнѐ 

мілецьких філософів і Геракліта про юдине матеріальне начало, 

про розуміннѐ розвитку, руху, космогонії тощо. 

               Піфагор вважав, що в основі всього існуячого, його 

першоелементом ю число.  Весь світ – це гармоніѐ чисел та їх  
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відношень. Навіть душа ю число, котре  само собоя спричинѐю 

рух. Основоя всіх чисел піфагорійці  вважали  одиниця, ѐку вони 

обожнявали. 

       Піфагор і його послідовники, значну увагу приділѐли 

протилежностѐм таким, ѐк межа – безмежне, парне – непарне, 

праве – ліве, чоловіче – жіноче, спокій – рух, світло – темрѐва, 

прѐме – криве, добро –зло, прѐмокутник– квадрат тощо. Однак у 

вченні Піфагора – це зовнішні протилежності, і вони не 

переходѐть одна в одну, ѐк це здійсняютьсѐ у філософії Геракліта. 

З цього приводу можна сказати ,що у Піфагора, ми маюмо деѐкі 

елементи стихійної діалектики. 

  Однак у вченні Піфагора і піфагорійців про числа та їхня сутність 

неприховано відображена ідеалістична тенденціѐ в 

давньогрецькій філософії, перебільшеннѐ, абсолятизаціѐ чисел, 

перетвореннѐ їх у самостійні сутності, визнаннѐ за ними 

незалежного існуваннѐ. 

      Кесонефан (565 – 473 рр. до н . ери) – чільний представник 

Елейської філософської школи. Ксенофан –  родоначальник  

пантеїстичньго  світоглѐду. Пантеїзм (від грец. дослівно: усе 

бог) – філосовсько-релігійне вченнѐ, згідно з ѐким бог ю 

безособовим началом і тотожний усій природі.   У вченні 

Ксенофана важливе місце займаю уѐвленнѐ про бога ѐк про юдине 

ціле, нескінченне і вічне. Бог – начало усіх речей, він не схожий з 

людиною, але все бачить і все чую, він цілком ю розумом, 

свідомістя. Бог внутрішньо притаманний усім речам і ѐвищам він 

“зріссѐ” з ними.   

        Демокріт (460 – 370 рр. до  н. ери) – видатний матеріаліст 

античності, засновник атомістичної школи. 

     У своїх творах Демокріт розглѐнув проблеми філософії, логіки,  
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діалектики, математики, фізики, астрономії, техніки, військової 

справи, медицини, біології, педагогіки, філології, риторики, 

етики. 

     Демокріт разом із Левкіпом розробив античну атомістичну 

теорія побудови матерії. З точки зору ціюї теорії, всі речі, котрі нас 

оточуять, складаятьсѐ з неподільних частинок матерії – атомів. 

Останні ю вічними і незмінними. Самі вони рухаятьсѐ завдѐки 

тому, що ю пустота і відрізнѐятьсѐ один від одного лише 

величиноя, формоя, порѐдком і положеннѐм. Всі тіла – це 

різноманітне поюднаннѐ атомів. Рухаячись у різних напрѐмках, 

вони з’ѐднуятьсѐ утворяять  нові тіла, а коли розпадаятьсѐ, то 

тіла гинуть. Так відбуваютьсѐ народженнѐ всіюї багатоманітності 

речей і світів, котрі не створені богом, а існуять самі по собі, за 

необхідністя. У природі немаю випадкових ѐвищ – все у ній 

перебуваю у зв’ѐзку і взаюмодії.     Все маю своя причину.     

        Отже, поглѐди Демокріта про атомну будову матерії, про 

нескінченність Всесвіту, вічність руху, причинність, про їх 

об’юктивне існуваннѐ відігравали винѐткову роль у подальшому 

розвитку і філософії, і природознавства. 

             

  1. 3. Філософські  погляди  софістів  і Сократа.  

      Помітним ѐвищем в античній філософії була рання софістика. 

      Софістами (від грецьк – мудрець, вчитель) у Давній Греції 

називали філософів, котрі володіли мистецтвом 

красномовства, логічного мислення, чіткого доведення, вміння 

захищати будь-яке судження. Культом   для софістів стало 

ораторське мистецтво, мова, її правила, ефективне 

використання, логіка і діалектика. Спільними рисами для них  
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були: матеріалістичне розуміння природи; проблеми пізнання; 

критика релігії; діалектика як вміння суперечити ; логіка як 

переконання силою слова і, безумовно, красномовлення. Чільним 

представником ранньої софістики був відомий грецький 

філософ Протагор (481– 411 рр.до н ери.). 

   За своїм філософськими переконаннѐми  Протагор – 

матеріаліст. Він стверджував, що природа – це “плинна матеріѐ”  

(тобто змінна, рухлива), і що вона існую сама по собі, незалежно 

ні від бога, ні від лядини. Природа – пізнанна. Лядина з 

допомогоя своїх відчуттів здатна пізнати її. Початком будь-ѐкого 

знаннѐ ю саме відчуттѐ лядини, хоча їх свідченнѐ ю відносними. 

Так, наприклад, мед длѐ здорової лядини – солодкий, а длѐ 

хворої гіркий. 

   Лядина все існуяче сприймаю по своюму, через свою “Я”. 

“Лядина, стверджував філософ, – ю міроя всіх речей, існуячих, 

що вони існуять, і неіснуячих, що вони не існуять”. 

     Протагор був одним із тих ранніх софістів, хто виступив проти 

релігії, церкви,  поставив під сумнів саме існуваннѐ богів.  

      Зенон Елейський (490–430рр. до н. е) – ѐскравий та 

оригінальний представник                                                                            

Елейської філософської школи. Відомий в історії філософії ѐк 

автор багатьох апорій, спрѐмованих проти визначеннѐ істинності 

руху. Апоріѐ ( від грец. –безвихідь) – утрудненнѐ у розв’ѐзанні 

проблем руху, простору і часу. 

     Зенон продовжував розвивати вченнѐ елеатів про нерухомість 

і незмінність буттѐ. Він  доводив, що “суще за необхідністя одне і 

ю нерухомим”. Визначеннѐ  того, що це “суще” рухаютьсѐ,  

призводить до нерозв’ѐзних суперечностей, до апорій.  
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       Сократ.Сократ (469 – 399 рр. до н .е) – один із найбільш 

відомих філософів Стародавньої  Греції, перший великий 

мислитель, котрий став родоначальником об’юктивного 

ідеалізму, спрѐмованого проти матеріалістичних вчень Мілецької 

та Ефеської філософських шкіл, автор так званого “сократичного 

методу”. 

       Сократ відмовивсѐ від дослідженнѐ природи, вважав це 

занѐттѐ не гідним і безбожним. Він був ѐрим противником 

матеріалістичних вчень своїх попередників. Природа, світ речей 

не повинна цікавити справжнього філософа, вважав Сократ. 

Предметом філософії може бути лише те, що доступне лядині, 

тобто її душа, духовне начало. Звідси і відомий афоризм Сократа: 

“Пізнай самого себе”.  Він  стверджую, що пізнати світ лядина 

може, тільки  пізнавши душу лядини і її справи, і в цьому основне 

завданнѐ філософії. 

    Відмовившись від пізнаннѐ природи, Сократ зосереджувавсѐ на 

дослідженні етики, етичних проблем. Це здійснявалось у відриві 

від життѐ, практики, перетворявалосѐ у самоціль і мало релігійно 

ідеалістичний характер. Всѐ його етика ґрунтуютьсѐ на вченні про 

світовий дух, світовий розум, Бога ѐк верховного управителѐ 

світу. Сократ стверджую, що пізнати світ лядина може, тільки  

пізнавши душу лядини і її справи, і в цьому основне завданнѐ 

філософії. 

   Мислитель відомий в історії філософії ѐк автор методу, котрий 

названий на його честь – «сократичним».  

      « Метод Сократа» – це творча  дискусія між ним і його 
учнями, мета якої – знаходження істини у бесідах, суперечках  - 
шляхом формулювання низки запитань, щоб поставити 
супротивника у безвихідне становище, і таким  
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чином довести його некомпетентність. Цей метод Сократа 
став одним із джерел діалектики.                                                                                            
Сократу належить крилата фраза: «Я знаю, що я нічого не знаю». 
На його думку, такий сумнів повинен стимулявати процес 
пізнаннѐ, самопізнаннѐ, поглибленнѐ знань. 
    З допомогою індуктивного методу пізнання філософ 

намагався визначити етичні поняття – такі, скажемо, як 

добро і зло, мужність, мудрість, справедливість, обман тощо. 

Сократ одним із перших філософів звернув увагу на значення 

поняття у процесі пізнання, прийом їх визначення і 

застосування, однак лише для етики.  

   Таким чином, філософське вченнѐ Сократа було у своїй основі 

ідеалістичним. Його характерними рисами було: відмова від 

дослідженнѐ природи, віра у світовий дух, світовий розум, 

концентраціѐ зусиль лише на самопізнанні, абсолятизаціѐ 

етичних проблем.  

   

       1. 4.Ідеалістична філософія  Платона. 

       Продовжувачем філософського вченнѐ Сократа  ю його учень 

Платон.  

       Платон (427–347 рр. до н. е. ) – найвидатніший представник 

античного ідеалізму в його найбільш розвиненій формі. 

       Платон – засновник об’юктивно-ідеалістичного напрѐмку у 

філософії.  

      Сутність філософського вченнѐ Платона можна відобразити у  

таких положеннѐх: 

-   Існую два світи: світ ідей і світ речей. Світ ідей – дійсний, 

справжній, вічний,  вихідний. Світ речей – недійсний, залежний 

від світу ідей, він ю хибним, недостовірним, несправжнім. Світ, в  
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ѐкому ми живемо, – нестабільний, змінний, перебуваю у 

невпинному русі, тоді коли світ ідей – стабільний, постійний, 

вічний. Платон виходить, таким чином, із роздвоюннѐ світу, 

підпорѐдкуваннѐ  “світу речей” “світу ідей”. 

-   Кожна річ (світу речей) маю своя назву, своя ідея, котра існую 

самостійно, незалежно від самої речі. Речі виникаять і зникаять, 

а ідеї про речі залишаятьсѐ завжди, вічно.   

   -Кожна ідеѐ про речі – це понѐттѐ про ці речі. Вони, ѐк і самі ідеї, 

вічні. Понѐттѐ утворяютьсѐ раніше, ніж сама річ. Понѐттѐ ю 

передумовоя речі, а не навпаки.  

  -Кожна ідеѐ – це сама сутність речі. Немаю ідеї, отже, немаю і 

ніѐкої сутності речі. Ідеѐ речі  і сутність речі – тотожні.  

   Як і елеати Платон вважав, що буттѐ незмінне і вічне.  Він 

стверджував, що вищі види буттѐ, такі, ѐк рух і спокій, містѐть у 

собі суперечності. Такі види буттѐ ю і юдині, і множинні; і вічні, і 

рухливі, і спокійні. Подібні суперечливості ю необхідноя умовоя 

длѐ спонуканнѐ душі до розмірковувань, пригадуваннѐ. Методом 

виѐвленнѐ суперечностей, котрі маять місце в уѐвленнѐх, ю   

діалектика. Під цим понѐттѐм Платон розумів, ѐк і його вчитель 

Сократ, мистецтво ставити запитаннѐ, знаходити на них відповіді, 

дискутувати. 

     На  думку  Платона, речі виникаять і зникаять, а понѐттѐ про 

них залишаятьсѐ назавжди.   Пізнати істину можна лише тоді, 

коли ю протилежні думки, що щось існую і одночасно, що це щось 

– не існую.  

      Ідеї Платона, його вченнѐ, мали великий вплив на подальший 

розвиток світової філософії і особливо на розвиток ідеалістичної 

філософської думки. 
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   1.5. Основні  положення  філософії  Аристотеля. 

             Аристотель (384 – 322 рр. до н.е.) – найвидатніший 

античний філософ,     енциклопедичний вчений, патріарх грецької 

і світової філософії, за висловляваннѐм Гегелѐ, “вчитель 

лядства”.  

      Аристотель піддав платонівське вченнѐ про ідеї глибокій, 

змістовній критиці. Йому належить крилата фраза: “Хоч Платон 

та істина мені дорогі, однак святий обов’язок наказує віддати 

перевагу істині”. Філософ не погоджувавсѐ з думкоя Платона 

про те, що нібито ідеї утворяять особливий, надчуттювий світ, 

котрому підпорѐдковуютьсѐ світ реальний. Аристотель був 

переконаний, що “ідеї” Платона не можеть існувати окремо від 

самих речей. 

    На противагу Платону, Аристотель визнавав об’юктивне 

існуваннѐ матеріального світу.  Матеріальний світ існую без 

втручаннѐ будь-ѐких вигаданих «ідей». Природа на думку 

філософа, – це сукупність речей, що перебуваять у вічному русі і 

змінах. 

Разом з тим, визначаячи матерія ѐк «перший субстрат» речі, 

Аристотель сам відступаю від істини, стверджуячи, що матеріѐ 

сама по собі інертна, невиразна. Вона активна лише тоді, коли ю 

форма. Форма робить матерія тим, чим вона фактично ю.  Вона 

визначаю матерія, бо ю активним, рухливим, виразним началом. 

«Формоя усіх форм» ю світовий дух, бог. У цьому виѐвлѐютьсѐ 

непослідовність Аристотелѐ, його ідеалізм. 

Аристотель один із перших розробив і застосував упізнані 

такі методи дослідженнѐ , ѐк індукціѐ і дедукціѐ – рух думки від 

окремого до загального ( індукціѐ) і від загального до окремого 

(дедукціѐ);  він створив вченнѐ про силогізми і їх правила; вперше 
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визначив судженнѐ ѐк форму думки, в котрій що-небудь 

стверджуютьсѐ чи заперечуютьсѐ; вперше здійснив класифікація 

категорій логіки, визначивши десѐть таких категорій ( сутність, 

ѐкість, кількість, відношеннѐ, місце, час, простір, володіннѐ, 

діѐннѐ, стражданнѐ).  

   Одним із найбільш цінних надбань філософії Аристотелѐ ю його 

вченнѐ про різні види (форми) руху матерії. Він розрізнѐв шість 

таких форм: виникненнѐ, знищеннѐ, перехід  з одного стану в 

інший, збільшеннѐ, зменшеннѐ, переміщеннѐ.                           

Категорії Аристотелѐ – рухливі, плинні, переходять одна в одну. 

Аристотель пояснює це на прикладі мідної кулі. Остання є 

єдністю матерії (міді) і форми (кулеподібності). 

 Поглѐд Аристотелѐ на соціальні проблеми, на державу та її 

сутність та походженнѐ ґрунтував на вивченні ним солідного 

фактичного матеріалу дослідженнѐ устроя 158 грецьких міст-

держав.  

 Держава – на думку філософа, ю продуктом земного 

походженнѐ. Вона створяютьсѐ задлѐ загального блага. 

            У своїй праці “Політика” Аристотель, з’ѐсовуячи причини 

державного устроя, виділѐю три правильних форми  такого 

устроя і три неправильних. До правильних він відносить: 

монархія (влада одного, що переслідую загальне благо); 

аристократію (влада небагатьох, кращих представників, котрі 

здійсняять її в інтересах усіх громадѐн); політію (влада 

більшості, ѐку відбираять на основі певного цензу і ѐка 

переслідую загальні блага лядей). Неправильні форми 

державного устроя: тиранія (влада одного, ѐкий керуютьсѐ 

власноя вигодоя, своїми інтересами), олігархія (влада  
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небагатьох заможних лядей, певного клану, котрий переслідую 

тільки власну вигоду), демократія (влада більшості незаможних 

громадѐн, ѐка здійсняютьсѐ в інтересах суто ціюї більшості). 

Демократія  – “влада черні”. Аристотель був противником такої 

демократії. Найліпшоя формоя державного устроя він вважав 

“політія”. Аристотель виражав інтереси середніх прошарків 

рабовласницької знаті. 

 Філософ висловив дуже важливу думку про те, що в основі 

всіх великих суспільних потрѐсінь  ю  майнова нерівність людей. 

Завдѐки цьому одні ляди у суспільстві – щасливі, інші – 

нещасливі, одні маять більше благ, “ніж це неохідно” – живуть в 

радості, насолоджуятьсѐ, інші вдаятьсѐ до грабіжництва від 

бідності. Аристотель розумів, що “ коли у державі багато лядей 

позбавлено політичних прав, коли у ній багато злидарів, тоді така 

держава неминуче буваю переобтѐженоя ворожо 

налаштованими елементами”. 

      

     1.6. Основні  школи  елліністичного періоду: стоїцизм ,  

епікуризм, скептицизм. 

        Впливовоя   в елліністично - римурський  період  була  школа 

послідовника  Демокріта   Епікура. 

    Епікур   підійшов до  атомізму  Демокріта    з   етичних   позицій,  

фактично   відтворяячи  гедонізм   кіренаїків,  ѐкі   визнавали   

насолоду  критеріюм  моральних вчинків.   Натурфілософіѐ  

спираютьсѐ  на  такі  положеннѐ:  по – перше,  ніщо  не  виникаю  з  

нічого  і  в ніщо  не  перетворяютьсѐ; по – друге,  всесвіт був  

таким,  ѐким  він  ю  тепер,  тому що  нема  нічого  такого  у що  він  

міг  би  перетворитисѐ,  по – третю, всесвіт складаютьсѐ  з  тіл  і  

порожнечі,  і про існуваннѐ   тіл  свідчать  відчуттѐ,  а існуваннѐ  
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порожнечі  підтверджуютьсѐ  рухом.  Епікур  говорить про форму,   

величину і вагу  атома.  Він   стверджую, що  річ  не  просто   сума   

атомів,  а існую  ѐк  цілісність,  ѐкі  властиві   сталі  ѐкості.  Простір 

виводитьсѐ  з  руху.  Час  вважаютьсѐ   властивіся   тіл. 

    Основна  мета філософії,на  думку Епікура, -  досѐгненнѐ  щастѐ,  

тобто  нічим  не   затьмареного  вдоволеннѐ. 

     Цей  принцип з’ѐвлѐютьсѐ завдѐки  визнання  того, що  лядина  

від  природи    тѐгнетьсѐ  до  щастѐ  і  з  не  менш   природноя  

відразоя  намагаютьсѐ  позбутисѐ  страждань.                                                   

      Другоя  філософськоя  школоя  був   стоїцизм.   Стоїки  

вбачали  основне  завданнѐ  у   побудові   етики,  що  спираютьсѐ  

на  фізику  і  на   вченнѐ   про   пізнаннѐ  –  логіку,  ѐка  

охоплявала  вченнѐ  про  мову  та  її  різновиди. 

      Світ  пронизаний  божественноя  пневмоя,   у  ньому  паную  

фатум  – невблаганний   закон  долі.  Лядині  не варто  опиратисѐ  

фатуму   :  того, хто  бажаю, – долѐ  вабить, хто  не бажаю– тѐгне. А  

длѐ цього  лядині   потрібно  зберігати  мужність  духу,  оскільки  

дух  автономний   стосовно   обставин  життѐ. 

         Скептицизм– філософська школа  елліністичного  періоду.  

Студентам  важливо  знати,  що  скептики  були  вченими  серед  

філософів, їхнѐ діѐльність проѐвлѐлась насамперед у  

протиставленні, а отже, у виѐвленні протилежностей і  

суперечностей.  На  їх думку,  кожна  річ ю  не більш  такоя,  ніж  

будь - ѐкоя  іншоя.  Треба  утримуватисѐ  від  будь-ѐких  суджень  

про  речі. 

Треба  зберігати  стан  автаркії (самоволодіннѐ). 

        Такі основні ідеї античних філософів, котрі даять уѐвленнѐ 
про змістовність і різноманітність їх філософських вчень, ѐкі були  
розроблені ними понад 2500 років тому.  
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                           Питання для самоконтролю 
      1. З’ѐсуйте сутність діалектики Геракліта.  
      2. Окресліть особливість Піфагорійської школи.  
      3. Визначте відмінність між вченнѐм  Фалеса та  Піфагора  
стосовно першооснов  світу.  
      4. З’ѐсуйте сутність атомістичного вченнѐ Демокріта.  
      5. Розкрийте  зміст   філософії   Платона.  
      6 .Дайте   загальну  характеристику  філософії  Аристотелѐ.  
      7. У чому полѐгаю сутність методу Сократа?  
 
                                  Тест. Антична філософія. 
1. Основноя проблемоя філософських роздумів представників 
Мілетської школи були: а) проблема субстанції; б) проблема 
лядини. 
2.Поглѐди представників Мілетської школи носѐть:  
а) наївно - матеріалістичний характер; б) ідеалістичний характер. 
3. Піфагор вважав, що в основі світу лежить:  а) число, пропорції, 
гармоніѐ; б) все складаютьсѐ з апейрону.  
4. «Все тече, все мінѐютьсѐ» – ці слова належать: а) Демокріту;  
б) Емпідоклу. 
5. Елеатська школа (Ксенофонт, Пармені, Зенон) піднімаю 
проблему: а)буттѐ і небуттѐ, мисленнѐ і буттѐ; б) юдністя світу ю 
Бог; в) матеріальності світу. 
6.Представники атомістичної школи Демокріт і Левкіп піднімали 
проблеми: а) діалектики  ѐк мистецтва суперечок; б)першооснову 
світу складаять атоми і пустота; в) першооснову світу складаять 
нейрони. 
7. Софісти приділѐли уваги  проблемі: а) пізнавальних здібностей 
лядини; 
б)виховання лядини; в) пізнаннѐ лядської душі. 
8.Сократ вбачав основну проблему філософії : а) пізнаннѐ 
лядини; б) вихованнѐ лядини. 
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9.На думку Сократа, філософом  ю той, хто : а) лябить мудрість; б) 
хто багато знаю. 
10. Кому належать слова: «знаячий не поступить дурно», «зло ю 
результат того , що лядина не знаю»: а) Геракліту;  б)Демокріту; в) 
Сократу. 
11.На думку Платона : а) речі матеріальні тіні ідей; б) ідеї – це 
образи речей.                                
12.Об’юктивний ідеалізм Платона  визначаютьсѐ тим, що: 
а)  в основі світу ю ідеѐ; б) світ створений Богом. 13. Ступінь 

свободи визначаютьсѐ матеріальними  умовами вважав: а) 

Платон; б)Сократ. 

14. Структура лядської душі вклячаю: 
а) розумне; б) афективне; в)чуттюве; г)вольове. 
15.Арістотель визнавав : а) самостійне існуваннѐ ідей; 
б) реальне існуваннѐ речей. 
16.На думку Аристотелѐ , матеріѐ –це: 
а) можливість виникненнѐ і розвитку речі;  
б)категоріѐ, ѐкоя позначаютьсѐ матеріальний світ. 
17.Аристотель виступаю ѐк: а) матеріаліст; б) ідеаліст. 
18 На думку Аристотелѐ, форма ю: 
а) причиноя і діювоя силоя всього; б) зовнішні зв’ѐзки між 
предметами. 
19.  У Аристотелѐ до теоретичної філософії належать:  
а) метафізика; б) етика, політика, риторика. 
20.Скептицизм ѐк філософська школа:  
а) піддаю сумніву можливість пізнаннѐ лядини; 
б) піддаю сумніву можливість пізнаннѐ дійсності.  
21.Епікур вважав, що щастѐ в насолоді, ѐк : 
а)свобода від страждань тіла; 
б) свобода від страждань душі. 
22.Основними принципами стоїцизму були: 
а) жити потрібно відповідно до природи; 
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б) щастѐ в свободі від пристрастей;  
в)в житті все визначаютьсѐ долея; 
г) щастѐ в осмисленості життѐ.                                      

 

                                            Семінарське заняття №2. 

                  Тема.Німецька класична філософія. 
                                              План. 
1. Філософські поглѐди І.Канта. 
2. Система гегелівської філософії. 
3.Антропологічний матеріалізм Л.Фейюрбаха. 
 
 Основні поняття та категорії:  агностицизм,  антиномії,  «світ 
ѐвищ»,  «світ  сутностей»,   кількість,  ѐкість,  модальність. 
Методичні вказівки для проведення семінарського   заняття. 
   Розглѐд першого питаннѐ   маю   спиратисѐ на  визначеннѐ 
основних понѐть і категорій філософії  І.Канта.  Необхідно дати 
порівнѐльну характеристику  періодів його творчості. Важливо 
звернути увагу на агностицизм його поглѐдів на пізнаннѐ сутності 
речей. 
     В другому питанні слід розкрити основне досѐгненнѐ 
гегелівської філософії – діалектичний метод,  визначивши суть  
діалектики, особливості діалектичної логіки.  Оціняячи  
філософія Гегелѐ, необхідно показати  суперечність між його 
діалектичним методом і  загальноя філософськоя системоя. 
     В  третьому  питанні  слід зосередити увагу на критиці 
філософіюя Фейюрбаха філософії Гегелѐ з антропологічних 
позицій, на  трактуванні  сутності лядини, ставленнѐ до релігії. 
 

                                       Проблемно пошукові питання. 

1.Що спільного між «світовим розумом» Гегелѐ і христиѐнським  
Богом? 
2.В чому антропологічний принцип філософії Фейюрбаха? 
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               Тематика реферативних повідомлень. 

1.Етичні і естетичні ідеї І.Канта. 
2.Філософіѐ історії у творчості Г.Гегелѐ. 

      3.Релігіѐ лябові Л.Фейюрбаха.       

                                                         Література. 
1.Буслинський В.А. , Скрипка П.І. Основи філософських  знань. – 
Львів : «Новий світ – 200», –2004. с. 95– 107. 
2.Петрушенко В.Л. Філософіѐ : курс лекцій. – К., Каравела.,с.134– 
156. 
3.Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. 
Філософіѐ. – К.:Академіѐ,2001  с.120-137. 
4.Сморж Л.О.Філософіѐ: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004  
с.90–98. 
5.Старовойт І.С., СілаюваТ.О., ОрендарчукГ.О.Філософіѐ. -
Тернопіль.: Астон.-с.51–57. 
6. Філософіѐ під ред. І.Ф.Надольного, – К.: Вікар. С.87–104. 
                            

                          2. 1. Філософські  погляди  І.Канта. 
     Імануїл Кант (1724 – 1804) – німецький філософ і вчений, 
родоначальник німецької класичної філософії, творець першої  
системи класичного німецького ідеалізму.  Кант поюднував 
філософія з дослідженнѐми в галузі природничих наук.  
     «Зорѐне небо наді мноя і моральний закон в мені» – цими 
словами І.Кант виражаю два основні напрѐмки і два основні 
джерела своюї філософії. 
      Розрізнѐять два періоди у творчій діѐльності Канта – 
«докритичний» (до 1770 р.) і «критичний». 
      У «докритичний» період Кант виступив ѐк  стихійний 
матеріаліст, ѐкий обґрунтовую  ідея саморозвитку  природи, 
розробив космогонічну теорія, згідно ѐкої Сонѐчна система ю 
продуктом поступового охолодженнѐ  газової туманності, теорія 
припливів і відпливів. У цей період він визнавав можливість 
об’юктивного існуваннѐ речей поза свідомістя лядини. 
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      У критичний період  Кант займаютьсѐ  «критикоя розуму» –  
зміняятьсѐ його поглѐди на можливості лядського пізнаннѐ . В 
цей час він будую  своя  систему агностицизму.  Своя  «критичну 
філософія»  І.Кант виклав  у трактатах  «Критика чистого розуму», 
«Критика практичного розуму», «Критика можливості судженнѐ». 

Кант ділить філософія на практичну і теоретичну. Предметом 
теоретичної філософії  ю  дослідженнѐ пізнавальної діѐльності і 
законів лядського розуму та його меж. Високо оціняячи науку і  
силу філософського розуму, він все ж прийшов до висновку  про 
існуваннѐ межі пізнаннѐ. 

 Теоретична  філософіѐ  відповідаячи  на питаннѐ :  «що ѐ 
можу знати?», ділить світ на дві частини: 

 а)  «світ ѐвищ», або чуттювий світ, де пануять закони 
причинності і необхідності; 

б) «світ сутностей» або  «світ речей в собі», світ свободи. 
  Ми пізнаюмо світ не таким, ѐким він ю насправді, а таким , 

ѐким він нам ѐвлѐютьсѐ. Нашому пізнання доступні тільки 
феномени ( тобто проѐви ѐвищ), а сама сутність – непізнавана ( 
«річ у собі»). Кант заперечував безмежні можливості лядського 
розуму. Там в  «світі речей в собі», знаходитьсѐ Бог, Душа , Волѐ.  
І тому лядина не в змозі розкрити всі таюмниці лядського буттѐ – 
довести існуваннѐ Бога,  безсмертѐ душі та інше.  Їй це 
недоступно. Лядський розум може пізнати  «світ ѐвищ», а  «світ 
речей в собі», тобто світ сутностей, закритий длѐ лядського 
розуму. 

Кант  вважав, що  наукове  пізнаннѐ ю нескінченним 
процесом,  абсолятного знаннѐ ні про що не може бути. Наші 
знаннѐ накопичуятьсѐ, але сутність речей залишаютьсѐ  
недосѐжним  горизонтом. Тому  кант виступаю агностиком, 
оскільки заперечую пізнаванність сутності. Насправді,  пізнаячи 
ѐвище, ми пізнаюмо в деѐкій мірі  і сутність речей. 

Кант висуваю теорія трьох сходинок пізнаннѐ: чуттювого 
споглѐданнѐ, розсудку і розуму.  
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Чуттюве споглѐданнѐ даю підготовчий матеріал, його 
необхідно осмислити. Це можна зробити за допомогоя понѐть, 
ѐкі даю розсудок. Понѐттѐ, ѐкі даю розсудок можуть бути 
емпіричними, ѐкщо в них містѐтьсѐ відчуттѐ, викликані    
присутністя предмета, та чистими, ѐкщо до них не приюднуятьсѐ 
відчуттѐ, що складаять матерія знаннѐ. Чисте понѐттѐ містить 
форму мисленнѐ про предмет взагалі. Ці понѐттѐ і ю категоріѐми 
філософії. До них він відносив  кількість, ѐкість, відношеннѐ, 
модальність.  

Третьоя здатністя лядського пізнаннѐ  ю розум, ѐкий на 
відміну чуттювості і розсудку ю здатністя опосередкованого 
пізнаннѐ, що прѐмо і опосередковано не пов’ѐзано з досвідом. 
Розум утворяю свої понѐттѐ, – трансцендентні ідеї, ѐкі 
поділѐятьсѐ на психологічні, космологічні, теологічні. 

Кант формуляю складну систему суперечностей – антиномій, 
ѐкі народжуятьсѐ в нашому розумі  внаслідок того, що понѐттѐ 
абсолятного, безкінечного застосовані до світу речей в собі 
переносѐтьсѐ на світ досвіду, світ ѐвищ. 

Кант виділѐю чотири антиномії: 1) світ ю кінечним у просторі і 
часів (теза) –світ ю безкінечним у просторі і часі (антитеза); 2) все у 
світі ю простим і неподільним (теза)  

– все в світі ю складним і все можна розділити ( антитеза);                                                           
3) в світі існую свобода  (теза) – в світі немаю свободи, все 
відбуваютьсѐ  за законами природи, тобто з необхідності 
(антитеза); 4) існую Бог ѐк першопричина світу ( теза) – не існую 
ніѐкої першопричини світу ( антитеза). 
 Через антиномії   Кант зробив спробу осмислити проблеми 
діалектики. 

Отже, Кант в  «критичному»   періоді поставив важливі 
проблеми структури пізнавального процесу. 

 Практична філософіѐ , вважаю Кант , вивчаю суспільство, 
проблеми лядської свободи  і відповідаю на питаннѐ: що ѐ  
повинен зробити?  на що ѐ можу надіѐтись? хто така лядина? 
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 Він розглѐдаю лядину ѐк  істоту , що існую в «світі ѐвищ»  ( 
тобто проѐвлѐютьсѐ ѐк емпірична , природна істота), ѐка 
підкорѐютьсѐ законам природи, так і в світі «речей в собі», де 
лядина повинна підкорѐтисѐ категоричному імперативу – 
моральному закону, обов’ѐзку, совісті. 

У праці  «Критика  практичного розуму»  І.Кант стверджую: 
категоричний імператив – необхідний та загальнозначущий 
моральний закон практичного розуму – зумовляю поведінку 
лядини, наказую поводитисѐ так, щоб її вчинки могли бути 
основоя та керівним началом загального законодавства. 
Розуміннѐ необхідності  додержуватисѐ  морального закону  
І.Кант називаю моральним вміннѐм  або обов’ѐзком, а повагу   до 
цього  – моральним почуттѐм.  Вчинок  буде моральним тільки в 
тому випадку,  ѐкщо він здійсняютьсѐ   з поваги  до морального 
закону. 

Отже,  І.Кант  висунув    надзвичайно  важливі   проблеми   в  

дослідженні  структури  пізнавального  процесу. 

2.2. Система  гегелівської  філософії.  

Г.Гегель (1770 – 1831 рр.) – німецький   філософ-ідеаліст, 
представник німецької класичної філософії, творець ідеалістичної 
діалектики. 

Основні праці Г.Гегелѐ: «Феноменологіѐ духу»,  «Наука логіки»,   
«Основи філософії права»,  «Філософіѐ історії». Філософська 
система Г.Гегелѐ уособляю вченнѐ про природу та суспільство ѐк 
форми існуваннѐ  «абсолятної ідеї». 

 Гегель  створив теорія розвитку суперечності   та її подальшого  
вирішеннѐ в синтезі. 

 Вихідним пунктом  філософської концепції Гегелѐ ю тотожність 
буттѐ та мислення. Цѐ тотожність ю відносноя ѐк і їх 
взаюмопротилежність. Мисленнѐ ю основоя лядської діѐльності,  
 першоосновоя всього сущого. Мисленнѐ відчужую свою буттѐ у 

формі матерії, природи, ѐка ю « інобуттѐм»  цього об’юктивно  
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існуячого мисленнѐ, або  «абсолятної ідеї». Гегель розглѐдаю 

мисленнѐ (абсолятну ідея) не ѐк нерухому, незмінну 

першосутність, а ѐк процес неперервного розвитку пізнаннѐ, ѐк 

процес сходженнѐ від нижчого до вищого.  Абсолятна ідеѐ ю  

активноя і діѐльноя, вона мислить і пізнаю себе, проходѐчи в 

цьому розвитку  три етапи: 1) до виникненнѐ природи і лядини, 

коли абсолятна ідеѐ перебуваю  поза простором і часом у стихії  

«чистого мисленнѐ» і виступаю системоя логічних понѐть та 

категорій ѐк система логіки; 2) це духовне начало з самого себе  

породжую природу, ѐку Гегель називаю «інобуттѐм» абсолятної  

ідеї; 3) третій етап розвитку  абсолятної ідеї –це абсолятний дух. 

На цьому етапі  абсолятна  ідеѐ залишаю створену природу і 

повертаютьсѐ до самої себе, але вже на основі лядського 

мисленнѐ (самопізнаннѐ ідеї). 

    Ці три етапи сформувались  у Гегелѐ в самостійні складові 

частини його філософської системи: логіку, філософія природи, та 

філософія духу. Цѐ система ю відображеннѐм процесу розвитку , 

що відбуваютьсѐ за певноя схемоя: твердженнѐ (теза), 

запереченнѐ цього твердженнѐ (антитеза), та  запереченнѐ  

запереченнѐ (синтез). Кожна наступна сходинка , на думку Гегелѐ, 

зберігаю суттюві результати попереднього розвитку.  

   На прикладі руху  абсолятної  ідеї  Г.Гегель   спробував  
показати  зміни, ѐкі відбуваятьсѐ.  

  Система логічних категорій розпадаютьсѐ на три підгрупи 
відповідно до тріади: буттѐ, сутність понѐттѐ. Буттѐ вклячаю  в 
себе  категорії: ѐкість, кількість, міра; сутність – видимість, 
тотожність , відмінність, суперечність, основа,ѐвище, дійсність і 
т.д.  Понѐттѐ вклячаю в себе перехід від суб’юктивного понѐттѐ  
(судженнѐ, умовивід) до об’юктивного (механізм, хімізм). 
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  Гегель сформулявав також основні принципи діалектики: 
принцип переходу кількісних змін у ѐкісні, принцип тотожності  
протилежностей,  принцип запереченнѐ запереченнѐ. Зміни буттѐ 
ю переходом ѐкісного в кількісне і, навпаки. Ці зміни досѐгаять 
певної міри, ѐка поюдную кількість і ѐкість у юдність. Перехід міри 
утворяю стрибок, наслідком ѐкого ю нова ѐкість. Міра, на думку 
Гегелѐ, ѐк синтез кількості ю завершеним буттѐм.  Характеризуячи 
сутність ѐк філософську категорія,  Гегель підкресляю, що до неї 
відноситьсѐ ѐк те, що відрізнѐю ѐвища одне від одного, так і те, 
що їх об’юдную, що ю в них тотожним. Гегелівська категоріѐ 
тотожності  ю діалектичноя тотожністя ѐк сама тотожність, ѐка 
містить у собі започаткований елемент відмінності. Відмінність ю 
розвитком категорії тотожності, що вказую на взаюмопов’ѐзану  
невідповідність, внутрішня дисгармонія.  

   Діалектичне запереченнѐ («знѐттѐ») або перехід у інше , ю 
одніюя з найважливіших категорій логіки Гегелѐ.  «Знѐттѐ»  
вклячаю  в себе три взаюмодіячих моменти. Перший – власне 
запереченнѐ, усуненнѐ, подоланнѐ. Другий – збереженнѐ того 
цінного, що було у заперечуваному. Третій – це «знѐттѐ», перехід 
на більш зрілий рівень   розвитку. Свою вченнѐ про запереченнѐ 
запереченнѐ  Гегель зображав су виглѐді тріади: теза – антитеза ( 
запереченнѐ)  – синтез ( запереченнѐ запереченнѐ). 

Отже, студентам  важливо  що  вченнѐ  Гегелѐ ю суттювим 

вкладом  в діалектику  ѐк  теорія розвитку. 

                  2. 3.Антропологічний матеріалізм  Л.Фейєрбаха. 

     Філософська  система Л.Фейюрбаха  закінчую період німецької 
класичної філософії. Вона  ю нетрадиційноя у своїй постановці 
проблем. 

   Філософська творчість Фейюрбаха   визначаютьѐс двома 
періодам: перший, коли він певноя міроя дотримувавсѐ  
філософських поглѐдів Гегелѐ і його послідовників, та другий, 
коли перейшов на позиції філософського матеріалізму.  

                                                     33 



Основні положеннѐ  філософії Фейюрбаха викладені у праці : «До 
критики філософії Гегелѐ», «Сутність христиѐнства» і  «Основні 
положеннѐ  філософії майбутнього». 

   Головноя справоя життѐ і філософії Л.Фейюрбаха була критика 
релігії. Фейюрбах розглѐдав філософія та релігія ѐк 
світорозуміннѐ, що взамовиклячаять одне одне. Критикуячи 
Гегелѐ, Фейюрбах довів , що його абсолятна ідеѐ – це не що інше, 
ѐк лядський розум, відірваний від лядини і перетворений в щось 
надприродню.  Він вважаю, що мисленнѐ не може існувати поза 
лядиноя і незалежно від неї, тому що воно нерозривно 
пов’ѐзане з діѐльністя лядського мозку, з матеріальними 
процесами. Звідси мисленнѐ не первинне, ѐк доказував Гегель, а 
вторинне, похідне від матерії. 

 Нова філософіѐ, ѐку пропоную Фейюрбах, повинна бути 
філософіюя лядини, це антропологічна філософіѐ, в ній Бог і   
теологіѐ повністя розчинѐятьсѐ у вченні про лядину. 

 В основі  релігії  лежить віра в догми, в основі  філософії – 
знаннѐ, прагненнѐ   розкрити суть речей.  Тому свою  завданнѐ 
Фейюрбах  вбачаю в критиці релігії, пропоную аргументоване 
розуміннѐ причин виникненнѐ релігії.  Зокрема, він вважаю , що 
незадоволеннѐ лядини суперечностѐми, злом і  
несправедливістя, ѐкі існуять в реальному  світі, приводить до 
того , що в неї виникаю думка про  існуваннѐ ідеального світу  –   
Неба, лядська доброчесність  завжди винагороджуютьсѐ  і 
приносить , щастѐ. 

    Крім того, говорить Фейюрбах, ні в чому з такоя силоя не 
відчуваю лядина своя обмеженість, безсиллѐ, ѐк в усвідомленні   
неминучої смерті, конечності лядського життѐ.  Їй дуже важко 
змиритись з ціюя неминучістя, тому виникаю думка про 
безсмертѐ, що знаходить свою втіленнѐ в проблемі потойбічного 
світу. 
Антропологіѐ   ліквідовую  понѐттѐ  Бога і ставить на його місце 
лядину. Якщо релігіѐ – це лябов до Бога, то нова філософіѐ  
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пропагую лябов до лядини.  Лябов, ѐк унікальне  почуттѐ  зв’ѐзку 
між  лядьми,  утворяю  сутність  антропології   і  перетворяю  її  у 
нову релігія. Фейюрбах розумію лядину ѐк природну істоту, ѐк 
вищий щабель  природного саморозвитку: ѐкраз через лядину 
природа  відчуваю, сприймаю, пізнаю себе. Виходѐчи з такого 
розуміннѐ лядини, Фейюрбах  відкидаю її ідеалістичне  
трактуваннѐ, коли лядина розглѐдаютьсѐ перш  за все ѐк духовна 
істота з сутністя «Я думая». Згідно Фейюрбаху  духовне начало в 
лядині  не може бути відділене від тілесного, дух і тіло – це дві 
сторони тіюї реальності, ѐка називаютьсѐ організмом.   Якщо длѐ 
Гегелѐ окремий індивід  ю історично - духовним утвореннѐм, то 
Фейюрбах підкресляю біологічну природу лядини.  Почуттѐ і 
свідомість лядини   ю теж природними   ѐвищами. Тому він 
говорить про лядину ѐк щось незмінне, абсолятне, а не про 
конкретну історичну лядину. Фейюрбах не повѐзую  з лядиноя  
дійсний світ лядини, ні її реальні стосунки з іншими лядьми, ні 
духовну , ні виробничу діѐльність.  

 Отже, лядина у Фейюрбаха виступаю ѐк позаісторична і  

позасуспільна істота. В цьому полѐгаю суттювий недолік філософії 

Фейюрбаха. 

                 Питаннѐ длѐ самоконтроля. 
                  1.З’ѐсуйте   основні філософські ідеї Канта. 
                  2.В чому полѐгаю  основна суперечність філософського 
вченнѐ Канта? 
                  3. Розкрийте сутність філософської системи Гегелѐ.  
                  4.Охарактеризуйте гуманізм  філософії Л.Фейюрбаха. 
  

           Тест . Німецька класична  філософія 

1.Німецька класична філософіѐ представлена відомими іменами: 
а) Іммануїл Кант, б) Георг Гегель; в) Георг Лейбніц. 
2. В докритичний період   І. Канту  властиве захопленнѐ: 
а) природничими науками; б) математичними науками. 
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3.Кант ѐк стихійний матеріаліст захопляютьсѐ :  а)космогонічноя 
теоріюя;                                                  
б) теорія припливів і відпливів; в)теоріюя пізнаннѐ. 
4.Основними   працѐми   І.Канта  були: а) «Критика чистого 
розуму»; б) «Критика практичного розуму»; в) «Сума теології». 
5. Теоретична філософіѐ І.Канта вивчаю: а) гносеологія;  б)етику і 
естетику. 
6. І.Кант філософське дослідженнѐ  базую: а) на критиці 
пізнавальних здібностей лядини; б)  розвитку пізнавальних 
здібностей лядини. 
7.Феноменальний світ у І.Канта – це : а)  «світ сутностей»; б)«світ 
ѐвищ». 
8.Ноуменальний світ у І.Канта –це: а)«світ сутностей»;б)   «світ 
ѐвищ». 
 9. На думку І.Канта лядина може пізнати: а)  «світ речей  в собі»; 
б)  «світ  ѐвищ». 
10. На думку І.Канта,   в «світі речей в собі» знаходитьсѐ : а)Бог, 
душа , волѐ; б) внутрішні властивості речей. 
11.І.Кант ставить проблему : а) взаюмопереходу   і взаюмозв’ѐзку 
чуттювого і раціонального; 
б) взаюмозв’ѐзку між  «світом речей в собі» і «світом сутностей». 
12. І.Кант визначаю концепція сходинок пізнаннѐ: а)чуттюве 
споглѐданнѐ; б) розсудок; в) розум; г) практика. 
13. «Чисті понѐттѐ» у І.Канта –це: а)категорії( кількість, ѐкість, 
модальність); б) чуттюві образи 
14. «Коперніківський  переворот» у філософії І.Канта –  коли: 
а) незнаннѐ узгоджуятьсѐ з дійсністя, а дійсність ѐк предмет із 
знаннѐм; 
б)знаннѐ  узгоджуятьсѐ  з дійсністя, а недійсність із знаннѐм. 
15. І.Канту  належить твердженнѐ: а) світ кінечний  у просторі і 
часі (теза); б) світ ю безкінечним (антитеза); в) світ  кінечний у 
просторі і часі  і світ ю безкінечним. 
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16.Основними працѐми  Г.Гегелѐ були: а)»Феноменологіѐ духу»; 
б) «Філософіѐ природи»; в)  «Наука логіка»; г)  «Суть 
христиѐнства». 
17.Вихідним пунктом філософської системи Гегелѐ ю: 
а) тотожність буттѐ і мисленнѐ; б) буттѐ тотожне природі. 
18.  В основі своюї філософської системи він ставить:  а) систему 
природи;б) абсолятну ідея. 
19. У Г.Гегелѐ абсолятна ідеѐ   виступаю на першому етапі ѐк: а) 
система понѐть і категорій; б) буттѐ у формі  природи. 
20.Абсолятна ідеѐ проходить три етапи: а) абсолятна ідеѐ 
перебуваю поза простором і часом, сама в собі; б) перебуваю в  
«інобутті», породжуячи із самої себе природу; 
в) абсолятна ідеѐ залишаю природу і повертаютьсѐ до самої себе; 
г) абсолятна ідеѐ  не відчужую природу. 
21. Розвиток, за Гегелем, вклячаю схему: а) теза – антитеза –  
синтез; б)теза – антитеза. 
22. Принципами діалектики за Гегелем ю: а) перехід кількісних 
змін в ѐкісні; б) принцип тотожності протилежностей;  в)принцип 
запереченнѐ  запереченнѐ; г)  принцип зв’ѐзку. 
23. Суперечності виѐвлѐятьсѐ  через: а) тотожність і відмінність; 
б) буттѐ і небуттѐ. 
24. Свобода  і історіѐ за Гегелем проходить такі ступені:   
а)східний світ; б) греко римський; в) німецький; г)американський. 
25.За Гегелем, понѐттѐ перебуваять  у русі, переходѐчи: а) одне в 
одне; 
б)переходѐть в протилежність; в) ю незмінними. 
26.Матеріалістичні поглѐди Л.Фейюрбаха носѐть: 
а) антропологічний характер; б) теологічний характер. 

27. В основі антропологічного матеріалізму Фейюрбаха  ю:  
а) лядина ѐк природна істота; б) лядина ѐк  соціальна істота. 
28.На думку Фейюрбаха, мисленнѐ: а) первинне по відношення 
до матерії; б) мисленнѐ похідне від матерії. 
29. Суть антропології за Фейюрбахом: а) лябов до Бога;  а)лябов  
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до лядини. 
30.На думку Фейюрбаха виникненнѐ релігії пов’ѐзане із: 

незадоволеннѐм лядини злом; б) незадоволеннѐ лядини собоя.                                                           

 
                                          Семінарське заняття №3 
Тема. Основні напрямки  світової  філософії  Х1Х–ХХ століття. 
                                    План. 
1.Позитивізм ѐк напрѐмок  у філософії ХХ століттѐ. 
2.Психоаналіз та неофрейдизм: сутність та специфіка.                                   
3. Екзистенціональна філософіѐ про лядину та її буттѐ. 
4. Особливості сучасної релігійної філософії. 
5. Сціюнтизм і анти сціюнтизм у філософії ХХ століттѐ. 
    Основні  поняття та категорії: позитивізм, психоаналіз, 
неофрейдизм,  екзистенціоналізм, сціюнтизм, антисціюнтизм, 
неотомізм. 
     
Методичні вказівки для  проведення семінарського заняття. 
  Розгѐдаячи перше питаннѐ, студентам важливо звернути увагу 
на  те, що  в другій половині  Х1Х століттѐ актуальними 
залишаятьсѐ питаннѐ пізнаннѐ, зокрема значеннѐ фактів длѐ 
спростуваннѐ або підтвердженнѐ  положень,  при цьому слід 
розкрити принципи «фальсифікації» і  «верифікації». 
     В другому питанні  звернути увагу на новий поглѐд на 
внутрішній світ лядини, його джерела. Звернути увагу  на 
переворот у психології  у  питанні свідомості і роль несвідомого. 
        Вивченнѐ питаннѐ екзистенціональної філософії передбачаю  
ознайомленнѐ  із творчістя філософів –екзистенціоналістів, на 
проблематиці та категоріѐх свободи, сенсу життѐ, абсурду, бунту, 
щастѐ, самогубства. 
         Сучасна релігійна філософіѐ повинна цікавити студентів   в 
положеннѐх висвітлених ще  Фомоя Аквінським,  ѐк вони 
тлумачатьсѐ   в сучасному вимірі життѐ. 
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 В останньому питанні  студенти  звертаять увагу на позиція 
сціюнтистів на значеннѐ гуманітарних знань  і роль науки в житті 
суспільства. 
                                                                   
 Проблемно - пошукові питання. 
 
1. Абсурд буттѐ і мужність перебуваннѐ в сучасному світі ( на 
прикладі творчості А.Камя) 
2.Співвідношеннѐ томізму і неотомізму у ХХ столітті. 
                                Тематика реферативних повідомлень: 
1.Проблема раціонального та ірраціонального у філософії   ХХ  
століттѐ. 
2. Поглѐди З.Фрейда  на лядське щастѐ. 
                                                   Література. 
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3.1. Позитивізм як напрямок у філософії Х1Х – ХХ 
століття. 

        Основні ідеї позитивізму викладені французьким 
філософом Огястом Контом (1798–1857). Всѐ попереднѐ 
філософіѐ, на думку О.Конта, оріюнтуваласѐ на  теологічні і 
«метафізичні» питаннѐ і тому ніколи не була  науковоя. Вона 
націляваласѐ на осѐгненнѐ 
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 «внутрішньої природи речей». Завданнѐ  полѐгаю. щоб 
розробити позитивну філософія, положеннѐ ѐкої можна було б 
перевірити  фактично за допомогоя спостережень. 
  Термін  «позитивізм» походить від «позитивного»  (фактично 
побудованого на досвіді) знаннѐ.  
  Позитивізм  ( філософіѐ «позитивного» знаннѐ), ѐкий часто 
називаять  «філософіюя науки», ю одніюя з найвпливовіших течій 
останніх півтора століть. Зміняячись від позитивізму до 
постпозитивізму і неопозитивізму, він багато в чому визначив 
духовне обличчѐ лядства нашої епохи, що повѐзало своя доля з 
розвитком науки і техніки. 
      Теоретичним джерелом позитивізму ю Просвітництво з його 
віроя у всемогутність розуму і  науково-технічний прогрес, з 
одного боку  і англійський емпіризм Локка і Юма, з другого. 
      Основні ідеї і настанови позитивізму можна звести до таких 
положень: 
1.Справжнѐ наука не виходить за сферу фактів. За рамки 
чуттювого даного. Вона не гонитьсѐ за невловимими 
першоосновами і першопричинами. 
 Звідси запереченнѐ метафізики, ѐка не дотримуютьсѐ ціюї вимоги. 
2. Наука, ѐка вивчаю факти, ю всемогутньоя. Не існую меж 
науковому пізнання. 
3. Суспільство також підлѐгаю науковому пізнання. Наукоя про 
суспільство ю соціологіѐ. 
4. Розвиток  науки і техніки, а також соціології ю запорукоя 
суспільного рогресу. 
Сутність позитивізму відображаять такі три основні його 
положеннѐ: 
-пізнаннѐ лядини повинно бути вільним від будь-ѐкої філософії;  
- всѐ попереднѐ філософіѐ, ѐк метафізична, так і діалектична, 
повинна бути усунена і замінена: або спеціальними науками, або 
узагальненим оглѐдом системи знань, або загальноя кла-
сифікаціюя наук, їх співвідношеннѐм; 
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- позитивна філософіѐ повинна бути нейтральноя, що сприѐтиме 
усунення протилежності між матеріалізмом та ідеалізмом 

-      Нова форма позитивізму, котра повертаютьсѐ до проблем 
попередньої філософії: природи пізнаннѐ, досвіду, проблем 
співвідношеннѐ  суб'юкта й об'юкта, фізичного і психічного, 
категорій "річ", "субстанціѐ", елементів світу тощо, це - друга 
історична форма позитивізму - емпіріокритицизм (від грец. 
empiria - досвід і критика) - дослівно: "критика досвіду".  
Філософіѐ "другого позитивізму" була зведена махізмом до теорії 
пізнаннѐ, відірваної від реальної дійсності. Однак вона 
переконливо довела, що наука не може обійтись без філософії,    
її понѐть і методології, бо, ѐк говорив Гегель, "все, що в науках 
засновано на розумі, залежить від філософії". 
      Сутність неопозитивізму або  «третього позитивізму» - у 
запереченні сучасної філосоії ѐк науки в абсолятизації науково-
природничого знаннѐ, в недооцінці суспільних наук. Статус науки 
маять, на думку філософів цього напрѐмку, лише природничі 
науки, котрі отримуять свої знаннѐ з допомогоя природничо-
експериментальних методів. Філософіѐ не може бути наукоя, 
оскільки вона свої проблеми розв'ѐзую іншими методами. 

Філософіѐ маю справу з найбільш загальними проблемами 
буттѐ. Тому ці проблеми можуть бути з'ѐсовані лише 
адекватними їм методами пізнаннѐ - такими, ѐк індукціѐ і 
дедукціѐ, аналіз і синтез, логічний та історичний методи, методом 
сходженнѐ від абстрактного до конкретного - з допомогоя 
діалектики, її законів і принципів. 

Предметом неопозитивізму ю аналіз мови науки, тлумаченнѐ 
текстів, їх поѐсненнѐ. 

 Длѐ неопозитивізму характерним ю принцип  верифікації .  
Принцип верифікації - це перевірка результату дослідженнѐ на 
істинність. З точки зору неопозитивізму істинне лише те, що може 
бути безпосередньо емпірично перевірене на практиці.  
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Перебільшеннѐ, абсолятизаціѐ цього принципу у неопозитивізмі  
призводить до відкиданнѐ такої важливої форми розвитку 
природничонаукових знань, ѐк гіпотеза. 
         Отже,  позитивізм ѐк напрѐмок  продовжив  проблему 
пізнаннѐ  пов’ѐзавши  її з наукоя  і  науково –технічним  
прогресом.                
 
                3.2.Психоаналіз та неофрейдизм: сутність  та специфіка. 
           Проблеми несвідомого розкриті відомим австрійським 
психологом, психіатром Зігмундом Фрейдом (1856 -1939).  
        В загальнофілософському плані Фрейд і його послідовники 
розглѐдаять психіку лядини ѐк щось самостійне, що  існую 
незалежно від суспільства, тлумачить індивідуальне життѐ та 
історія суспільства ѐк проѐв несвідомих потѐгів лядини і цілих 
народів. 
      Основні праці З.Фрейда «Вступ в психоаналіз», «Психологіѐ 
несвідомого», «Майбутню одніюї ілязії». 
      Книга «Вступ до психоаналізу» З.Фрейда – теоретичний 
виклад принципів і методів психоаналізу. У викладеній концепції 
З.Фрейд постуляю існуваннѐ несвідомого ѐк найважливішого 
компонента лядської свідомості. За Фрейдом, лядськоя 
поведінкоя керуять ірраціональні психічні сили.       
      У згаданій праці З.Фрейд  даю нове трактуваннѐ структури 
лядської особи. Його модель особи передбачала 
багатоплановість мотиваційних   структур лядської поведінки, 
подоланнѐ  у цих структур  біологічного, індивідуально – 
особистого  (Его)  та соціального  (супер –его) рівнів  організації.  
Біологічне зводилось  до  енергії  лібідо, соціальне – до 
сексуальної спрѐмованості лядини, а індивідуально – особисте  
маю безперервно узгоджувати вимоги, ѐкі ставить  реальність , 
несвідоме до Супер – его. 
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        З.Фрейд зосередив  увагу на проблемі ставленнѐ 
психоаналізу  до релігії, науки й світосприйнѐттѐ. Вважаячи  свої 
теоретичні  побудови  суто науковими, З.Фрейд  піддаю критиці  
релігійне світосприйнѐттѐ. 
      Релігія він вважаю особливоя формоя колективного неврозу. 
Всі інші сфери  лядської культури  - мораль, мистецтво,  фольклор 
– теж  ю виѐвом несвідомого в лядини,ѐкі сублімуятьсѐ і  
набуваять раціональних  форм. 
      Найбільш  відомими  послідовниками З.Фрейда  були К.Юнг і 
Е.Фромм.  Вони уточнили вихідні положеннѐ  психоаналізу, 
оновили їх і тому їхнѐ концепціѐ отримала назву  неофрейдизму. 
      Е.Фромм (1900 – 1980рр.) – американський філософ, психолог,  
соціолог,представник неофрейдизму. 
      Праці Е.Фромма «Втеча від свободи», «Духовна  суть 
лядини», «Психоаналіз і релігіѐ» посідаять значне  місце  у 
філософській антропології. 
       Працѐ Е.Фромма «Духовна сутність лядини»  даю  розгорнуте 
тлумаченнѐ  лядської природи з оглѐду на соціальну психологія.  
Крім того, у праці аналізуютьсѐ  тоталітаризм ѐк політична 
практика і система мисленнѐ.  Е.Фромм дивитьсѐ на лядину ѐк на 
унікальне   творіннѐ  Всесвіту, незбагненне і загадкове. 
       На думку Е.Фромма, сутність лядини слід шукати в історично 
відтвореній  суперечності, ѐка відбиваю  унікальність лядини ѐк 
соціоприродньої істоти. Він вважаю, що слід уникати   аналізу 
лише психічного або лише соціального в лядині: з одного боку, 
лядинаналежить до світу тварин, але з іншого – вона 
відокремлена від тваринного світу. 
      У підсумку, Е.Фромм  стверджую, що суть лядини – в її 
унікальності, одночасній належності до природи і культури.   
      Розроблѐячи  концепція особистості, Е.Фромм виходить з 
проблеми гуманізму  і загальнолядських цінностей. Захищаячи  
гуманістичні  принципи,Е.Фромм  намагаютьсѐ  знайти 
прибічників усяди, у тому числі  і в релігії.  
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         Філософ вважаю, що христиѐнство підхопило  
загальнолядські  правила моральності і піднѐло їх до рівнѐ  
«заповіді», ѐкі викликаять непорозуміннѐ. 
       Виділѐячи гуманістичні моменти  релігії та її позитивний 
зміст,  Е.Фромм   намагаютьсѐ знайти форму компромісу, ѐка б 
дозволила  обюднати лядей через загальнолядські цінності.    
     Отже,  психоаналіз  З.Фрейда  здійснив  переворот  у поглѐдах 
на внутрішній  світ лядини.   
 
3.3. Екзистенціональна філософія про людину та 
буття. 
      

 Екзистенціальна філософіѐ, ѐк особливий напрѐмок, виникла 
післѐ Першої світової війни у Німеччині (Мартін Хайдеггер (1889 - 
1976), Карл Ясперс (1883 - 1969)). Отримала свій подальший 
розвиток післѐ Другої світової війни у Франції (Жан-Поль Сартр 
(1905 -1980), Альбер Камя (1913 - 1960), Габріель Марсель (1889 - 
1973)), Іспанії (Хосе Ортега-і-Гассет (1883 - 1895)), та Італії (Ніколо 
Аббаньѐно (1901 - 1977)).   
     Філософіѐ екзистенціалізму виникла на крутому переломі 
суспільної історії. Вона ю теоретичним усвідомленнѐм 
драматизму першої половини XX століттѐ, трагізму лядини, котра 
потрапила на межу життѐ і смерті, буттѐ і небуттѐ в  
результаті реальної загрози її існування ѐк лядини, ѐк виду. 
      Лихоліттѐ  світових  воюн, їх  трагічні  наслідки  похитнули  
ілязії   частини інтелігенції  Заходу  щодо  сенсу  життѐ,  його  
раціональності.  На  зміну  цьому прийшло  розчаруваннѐ,  
невпевненість  у  майбутньому,  зневіра,   відчуттѐ приреченості 
лядини, безглуздѐ самого її існуваннѐ. Необхідно було знайти  
відповіді на запитаннѐ: у чому сенс життѐ? Що робити? І чи 
взагалі варто жити? 
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           Ідейними джерелами екзистенціальної філософії стали: 
поглѐди  датського філософа Сьорена К'юркегора (1813 - 1855), 
ѐкий, до речі, вперше використав понѐттѐ "екзистенціѐ". Згідно з 
його розуміннѐм цього понѐттѐ, філософ  повинен розглѐдати 
дійсність суб'юктивно - так ѐк він її сприймаю - суто через свою 
існуваннѐ, свою життѐ. 
Основоположноя ідеюя було понѐттѐ життѐ та його 
ірраціональне тлумаченнѐ. Життѐ - "космічна сила", "життювий 
порив", "внутрішню переживаннѐ", "універсальний відчай", 
"життѐ ѐк волѐ" і т. д. Життѐ - абсолятно нескінченне начало 
світу, котре відрізнѐютьсѐ ѐк від матерії, так і від свідомості. Його 
не можна осѐгнути раціонально. Життѐ не можна пізнати ні з 
допомогоя почуттів, ні з допомогоя мисленнѐ. Воно пізнаютьсѐ 
лише інтуїтивно. Таке тлумаченнѐ життѐ і стало відправним 
моментом у розвитку екзистенціальної філософії. 
Розрізнѐять релігійний екзистенціалізм (Марсель, Бердѐюв) та 
атеїстичний (Сартр, Хайдеггер, Камя).  Однак проміжок  між  
ними  умовний.  Релігійний грунтуютьсѐ на тому, що все від бога. 
Атеїстичний - на тому, що бога немаю, але життѐ без нього 
неможливе й абсурдне. 
      Предметом філософії існуваннѐ або екзистенціалізму ю 
лядина, її внутрішній світ, її життѐ, суб'юктивність, усвідомленнѐ  
дійсності, переповненої суперечностѐми. 
Основними понѐттѐми ціюї філософії ю: "існуваннѐ", "тривожність  
"розпач", "замкнутість", "абсурд", "приреченість", 
"провина","сумнів","відчай","пристрасть", "свобода", "сенс 
життѐ" тощо. Тобто всі ці понѐттѐ маять відношеннѐ до лядини, 
внутрішнього світу - всього того, що і ю предметом філософіѐ 
екзистенціалізму.                                     
Фундаментальним, визначальним понѐттѐм екзистенціал 
філософії ю понѐттѐ існуваннѐ. Існуваннѐ, на думку Сартра, що 
інше, ѐк переживаннѐ суб'юктом свого власного буттѐ. 
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        Повне "існуваннѐ" не піддаютьсѐ пізнання ні науковими, ні 
іншими методами. Сартр вважав, шо "існуваннѐ" означаю: 
випробовувати почуте , бути ізольованим,  бути суб'юктивним,  
бути стурбованим  самим собоя. "Тривога" - це означаю, що 
лядина маю "почуттѐ відповідальності". "Розпач""- це даремні  
очікуваннѐ нездійсненні мрії, що призводѐть до розпачу. 
"Закинутість" означаю, що лядина - закинута, що бога немаю, ѐкби 
був бог  лядина не була б такоя жалягідноя і "закинутоя". Їй 
нема на що спертисѐ , а ні в собі, а ні ззовні. Якщо ж бога немаю, 
то  все дозволено. Лядина ю вільноя. Лядина - це свобода. Одна  
лядина, колись закинута у світ,  відповідаю за все, що робить. 
         Отже,значне місце у філософії екзистенціалізму займаю проблема 
свободи, її тлумаченнѐ. Сама "екзистенціѐ", існуваннѐ лядини 
ототожняютьсѐ з її свободоя. Однак свобода визначаютьсѐ ѐк 
особистісний вибір лядини. "Формула "бути вільноя" длѐ лядини 
означаю самовизначеннѐ до її власних бажань". Дійсна свобода 
відкриваютьсѐ длѐ лядини тоді, коли вона перебуваю у пошуку, у 
турботі, тривозі, що її немаю.  

Карл Ясперс, провідний представник релігійного екзистен-
ціалізму поѐсняю, що свобода лядини - це не ю її свавіллѐ. Вона 
обмежена законом, гарантуютьсѐ законом. 

Важливим понѐттѐм філософії існуваннѐ ю "сенс життѐ", той зміст, 
ѐкий філософи вкладаять у це понѐттѐ. В чому ж сенс життѐ? Навіщо 
лядина живе? Длѐ чого? 

Безумовно, це непрості запитаннѐ. Однозначної відповіді на них 
немаю. Є різне, неоднозначне розуміннѐ проблеми сенсу життѐ. Є, 
наприклад, альтруїстичні концепції: лядина живе длѐ того, щоб інших 
зробити щасливими; сенс життѐ в тому, щоб робити  

лядѐм добро; сенс життѐ у продовженні свого роду; у 
примноженні добра на землі тощо. 

У філософії екзистенціалізму питаннѐ про сенс життѐ вирішуютьсѐ 
однозначно: життѐ лядини - це "буттѐ длѐ смерті" 
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(Сартр), тому і життѐ, і смерть - абсурдні. "Абсурдно те, що ми 
народилисѐ, абсурдно і те, що ми живемо". "Рух лядини до смерті - 
основний сенс лядського буттѐ" (М. Хайдеггер). 

Камя вважав абсурдним весь світ, в ѐкому лядина приречена на 
абсурдне існуваннѐ. Який же вихід із цього? Виходу немаю. 
Залишаютьсѐ суїцид, самогубство. "Залишаютьсѐ лише одна по-
справжньому серйозна філософська проблема - проблема само-
губства," - писав А. Камя . 
    Екзистенціальна філософіѐ протиставлѐю лядині суспільство щось 
вороже, що руйную її свободу, індивідуальність. Звідси від  бунту 
проти нього. Бунтувати - означаю існувати. Кредо бунтуя - це означаю, 
що ѐ існуя". Бунтівна лядина - це особа, ѐка говорить "ні", ѐка все 
заперечую. Камя протиставлѐю бунту він його розумію, боротьбі 
лядини за свої права, проти її абсурду існуваннѐ. Філософ 
протиставлѐв бунт револяції, бо  примушую лядину робити те, чого 
вона часто-густо не нав'ѐзуячи їй чужі поглѐди, чужу мету, 
обмежуячи її свободу. 

Отже,  ірраціональність буттѐ, абсурдність самого існуваннѐ 
лядські сумніви у можливості раціонального пізнаннѐ світу - це все 
склад філософії екзистенціалізму. 

 
3.4.Особливості   сучасної  релігійної   філософії.            

  Сучасна релігійна філософіѐ не ю юдиним цілим. Під впливом 
різних віросповідань вона поділѐютьсѐ на рѐд філософських шкіл, 
концепцій, доктрин, типів мисленнѐ. Виходѐчи з цього, можна 
говорити про христиѐнську, іудаїстську, мусульманську, буддійську, 
ламаїстську і т. д. релігійні філософії. 

В рамках христиѐнства існуять і розвиваятьсѐ католицька, 
протестантська і православна філософії. Кожна з них маю свої 
особливості. 

Найбільш представницькоя, широко поширеноя у наш час, ю 
філософіѐ неотомізму, заснованого на вченні італійського теолога 
Томи (Томмазо) Аквінського (1225 -1274).  
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Теоретичним центром розробки філософії неотомізму ю: 
Академіѐ свѐтого Томи у Римі, католицький університет у Фрейбурзі 
(Швейцаріѐ), католицькі університети у Вашингтоні, в Мадриді, 
Торонто, Оттаві і т. д. 

Родоначальником неотомізму ю Тома Аквінський, його вченнѐ, 
ѐке Енциклікоя Папи Льва ХIII (1879) визнаний істинноя філософіюя, 
що відповідаю усім христиѐнським догмам. 

 Неотомізм (від нео... і томізм (від імені Томмазо)) - об'юкт 
ідеалістичне вченнѐ, офіційна філософська доктрина.  Виник у 
середині XIX століттѐ. 

Неотомізм відродив і модернізував схоластичне теологічне 
вченнѐ томізму, його основні принципи і постулати. 
       Основний томістський принцип, ѐкий взѐтий за основу  
неотомізмом, це: "філософіѐ - служницѐ богослов'ѐ".       
Схоластичними аксіомами були у вченні Томи Аквінські принципи  
гармонії віри і знаннѐ, примат віри над розумом (знаннѐ не повинно 
суперечити вірі; ѐкщо це не так, то воно повинно  бути відкинуто ѐк 
неприйнѐтне); принцип іюрархії ( на вершині абсолятна божественна 
свідомість, все інші підніжжѐ); принцип творіннѐ всього існуячого 
богом. Всі ці принципи ю основоположними і у сучасному неотомізмі.  

Предметом філософії неотомізму ю, звичайно, бог, його 
діѐннѐ ѐк творцѐ Всесвіту, віруваннѐ в нього. 

У гносеології неотомізм всілѐко обмежую раціональне 
пізнаннѐ, бо ю, мовлѐв, істини, ѐкі недоступні йому. Це - 
божественні істини, ѐкі можуть бути предметом віри, а не науки. 
Межами пізнаннѐ ю лише світ речей, ѐкий створений богом. Що ж 
торкаютьсѐ релігійних догм, то вони перебуваять за межами 
раціонального пізнаннѐ і не можуть бути її предметом. Буттѐ бога 
повинне бути доведено лише на основі тих речей, котрі він 
створив. Теологіѐ - це наука вищого рангу, вона вивчаю 
абсолятне, божественне, і сама не потребую ніѐкого                                                                    
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обґрунтуваннѐ. 
Неотомістська філософіѐ від початку і до кінцѐ - у вченні про 

природу, лядину, їх пізнаннѐ - теоцентрична, спрѐмована на 
абсолятне утвердженнѐ, обґрунтуваннѐ і виправданнѐ 
релігійного світорозуміннѐ. 

На соціальні  питаннѐ католицька релігіѐ зоріюнтована на 
загальнолядські цінності - такі, ѐк право на життѐ, гідне лядини, 
на свободу, на приватну власність, на громадѐнське суспільство, 
де паную право. 

Соціальна філософіѐ неотомізму зоріюнтована на жорстоку 
критику ѐк соціалізму (радѐнського зразка), так і капіталізму з 
його соціальними вадами.  
    Такі суть та особливості сучасної неотомістської філософії - 
офіційної доктрини католицької церкви. 
 
3.5.Сцієнтизм  і   антисцієнтизм  у  філософії  ХХ століття. 
 
   Сціюнтизм  (від  лат.scientia  наука, знаннѐ) -  загальна  назва  
ідейного  положеннѐ, ѐка  вважаю   наукове  знаннѐ  найвищоя  
культурноя  цінністя,  найважливішим  фактором  взаюмодії  
лядини  з природоя.   Дуже  часто  сціюнтисти  вважаять 
«зразковими науками»    фізику  або  математику  і закликаять  
інші  науки  рівнѐтисѐ  на  них.  Сціюнтизм  вважаю  науку       
основоя  ідейного  і  культурного   життѐ   суспільства . 
    Сціюнтизм  сам  по  собі  не ю  певноя  системоя  поглѐдів. 
Сціюнтизм   почав  формуватисѐ  в  кінці  Х1Х – початку ХХ століттѐ,  
коли  з  розвитком  науки  було  поставлено  питаннѐ  
про  роль  і  місце  в  культурі.  Традиціѐ  сучасного  сціюнтизму  
маю   міцні  корені.  Вже в утопії  Ф. Бекона «Нова  Атлантида»  
можна   знайти   сціюнтичні  уѐвленнѐ. Також  сціюнтичні  поглѐди 
знаходѐтьсѐ  в  таких  філософських  і  ідеологічних  вченнѐх  ѐк  
марксизм.  
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Сціюнтизм  не ю  стрункоя  системоя  поглѐдів, він  складаю собоя  
ідейну  оріюнтація  і  проѐвлѐютьсѐ  по різному: від  наслідуваннѐ 
точних  наук   до   запереченнѐ  філософсько – світоглѐдних  
проблем   позбавлених  змісту  длѐ пізнаннѐ  і розглѐду                                                
природничих  наук ѐк юдиних  можливих  знань. 
 Антисціюнтизм  стверджую про  обмежені  можливості науки  у 
вирішенні  проблем  лядського  існуваннѐ, в окремих  проѐвах  
оціняю  науки  ѐк ворожу лядському  існування. Вважаю,  що  
наука не може  піднѐтисѐ  до  розуміннѐ  істинних  проблем  світу  
і лядини. 
   Сціюнтисти  позитивно  ставлѐтьсѐ  до  досѐгнень   науки,  а 
антисціюнтисти  проѐвлѐять  недовірѐ до  наукових  інновацій. 
Сціюнтисти  проголошуять  знаннѐ ѐк найвищу  культурну  
цінність. Вважаячи, що  наука  ю   продуктивноя  силоя  
суспільства,  ѐка  породжую  суспільні  цінності  і маю  великі  
можливості  длѐ  пізнаннѐ.  В  ѐкості запереченнѐ,  антисціюнтисти   
відмічаять,  що  наука  може  породити  небезпеки,  здатні  
знищити  все  лядство, і разом  з тим її   численні  досѐгненнѐ. 
Свідченнѐм  цього  ю  техногенні  проблеми,  невміле 
використаннѐ  досѐгненнѐми науково – технічного  прогресу. 
Глобальні екологічні  проблеми: забрудненість  навколишнього  
середовища,  невміле  використаннѐ ѐдерної  енергії,  хімізаціѐ 
продуктів харчуваннѐ, зростаннѐ  захворяваності  лядей 
внаслідок  вище  зазначених  причин, - все це  посиляю позиція 
антисціюнтистів. 
 
      Питаннѐ длѐ самоконтроля. 
1. З'ѐсуйте сутність філософської антропології Ж.-П. Сартра. 
2. Розкрийте  зміст понѐттѐ свободи в екзистенціальній філософії,. 
3. З'ѐсуйте зміст концепції абсурду А.Камя. 
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4. Поѐсніть, у чому полѐгаю сенс життѐ з точки зору філософії 
екзистенціалізму.                    
 

 

Тест .  Західна  філософія   Х1Х – ХХ століття 

1. Засновником позитивізму   вважаютьсѐ : а)Емануїл Кант;  
б)Огяст Конт. 
2. Позитивізм повинен: а) осѐгнути  «внутрішня природу речей»; 
б) створити таку філософія, ѐка б могла зайнѐтисѐ тими 
питаннѐми , ѐкі можна перевірити.  
3.  Суть принципу верифікації полѐгаю в тому, щоб: а)кожне 
твердженнѐ зіставлѐти з фактами;   
б)займатисѐ пошуком таких фактів, ѐкі спростовуять  положеннѐ 
або теорія. 
4.Артур Шопенгауер вважав, що: а)розум длѐ лядини відіграю 
суто технічну роль; б) все відбуваютьсѐ за участя інтелекту. 
5. «Надлядина» у Ніцше -це :а) той , хто вмію долати стражданнѐ; 
б) паную над іншими. 
6.Щастѐ лядини, на думку Ніцше, в тому, що: а)отримую насолоду 
від доланнѐ перешкод; б) у волі до влади над лядьми. 
7.Засновником психоаналізу ю :а) Зігмунд Фрейд;б) Фрідріх Ніцше. 
8.Психоаналіз трактую проблеми лядини, суспільства ѐк:  а)проѐв  
свідомих  мотивів поведінки лядини;  
б) проѐв несвідомих потѐгів. 
9.Основними працѐми  З.Фрейда ю: а) «Вступ до психоаналізу»; б) 
«Волѐ до влади». 
10.Структура лядської особи вклячаю: а) «его»; б) «ід»; 
в)суперего»; г) «де». 
11.Сублімаціѐ –це: а)перетвореннѐ енергії «ід» в  несвідоме;  
б)перенесеннѐ психічної енергії  «ід» на соціальні цілі. 
12. На думку  Е. Фромма,  в лядині поюднуютьсѐ :  а)соціоприродні 
особливості; б) окремо природню і соціальне. 
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13. Екзистенціоналізм ѐк напрѐмок сучасного філософського 
гуманізму ґрунтуютьсѐ на : а)ідеї абсолятної унікальності 
лядського буттѐ;б) проблемі лядини і її місцѐ у світі; 
в)раціональних поглѐдах в питанні вирішеннѐ лядських проблем. 
14.Екзистенціоналізм визнаю: а) усвідомленість лядиноя власної 
смертності і недосконалості; б) роль науки  у визначенні природи 
моралі, науки, техніки. 
15. В центрі уваги екзистенціоналізму постаять питаннѐ  : 
а)провини і відповідальності;б) рішеннѐ і вибору; в)ставленнѐ 
лядини до смерті; свободи і відповідальності; г)проблеми 
субстанції. 
16.Напрѐмками екзистенціоналізму ю: а)релігійний; 
б)атеїстичний; в) гносеологічний. 
17.На думку А.Камя, світ ю абсурдним тому, що: а)ставить під 
сумнів цінності; б)ю лядськоя реальністя, ѐка не маю нічого 
спільного  з теперішнім буттѐм. 
18. На думку А.Камя, лядина ю щасливоя, коли:а) ю вільноя і 
свідомоя від моральних і політичних ілязій, догм і фальшивих 
ідеологій; б) вільноя від самої себе. 
19.М.Хайдегер  визначаю екзистенція ѐк : а) лядське буттѐ, 
історично обумовлене; б) буттѐ , ѐке обумовлене природоя. 
20.Основні  екзистенціональні поглѐди Сартра: а)сутність 
лядського існуваннѐ визначаю свобода; б) лядина ні за ѐких 
обставин не може бути засобом, а лише метоя; 
в)матеріальний світ- умова існування   людського життя 

 

                                     Семінарське заняття №4 

Тема.Академічна філософія Х1Х – ХХ століття в Україні 

 План. 
1. Філософські ідеї у творчості членів Кирило – Мефодіювського 
братства ( М.Костомров, П.Куліш). 
2.Філософські поглѐди Т.Г.Шевченка. 
3.Фіософські поглѐди М.Драгоманова. 
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4. Філософські поглѐди Лесі Українки і І.Франка. 
5. Філософська думка в Україні у ХХ столітті. 

  Основні поняття та категорії: антропоцентризм, асоціаціѐ, націѐ, 

націоналізм, федералізм, поміркований  лібералізм. 

   Методичні  вказівки для підготовки до семінарського заняття. 

       В першому питанні важливо   наголосити на тому, що і 
М.Костомаров і П.Куліш 
звертаять увагу на питаннѐ історії українського 
народу,визначеннѐ його місцѐ серед іншіх народів, національне 
прогненнѐ розбудови парламентської федерації словѐнських 
народів, обюднаннѐ словѐнського етносу. 
     В другому питанні  слід звернути увагу на антикріпосницьку 
спрѐмованість поглѐдів Т.Шевченка, доля українського народу, 
знаннѐ своюї історії, ставленнѐ до  
релігії. 
     Поглѐди М.Драгоманова висвітлявати  з позицій  
демократичного  федералізму, ставленнѐ до історії, ролі освіти і 
науки,  марксизму,  державності, національному патріотизму. 
     Розкриваячи четверте питаннѐ слід скласти порівнѐльну 
характеристику  філософських поглѐдів Л.Українки та І.Франка: 
ставленнѐ до матеріалізму та ідеалізму,  проблем пізнаннѐ,  
діалектики, суспільної проблематики. 
 В останньому питанні студенти повинні звернути увагу на те, ѐкі 
можливості  длѐ розвитку  української  освіти  відіграло 
проголошеннѐ  Української  народної республіки , але 
проголошеннѐ радѐнської влади  обірвало  процес формуваннѐ 
української державності   і негативно вплинуло на духовне життѐ. 
Важливо звернути увагу, що  філософська думка  знайшла 
розвиток ѐк за кордоном  так і в Радѐнській Україні. Студенти 
повинні розкрити поглѐди В.Вернадського, В.Зеньковецького, М. 
Скрипника ,М.Хвильового. 
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           Проблемно – пошукові питання. 

1.В чому полѐгаю смисл національної ідеї? 
2.В чому розходилисѐ з марксизмом М.Драгоманов і 
І.Франко? 

                          Тематика реферативних повідомлень. 

           1.Духовно – академічна філософіѐ Х1Хстоліттѐ. 
                 2.Розвиток філософії української діаспори ( Д.Донцов, І. 

Липнѐк – Рудницький, О.Кульчицький).                                     

                                                        Література. 
1.Буслинський В.А. , Скрипка П.І. Основи філософських  знань. – 
Львів : «Новий світ -200-«,2004. с. 107-123. 
2.Петрушенко В.Л. Філософіѐ : курс лекцій. – К., Каравела.,с.207-
255. 
3.Причепій Є.М., Черній А.М., ГвоздецькийВ.Д., ЧекальЛ.А. 
Філософіѐ.- К.:Академіѐ,2001  с.205-258. 
4.Сморж Л.О.Філософіѐ: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004  
с.110-140. 
5.Старовойт І.С., СілаюваТ.О., ОрендарчукГ.О.Філософіѐ. -
Тернопіль.: Астон.-с.69-76. 
6. Філософіѐ під ред. І.Ф.Надольного, - К.: Вікар. С.166-186. 
 

 4.1. Філософські погляди у творчості членів Кирило – 

Мефодіївського братства( М.Костомаров, П. Куліш) 

Українська філософіѐ XIX - початку XX століттѐ представлена 

такими іменами, ѐк  О. Новицький (1806 - 1884), С. Гогоцький 

(1813 -1898), Т. Шевченко (1814 - 1861), М. Костомаров (1817 - 

1885), П. Юркевич (1827 - 1874), М. Драгоманов (1841 - 1895), та 

іншими. 

Своюрідні світоглѐдні ідеї буди у ХIХ ст. сформульовані в 
програмних творах представників громадѐнсько-політичного 
руху, де на першому плані перебуваю діѐльність Кирило- 
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Мефодіївського товариства (1846-1847), створеного у Киюві 
університецькоя інтелігенціея . До його  складу входили   
професори, студенти та співробітники Київського університету, 
серед них: М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш, Т. Шевченко 
та ін.  

Ідейним натхненником товариства був Микола Костомаров 
(1817-1885) . У його працѐх «Закон Божий (книга буттѐ 
українського народу)» (1846), «Риси народної південноруської 
історії» (1861) «Південна русь наприкінці ХVIст.»(1842) 
«Руїна»(1879) 

Вперше зроблено спробу окреслити національний 
український характер , ретроспективно оглѐнути історичний шлѐх 
українського народу , визначити його місце в колі інших (в першу 
чергу- словѐнських ) народів, дати нарис такого суспільного 
устроя, ѐкий відповідав би національним прагненнѐм українців. 
Бажаний суспільний лад уѐвлѐвсѐ у виді правової, демократичної, 
парламентарної федерації словѐнських народів , у ѐкій би 
реально гарантувались ѐк права окремих осіб, так і права націй. 
Історичне призначеннѐ України, на думку мислителѐ , полѐгаю у 
справі об’юднаннѐ словѐнського етносу (оскільки Київ історично 
виник в центрі словѐнського ореалу). 

Потужний вплив на сучасників справив  соратник М. 
Костомарова та Т. Шевченка Пантелеймон Куліш (1819-1897). 
Особливе місце у його творчості посідаю нарис «Зазивний лист до 
української інтелігенції»(1883), у ѐкому у полумѐній закличній 
формі окреслено соціальне покликаннѐ освідчених верств 
суспільства, зобов’ѐзаних виконати функція національної еліти. 
Твір П. Куліша сповнений оптимізму й віри у відродженнѐ 
українського етнічного організму.                                               

За вихідними світоглѐдними спрѐмуваннѐми П. Куліш був:  

лядиноя глибоко релігійноя; дещо абсолятизував фатальний 

хід процесів дійсності;  у поглѐдах на Україну він  
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романтизував її минуле;  звинувачував урбанізація у  

руйнуванні первинної моральності народу; розвивав так звану 

«хуторѐнську філософія» , закликаячи повернутисѐ до близькості 

із природоя та простих форм життѐ. 

 

 4.2.Філософські погляди  Т.Г.Шевченка. 

 
Післѐ Г. Сковороди провісником філософії українського духу 

був Т. Г. Шевченко. Важливоя рисоя його філософських, 
суспільно - політичних поглѐдів була антикріпосницька 
спрѐмованість, гуманізм, непримиренна боротьба проти 
самодержавної політики національного гнобленнѐ, відстояваннѐ 
демократизму у національному питанні. 

В історичному минулому України його цікавили події і традиції 

пов'ѐзані з визвольноя боротьбоя українського народу проти 

іноземних загарбників, проти соціального рабства і національноя 

гнобленнѐ. Поет-філософ високо оцінив Запорізьку Січ, ѐка 

відіграла важливу роль в історії України і становить її славетну 

сторінку. 

Світосприйнѐття Шевченка притаманний антропоцентризм, 
ѐкий зумовляю сприйнѐттѐ навколишнього світу, історії й 
культури, крізь призму буттѐ лядини її переживань, бажань, 
потреб і прагнень. Цѐ філософіѐ глибоко індивідуальна, особиста, 
і разом з тим вона ґрунтуваласѐ на національній ідеї українського 
народу, його ментальності. Уляблений герой Шевченка - лицар 
народний, повстанець - гайдамака, козак-запорожець, що 
виступаю оборонцем рідного края ю носіюм правди, честі і 
справедливості. Минуле України трагічне, усіѐне могилами і 
несправедливостѐми. Якась зла долѐ , проклѐттѐ висить над 
Україноя, на думку поета. Історіѐ завжди глибоко національна, 
бо в ній закодована національна пам'ѐть,  
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самобутність і надіѐ. У ставленні до релігіїТ.Шевченко вважав , 
що релігія слід очистити від усього, що перетворяю її в 
абстрактну силу, байдужу до лядини. Істинна віра збережена 
народом в його звичаѐх, традиціѐх, його душі, народному 
терпінні і милосерді, сприѐю зв’ѐзку між Богом і лядьми. 

Вінець Шевченкової творчості - уславленнѐ свободи, 

передумови лядського поступу, добробуту й щастѐ. До 

найволелябніших творів належить його «Кобзар». 

 

4.3.Філософські погляди М.Драгоманова.  

 М. Драгоманов - український історик, мислитель, 
громадсько-політичний діѐч. Основні його філософсько-
соціологічні поглѐди викладені у двотомному виданні 
«Літературно-публіцистичні праці». Він переконаний у безмежних 
можливостѐх лядського розуму і науки пізнати навколишній світ. 
У своїх дослідженнѐх Драгоманов приділѐю значну увагу проблемі 
методу, зокрема, длѐ пізнаннѐ суспільного життѐ використовую 
соціологічний метод, ѐкий передбачаю аналіз основних елементів 
кожного суспільного ѐвища, розкриттѐ їх взаюмозв'ѐзку і 
взаюмодії. Драгоманов вважав, що розум лядський ѐк би довго 
не помилѐвсѐ, завжди знайде дорогу до істини. 

На його думку прогресивними політичними формами ю 
демократіѐ і федералізм, ѐкі реалізуятьсѐ при українській 
визвольній програмі і соціально – визвольними ювропейськими 
рухами. Основна мета нації – державність. Марксизм ю 
помилковим і невідповідним українським потребам, маю етичне 
значеннѐ длѐ соціальної справедливості. 

Характерноя рисоя соціологічних поглѐдів мислителѐ ю те, 
що «основноя одиницея» суспільства він вважав лядську особу, 
її добробут і щастѐ - були длѐ нього і основоя, і метоя поступу. 
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 М.Драгоманов  проголошував ідея безупинного лядського 
поступу, мета ѐкого – досѐгненнѐ  добровільної асоціації  
гармонійно – розвинених осіб. Ратував за  обмеженнѐ до 
мінімуму  елементів примусу, усуненнѐ авторитарних рис  у 
суспільному житті. Він відстоявав пріоритет  громадѐнських прав 
і вільних політичних установ  над соціально – класовими 
інтересами та універсальних лядських цінностей.  Національність 
розглѐдаласѐ ним ѐк  ѐк будівельний матеріал  демократії  і 
свободи. М.Драгоманов вважав, досѐгненнѐ національної  
самосвідомості   можливе завдѐки  національній освіті  і культурі.  
Був рішучим противником  ѐк  ідеалістичного так і 
матеріалістичного монізму. Вбачав , що істина   лежить в площині 
раціонального розуму; всѐка істина, на його думку, повинна   
визначатись  в межах  логічного Закону  тотожності. 

Отже, М.Драгоманов продовжив розвивати національно – 

патріотичні  ідеї, просунувши  їх на новий рівень розуміннѐ. 

 

4.4. Філософські погляди  Лесі Українки та І.Франка.  

 
І.Я.Франко (1856-1916)- видатний український письменник, 

філософ, громадський діѐч. Закінчив філософський факультет 
Львівського університету (1880), мав учений ступінь доктора 
філософії, ѐкий отримав у Віденському університеті (1893). 

Світоглѐд І. Франка формувавсѐ у складних умовах 
пореформеної Галичини під вирішальним впливом 
револяційного демократизму Т. Шевченка, російських 
револяційних демократів XIX століттѐ, тісного зв'ѐзку з 
робітничим і демократичним рухом Західної України. За своя 
суспільно-політичну діѐльність, пропаганду соціалістичних Ідей, 
заклики до повстаннѐ українського 

 народу проти поневоленнѐ Франко неодноразово  
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піддававсѐ ув'ѐзнення з боку австрійських властей. 
Філософські поглѐди Франка зазнали значного впливу марк-

систських ідей. Він був знайомий з «Капіталом» К. Маркса, 
частину ѐкого переклав на українську мову, твором Ф. Енгельса 
«Анти-Дярінг» тощо. 

Свої філософські поглѐди Франко виклав у працѐх «Мислі о 
еволяції в історії лядськості», «Що таке поступ?», «Про праця», 
«Катехізис економічного соціалізму», «Кілька слів о тім, ѐк 
упорѐдкувати наші лядові видавництва», «Найновіші напрѐмки в 
народознавстві» та багатьох інших прозових, поетичних та 
публіцистичних творах. 

Основоя світоглѐду І.Франка ю філософський матеріалізм.        
У збірці «Зів'ѐле листѐ», говорѐчи про матеріалістичне 

розуміннѐ дійсності, І. Франко відзначаю, що в основі всього 
існуячого лежить не ідеѐ, дух, а матеріѐ, ѐка вічна і не маю ні 
початку, ні кінцѐ, її найважливішоя властивістя ю рух, зміна, 
плинність. Мислитель був переконаний, що життѐ, об'юктивна 
дійсність ю визначальним у відношенні до свідомості, що 
свідомість - результат поступового і складного розвитку матерії, 
що природа створила лядину з її високоя організаціюя, а не 
ѐкась істота - природу, ѐк про це твердѐть філософи-ідеалісти. 

І. Франко доводив безмежність пізнаннѐ на противагу 
агностицизму, вірив у пізнаванність світу і його закономірностей. 
Природа, на його думку, пізнаванна, вона ю своюрідноя книгоя, 
ѐку лядина повинна читати, щоб бути щасливоя, бо знаннѐ 
законів розвитку полегшить її життѐ. Тільки матеріалістична 
філософіѐ, підкреслявав І. Франко, може дати лядѐм можливість 
відкрити безліч таюмниць, розкрити їх, пізнати і використати, бо 
лише вона здатна об’юктивно з'ѐсувати факти, закони суспільного 
розвитку на основі досліджень зовнішнього світу. 

В теорії пізнаннѐ І. Франко віддавав перевагу її чуттювому 
етапу. Він вважав, що лядина може говорити,  
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думати лише про те, що у формі вражень дійшло до її свідомості. 
Однак відчуттѐ ще не даять повного знаннѐ.  І.Франко розумів, 
що процес пізнаннѐ складний процес, і його результати повинні 
підкріпляватисѐ практикоя. Однак він не зміг збагнути всіюї 
складності процесу пізнаннѐ, не піднѐвсѐ до розуміннѐ практики 
ѐк сукупної матеріально-предметної діѐльності лядини. Практику 
Франко розумів ѐк критерій вірності відображеннѐ дійсності в 
художніх образах. 

І. Франко виѐвлѐв глибоке розуміннѐ окремих елементів 
діалектики. Він вимагав розглѐдати ѐвища в їх розвитку. При 
цьому Франко виѐвлѐю розуміннѐ суперечливості суспільного 
життѐ. На думку філософа причина розвитку лежить в самих 
речах і ѐвищах. Кожний предмет маю в собі внутрішня силу, що 
спричинѐю рух. Франко дорікаю тим філософам, ѐкі не бачили 
причинного зв'ѐзку ѐвищ, внутрішньої діалектики у предметах і 
ѐвищах об'юктивної дійсності. 

І. Франко. був близьким до розуміннѐ причинного зв'ѐзку 
матеріальних, економічних відносин і сфер духовного життѐ 
суспільства. Франко переконаний, що рівень духовного життѐ 
суспільства залежить від стану його економіки. 

І. Франко розумів, що економічні зміни у суспільстві мусѐть 
спричинѐти і духовні зміни у свідомості лядей, бо без цього не 
можна здійснити ніѐкі корінні соціальні перетвореннѐ. Ці зміни у 
свідомості лядей мислитель пов'ѐзував з боротьбоя проти 
кріпосницької ідеології, соціального і національного гніту 
українського народу з боку царизму. 

Вплив марксистської філософії на Франка позначивсѐ і в 
розумінні ним ролі народних мас в історичному процесі. Він 
розумів, що королі, полководці, різні завойовники не тільки не 
«робили» і не «роблѐть» історії, а навпаки, історіѐ породжую їх 
самих. Бо вони з'ѐвилисѐ і стали необхідними  

                                              60 
 
 



лише внаслідок певних соціальних передумов. 
І. Франко, йдучи за Т. Шевченком, не переставав закликати 

український народ до боротьби за свою соціальне і національне 
визволеннѐ. Його громадська, літературна і наукова діѐльність 
характеризуютьсѐ насамперед соціально-політичноя спрѐмо-
ваністя, револяційністя, що відображала боротьбу трудѐщих 
мас західної України проти поневоленнѐ. І в цій боротьбі Франко 
займав видатне місце ѐк револяціонер-демократ, мислитель, 
традиції ѐкого ю цінним надбаннѐм української суспільно-
політичної думки. 

Лесѐ Українка (1871 -1913) належала до відомої в Україні 
інтелігентної родини. Її світоглѐд формувавсѐ під впливом 
поглѐдів М.Драгоманова, І.Франка,М.Лисенка та інших провідних 
діѐчів вітчизнѐної культури. 

 Загалом поглѐди Л.Українки носѐть позитивістський характер. 
В питанні походженнѐ світу Л.Українка притримуваласѐ 
матеріалістичних позицій з діалектичним тлумаченнѐм. На її 
думку природа ніким не створена і не може бути знищена, 
перебуваю в змінах і розвиткові за об’юктивними законами. 
    Національне і соціальне визволеннѐ можливе в результаті дій 

робітничого класу і йому шкодить оптимізм культурних громад та 

поміркований лібералізм. В поглѐдах на лядину притримуваласѐ 

західноювропейської філософії. На думку Лесі Українки , 

закономірності світу та природи передбачаять та гарантуять 

активну діѐльність лядини по перетворення 

світу та поліпшеннѐ  свого місцѐ в ньому. 
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4.5.Філософська думка   в Україні у ХХстолітті.  
      На початку ХХ ст. українська культура, перебувала у стані 
бурхливого розвитку та оновленнѐ. В Україні поширявались ідеї 
найновітніших західних філософських концепцій (неокантіанства, 
феноменології), виникали нові напрѐми розвитку гуманітарної 
думки. 
Проголошеннѐ Української народної республіки (1918) створило 
небачені раніше можливості длѐ розвитку української науки. 
Протѐгом 1918 р. одна по одній засновувались вітчизнѐні наукові 
інституції: Державний архів, Археологічний інститут, Археологічна 
комісіѐ, Академіѐ наук. У навчальних закладах були утворені 
кафедри української мови, історії, права. Усе це дозволило 
започаткувати на систематичних засадах гуманітарні 
дослідженнѐ, у тому числі – й філософського спрѐмуваннѐ. У цей 
час плідно працявали видатні діѐчі української науки 
М.Грушевський, В. Винниченко, В.Вернадський, І.Огіюнко, 
С.Єфремов, А.Кримський та багато інших. Однак, встановленнѐ 
радѐнської влади в Україні обірвало природний процес 
формуваннѐ національної державності й відповідних їй духовних 
процесів. Значна частина вітчизнѐної інтелігенції була змушена 
емігрувати. У різних країнах Європи, в ѐких вони знайшли 
притулок (передовсім у Чехії, Австрії, Польщі, Німеччині, Франції), 
їм вдалосѐ продовжити розпочаті на Батьківщині наукові 
дослідженнѐ. Отже, у ХХ ст. українська філософська думку, 
переживши короткий період зльоту, надалі розвивалась двома 
потоками: в Україні (радѐнській та західній) та в діаспорі – за 
межами України. В цілому за межами України українцѐми було 
створено 46 навчальних та наукових закладів, у тому числі –
Український вільний університет у Відні (1920 р.), пізніше 
перенесений у Прагу, а потім – у Мянхен. 
 
Серед мислителів, думки ѐких істотно вплинули на стан 
філософської думки в Україні перш за все слід назвати 
В.Зеньковського (1891-1962 рр.), ѐкий читав у Київському 
університеті курси психології та логіки та зробив суттювий внесок у 
вивченнѐ історії руської філософії, у розуміннѐ 
співвідношеннѐ філософії та релігії (у 1919 р. виїхав у Югославія); 
Г.Флоровського (1893-1979 рр.), відомого історика Церкви та 
релігійного світоглѐду (також виїхав за кордон); відомого 



    За межами України працявала ціла низка талановитих вчених, 

що маять напрацяваннѐ у галузі філософської думки. Серед них 

слід назвати Д.Чижевського, І.Лисѐка-Рудницького, 

О.Кульчицького. 

У повоюнний період в галузі філософських досліджень в Україні 

сталисѐ позитивні зрушеннѐ. 1944 року в Київському університеті 

створили філософський факультет. У 1946 р. відновив діѐльність 

Інститут філософії Академії наук України. Завдѐки цьому в Україні 

виховано декілька поколінь фахівців, котрі давали (і даять зараз) 

грунтовну філософську освіту студентам усіх вищих навчальних 

закладів. Ситуаціѐ істотно поліпшилась у 60-х роках під час 

Хрущовської “відлиги” й активної діѐльності “шістдесѐтників”. 

Філософи чи не вперше отримали можливість висловитись із тих 

питань, котрі раніше підлѐгали партійній забороні. 

Філософський факультет (до речі – юдиний тоді в Україні), а 

пізніше – Інститут філософії очолив талановитий вчений П.Копнін. 

Йому вдалось згуртувати довкола себе науковців, ѐким було 

притаманне новаторське ставленнѐ до філософських пошуків, 

прагненнѐ шукати істину, а не служити партійному кланові. Саме 

в цей час були глибоко опрацьовані проблеми теорії пізнаннѐ, 

наукової методології, історії філософії. У 70 – 80-і рр. філософська 

думка в Україні починаю розроблѐтисѐ новоя генераціюя вчених. 

Вони почали активно досліджувати світоглѐдну проблематику, 

поширяячи її на процеси пізнаннѐ, мисленнѐ, різні сфери 

інтелектуальної діѐльності, залучаячи до таких розвідок 

досѐгненнѐ зарубіжної філософії. 

Наприкінці 90-х рр. багато філософів взѐли активну участь в 

демократичному рухові, виступили ініціаторами утвореннѐ  
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обласних організацій національно-демократичних партій. Післѐ  

здобуттѐ Україноя незалежності (1991) переважна частина 

професійних філософів долучаласѐ до теоретичного опрацяваннѐ 

процесів українського державотвореннѐ.  

                                     Питання для самоконтролю. 
1.Якими ѐкостѐми характеризуятьсѐ українці на думку 
М.Костомарова? 
2.Чому поглѐди Т.Г.Шевченка маять антикріпосницьку 
спрѐмованість? 
3.Чому  М.Драгоманов  вважав громаду одиницея суспільства? 
4.В чому відмінність поглѐдів на марксизм  Л.Українки та 
І.Франка? 

 Тест  Філософська думка  в Україні. 

1.Особливістя суспільно – політичних поглѐдів Т.Г.Шевченка  ю: а) 
антикріпосницька спрѐмованість; б) соціально – політична 
спрѐмованість      2.Словѐнську проблематику Шевченко 
розв’ѐзував з позицій :        а)револяційного демократизму;  б) 
братерської юдності словѐн; в) національного самовизначеннѐ. 
 3..Длѐ  світосприйнѐттѐ Шевченка  притаманний :  
а)антропоцентризм, тобто сприйнѐттѐ світу через переживаннѐ, 
бажаннѐ, потреби і прагненнѐ лядської  
гідності; б)  Україна  ѐк екзистенціональний стан буттѐ; в)  
пантеїзм. 
 4. На думку Костомарова, українська ментальність відрізнѐютьсѐ 
від російської тим що: а) у росіѐн паную загальність над 
особистістя; б) росіѐни нетерпимі до чужих вір, народів, мов; в) 
українці ляблѐть природу, земля, тоді ѐк росіѐни відносѐтьсѐ до 
неї байдуже; г)  росіѐни народ духовний, українці – матеріальний. 
 5.М.Драгоманов основноя одиницея суспільства  вважав ю: 
а)лядську особу ;б) громаду. 
6.Драгоманов визначав : а) обмежені можливості лядського  
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пізнаннѐ;  б)безмежні можливості лядського пізнаннѐ. 
7. Вченнѐ про буттѐ Памфіла Юркевича вклячаю  сфери: 
а)ноуменальний світ, ідеальний світ ідей; б) реальний світ  
розумних істот; в) феноменальний світ примарного існуваннѐ 
тілесності;  г) світ буттѐ Бога. 
8. На думку Памфіла Юркевича , лядину в моральній і духовній 
свободі можна поѐснити  виходѐчи із :а)  серцѐ ;  б)розуму. 
 9.Філософські і соціально – політичні поглѐди І.Я.Франка 
складалисѐ під впливом: а) національної духовної культури; 
б)марксизму; в)позитивізму; г) томізму. 
 10. Соціалізм у І.Франка зводитьсѐ до: а) економічних чинників; 
б) христиѐнської духовності; в)револяції і утвердженнѐ диктатури 
пролетаріату. 
 11.Основними рисами світоглѐду  І.Франка ю:а)відданість 
боротьбі за соціальне і національне визволеннѐ; б)приватна 
власність  поступаютьсѐ колективній, громадській власності; 
в)діалектичний підхід на суспільство, природу, лядину;  
г)метафізичний підхід до поѐсненнѐ розвитку світу.     
12.Соціально – політичні поглѐди І.Франка базуятьсѐ на :  
а)загальнолядських цінностѐх; б)класових інтересах. 
 13. Т.Г Шевченко виступав проти : а)  самодержавної політики 

національного гнобленнѐ; б)утвердженнѐ капіталістичних 

відносин.                              

 

                                            Семінарське заняття №5. 

                          Тема. Проблема субстанційних основ світу. 
                                                     План. 

1.Понѐттѐ  «буттѐ» і його онтологічне значеннѐ у філософії. 
Основні виміри буттѐ.  
 2.Світ ѐк всеохопляяча реальність. Типологіѐ світу, його 
властивості. 
 3.Єдність матерії, руху, простору і часу. 



 4.Практичні витоки лядського поділу реальності на об’юктивну і 
суб’юктивну реальності. 
             Основні поняття та категорії: буттѐ, матеріѐ, світ, рух, 

розвиток, час, простір, суб’юктивна реальність, об’юктивна 

реальність.                                                 

  Методичні вказівки для проведення семінарського заняття.      

         Студентам  важливо  звернути увагу на те, що проблема 
буттѐ відноситьсѐ до так званих «вічних» питань у філософії. 
Вивчити   категорії «буттѐ»,  «матеріѐ», «світ» і їх відмінності. 
Студентам слід виділити виміри буттѐ,  його сенсоутворяяче  
значеннѐ длѐ світоглѐду лядини. 
 Розкриваячи понѐттѐ «світ» зѐсувати  роль соціально – 
історичних умов, розвиток продуктивних сил,  науки, техніки, 
культури  на формуванні змісту розуміннѐ понѐттѐ «світ», його 
властивості і типологіѐ. 
  Категоріѐ «матеріѐ» розкриваютьсѐ  через форми і спосіб її 
існуваннѐ. Студенти повинні розуміти обмеженість  ціюї категорії  
в позначенні  матеріального світу. 
  В четвертому питанні слід звернути увагу на практичні витоки 
соціального середовища   у  поділі реальності на суб’юктивну і 
об’юктивну. 
                           Проблемно - пошукові питання. 

1.Яке співвідношеннѐ понѐть  «буттѐ», «матеріѐ», світ? 
2.Чим відрізнѐютьсѐ понѐттѐ рух  від розвитку? 
3.Як співвідносѐтьсѐ духовність і душевність? 
4.Чим відрізнѐютьсѐ діалектичне трактуваннѐ матерії, руху, 

простору і часу від метафізичного? 

               Тематика реферативних повідомлень. 

1.Проблема буттѐ в історії філософії. 
2.Спільне і відмінне в основних формах існуваннѐ матерії. 
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      5. 1.Поняття  «буття» та його онтологічне значення у 

філосоФІЇ. 

Проблема буттѐ відноситьсѐ до так званих «вічних питань» 
філософії, оскільки вона стосуютьсѐ найважливіших сторін 
лядського життѐ: світоглѐду, цінностей, ідеалів. Філософське 
усвідомленнѐ світу ґрунтуютьсѐ на узагальненому, абстрактному, 
теоретичному відображенні дійсності. Таке відображеннѐ 
здійсняютьсѐ з допомогоя найзагальніших понѐть і категорій. 
Найбільш загальноя категоріюя філософії ю категоріѐ «буттѐ». Цѐ 
категоріѐ визначаю ѐк все, що реально існую, що ми бачимо; все, 
що ми не бачимо, але воно ю у дійсності, наприклад, радіохвилі; 
всі духовні ѐвища. 

Розділ філософії, ѐкий вивчаю буттѐ називаютьсѐ онтологіѐ. Він 
визначаю фундаментальні принципи і основи буттѐ, першоначала 
і першопричини всього сутнісного. Це вченнѐ про світ, про 
першооснови буттѐ, про субстанція, матерія, простір і час, 
причинність тощо. 

Протилежністя буттѐ ю небуттѐ: це ті межі, той момент, коли 
речей  
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(ѐвищ, предметів) ще немаю або вже немаю. Небуттѐ ю 
моментом виникненнѐ одного і зникненнѐ іншого, або навпаки. З 
небуттѐм повѐзуютьсѐ не тільки смерть, але й нереалізовані 
плани, обмануті надії, розірвані зв’ѐзки. Страх перед небуттѐм 
заставлѐю лядину замислитись над буттѐм, його осмислити, 
надати йому сенсу. 

Проблема буттѐ знайшла свою відображеннѐ в історії 
філософії. 

Старогрецький філософ Парменід вважав, що справжню буттѐ 
ю незмінним і сталим, а зміни, що спостерігаятьсѐ ю небуттѐ, 
омана. 

Геракліт зазначав, що буттѐ стабільного, стійкого немаю, 
сутність буттѐ у вічному становленні ѐк юдності буттѐ і небуттѐ. 

Античний філософ Платон намагавсѐ вирішити проблему 
буттѐ через категорія «юдине», ѐке б вклячало в себе не тільки 
тілесне, але й мудрість, справедливість і інші здібності душі 
лядської. 

Арістотель визначав буттѐ через співвідношеннѐ одиничного і 
загального. Одиничне існую ѐк те, що сприймаютьсѐ чуттюво, а 
загальне ѐк те, що пізнаютьсѐ розумом. 

У середньовічній філософії справжню буттѐ належить 
виклячно богу, а несправжню – всьому створеному ним 
матеріальному, тілесному чуттювому. В христиѐнській релігії буттѐ 
ю буттѐм у Христі, що означаю причетність до небесної плоті, тому 
віруяча лядина не підлѐгаю гріху, проклѐття, закону і смерті. 

За Гегелем, буттѐ корінитьсѐ в світовому розумі, формоя 
ѐкого ю логіка, а змістом ю Бог в своїй сутності, ѐк абсолятне 
творче начало. 

Матеріалізм справжнім буттѐм наділѐв матерія, тілесність, 
речевість, ѐким протистоїть свідомість. Буттѐ – це матеріѐ, що 
чуттюво сприймаютьсѐ, все те, що виникаю, стаю фактично існую і 
зникаю. 
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Марксизм, визначаячи матерія первинноя і визначальноя 
по відношення до свідомості, не ототожняю її з буттѐм, ѐк його 
попередники матеріалісти. Енгельс вважав, що справжнѐ юдність 
світу не в його бутті, а в його матеріальності. 

Сучасна філософіѐ тлумачить буттѐ ѐк таку категорія, ѐка 
охопляю все існуяче: ѐк матеріальні,так і духовні феномени. 
Буттѐ не зводитьсѐ лише до матеріальних утворень, а вклячаю у 
себе й світ лядського духу, всі духовні ѐвища, котрі за своюя 
суття ю ідеальними. Свідомість ю теж формоя буттѐ, але 
ідеальноя формоя. Буттѐ не ю чимось аморфним, а завжди маю 
певну структуру, воно структуроване. Внаслідок цього можна 
виділити різні форми буттѐ, ѐкі ю відносно самостійними: буттѐ 
природи, буттѐ лядини, буттѐ суспільства, буттѐ ідеального 

Специфічна особливість буттѐ природи полѐгаю в тому, що 
воно існую до поѐви лядини. Воно ю первинним, базисним 
стосовно інших форм буттѐ. На його основі виникаю оляднена 
природа, формуютьсѐ суспільне і духовне буттѐ. Буттѐ олядненої 
природи ю юдністя природних закономірностей і суспільних 
процесів. 

Це той штучний світ, в ѐкому живе лядина і ѐкій вона 
створила за допомогоя своюї діѐльності відповідно до своїх 
потреб та інтересів. 

Серед форм буттѐ лядини виділѐять предметно-практичну 
діѐльність,  

практику соціальних перетворень і процес «самоствореннѐ» 
лядини. 

Суть предметно-практичної діѐльності полѐгаю в тому, що 
лядина ѐк фізичне тіло дію на інші фізичні об’юкти і зміняю, 
перетворяю їх з метоя задоволеннѐ своїх потреб в їжі, житлі, 
одежі. 

Лядина ю суспільноя істотоя, вона не може стати лядиноя 
поза соціальним оточеннѐм, вижити в повній  
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ізолѐції від інших лядей. Тому ляди прикладаять чимало 
зусиль, щоб створити оптимальний длѐ їхнього життѐ соціальний 
устрій. 

Лядина формую свій духовний світ по-перше пошуками 
ідеалів, що привабляять її, користуячись певноя системоя 
моральних та естетичних цінностей. По-друге, вона прагне 
отримати максимально адекватні уѐвленнѐ про світ, в ѐкому 
живе. 

Нарешті, лядина постійно конструяю проекти перетвореннѐ 
світу (у тому числі і саму себе) до того його стану, в ѐкому в ѐкому 
хотіла жити, стану, що гідний її. 

Буттѐ лядської свідомості ю, таким чином, функціональним, 
воно формуютьсѐ аксіологічними, когнітивними, конструктивно-
проектуячими чинниками. 

Буттѐ суспільства ґрунтуютьсѐ на бутті олядненої природи і 
власне природи, але закономірності соціального буттѐ 
безпосередньо не витікаять із природних закономірностей, а 
лише детермінуятьсѐ природними закономірностѐми. 

Формуваннѐ лядини, її перетвореннѐ в істоту соціальну ю 
ніщо інше, ѐк освоюннѐ індивідом суспільних цінностей. 
Зрозуміло, що індивід не в змозі освоїти всі здобутки суспільства, 
але його соціальне значеннѐ залежить від того, скільки він 
засвоїв, і ѐк він їх може відтворити.  

Синонімом понѐттѐ «буттѐ» вживаять термін «реальність». 
Реальність умовно поділѐютьсѐ на об’юктивну і суб’юктивну. 
Об’юктивна реальність ототожняютьсѐ з фізичноя реальністя, ѐк 
визнаннѐ фізичного світу, що розвиваютьсѐ за власним законами . 
Обюктивна реальність вклячаю в себе не тільки матеріальні 
об’юкти, фізичну природу, матерія, що рухаютьсѐ, механічні, 
хімічні, фізичні, біологічні, але й інформаційні процеси. 
Обюктивна реальність - це все те, що існую незалежно від лядини. 
Субюктивна реальність – це реальність, що відображаютьсѐ у 
свідомості суб’юкта і складаю духовний світ лядини. 
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  5.2.Світ  як всеохоплююча  реальність. Типологія світу  і його 
властивості. 
     
Фундаментальним визначеннѐм длѐ філософії ю понѐттѐ «світ». 
Понѐттѐ «світ» ю складним і багатоманітним. 

«Світ» лядини – це внутрішній світ її існуваннѐ (почуттѐ, 
переконаннѐ, волѐ, розум, ціннісні оріюнтації); «світ лядського 
буттѐ» - це зовнішній світ лядини, її соціальне оточеннѐ: 
суспільно – економічні відносини, культурне середовище; світ  

речей – це речі, ѐкі ми маюмо ѐк наслідок предметної 
діѐльності лядини; «світ ідей» ѐк у Платона, котрі нібито 
визначаять «світ речей»; «символічний світ» - умовний світ 
символів, знаків математики, фізики, кібернетики тощо,  

 «мегасвіт», «макросвіт», «мікросвіт» - ними позначаятьсѐ 
рівні матеріальної дійсності: мегасвіт – галактика, планети 
системи. Макросвіт – світ . в ѐкому існую лядина. Мікросвіт –
матеріальні об’юкти, розміри ѐких, не перевищуять розмірів 
атомів, елементарних частинок; «потойбічний світ» - нереальний, 
вигаданий світ;»сакральний світ – свѐщенний, той що стосуютьсѐ 
релігійного культу. 

Понѐттѐ «загальна картина світу» - означаю синтез знань 
лядей про природу, суспільство; «наукова картина світу» це 
синтез природничих знань про світ, його походженнѐ, еволяція. 
«Світовідношеннѐ» - це спосіб самовизначеннѐ лядини, її 
особистісного ставленнѐ до світу; «світоглѐд», «світоглѐдна 
картина світу», а також світоглѐдні понѐттѐ, ѐк «світовідчуттѐ», 
«світосприйнѐттѐ», «світорозуміннѐ» - це форми самосвідомості 
лядини, через ѐкі вона сприймаю, відчуваю, усвідомляю, освояю, 
оціняю зовнішній світ і світ свого буттѐ. 
Філософське розуміннѐ світу ю найбільш узагальненим, тому у 
такому розумінні понѐттѐ «світ» вклячаю в себе все те, що 
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 охоплене (відображене) свідомістя лядини ѐк предметно – 
діѐльної істоти. 
 

5.3.Єдність матерії, руху, простору і часу. 

 
Понѐттѐ «матеріѐ» маю конкретний зміст і охопляю значно 

вужчий клас об’юктів у порівнѐнні з категоріюя «буттѐ». 
Матеріѐ – це філософська категоріѐ длѐ позначеннѐ 

об’юктивної реальності, ѐка відображаютьсѐ органами чуттѐ 
лядини, але існую незалежно від них. 

Сучасний матеріалізм розглѐдаю матерія, ѐк безкінечно 
різноманітну юдність матеріального світу, що існую 
багатоманітності конкретних об’юктів,через них, а не поруч з 
ними. Це визначеннѐ виходить з нескінченного різноманіттѐ 
структурних особливостей і властивостей матерії. Речовина, поле, 
енергіѐ визначаятьсѐ ѐк матеріальні форми .  

Матеріѐ у чистому виглѐді, у формі ѐкоїсь «праматерії» не 
існую. У світі існуять лише конкретні матеріальні утвореннѐ. У 
категорії «матеріѐ» цѐ безліч утворень об’юктивної реальності 
зведена до одної спільної властивості –існуваннѐ незалежно від 
лядських чуттів і відображаютьсѐ в лядській свідомості. 

Матеріѐ безкінечна у своїх просторово – часових і ѐкісних 
вимірах. Простір і час виступаять ѐк форми її існуваннѐ. Простір і 
час постаять загальними принципами організації будь-ѐкого 
об’юкту дійсності. Вони виступаять ѐк універсальні форми 
організації всього розмаїттѐ нескінченного світу. Кожне 
матеріальне тіло маю об’юмні характеристики: довжину, висоту і 
ширину, саме через них воно співісную і визначаю 
місцезнаходженнѐ предмета і відображаютьсѐ у понѐтті 
«простір». 

В дійсності кожне матеріальне утвореннѐ ю процесом, в ньому 
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відбуваятьсѐ певні зміни. Длѐ характеристики цього аспекту 
матерії у філософії вироблено понѐттѐ часу. Час – це об’юктивна 
форма існуваннѐ матерії, ѐка характеризую послідовність 
розгортаннѐ матеріальних систем, тривалість їх буттѐ, швидкість 
та інтенсивність процесів. Час відображаю процесуальність буттѐ. 

Простір і час маять ѐк спільні так і відмінні ознаки.  
Спільними властивостѐми простору і часу ю об’юктивність, 

нескінченність, все загальність. Характерними длѐ часу ю 
тривалість, послідовність, одномірність, асиметричність, 
незворотність. 

Длѐ простору характерним ю протѐжність, тримірність, 
симетричність. 

Простір і час взаюмопов’ѐзані між собоя. Загальні властивості 
простору і часу набуваять специфічного виразу в залежності від 
природи системи: чим складніший об’юкт, тим складніші 
властивості і форми його існуваннѐ. 

Способом існуваннѐ матерії ю рух. Рух – зміна взагалі. Оскільки 
матеріѐ ю абсолятноя, то і рух ю абсолятним. Рух взагалі – це 
абстракціѐ, ѐка в дійсності реально не існую, реальне існуваннѐ 
маять конкретні форми руху матерії. Виділѐять такі форми руху 
матерії: фізичний, хімічний, механічний. електромагнітний, 
тепловий, гравітаційний, геологічний і соціальний. Останній 
проѐвлѐютьсѐ у виглѐді суспільних процесів. В основі руху лежать 
суперечності . ѐкі маять місце у протилежностѐх і ѐкі прагнуть 
розв’ѐзаннѐ. Ці суперечності поділѐятьсѐ на внутрішні і зовнішні. 
Перші ю причиноя саморуху, другі – саморозвитку. Вищоя 
формоя руху ю розвиток, ѐк перехід від нижчого до вищого, від 
простого до складного, від менш досконалого до більш 
досконалого. 

Розвиток маю спрѐмованість на відміну від руху. Рух – це зміна 
взагалі. 

Рівнѐми матерії ю органічний - це світ живої природи. 

Неорганічний рівень – світ неживої природи. Соціальний  
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 рівень – світ соціальних суб’юктів і взаюмодії і зв’ѐзків між ними. 

Отже, між матеріюя, рухом, простором і часом існую 

діалектичний взаюмозв’ѐзок. 

 

5.4. Практичні витоки людського поділу реальності на 

об’єктивну і суб’єктивну. 

 
У "Філософській енциклопедії" даютьсѐ два тлумаченнѐ терміна 

"реальність": 1) Матеріѐ з усіюя різноманітністя її форм, ѐкій 
протистоїть свідомість — суб'юктивна реальність; 2) весь 
матеріальний і ідеальний світ, вклячаячи ілязії і помилки. 

. Лядина в процесі виробничої діѐльності, спілкуваннѐ, 
споживаннѐ і обміну, крім матеріальних цінностей, створила світ 
духовних цінностей (ідеали, ідеї, норми, знаннѐ, уѐвленнѐ тощо). 

Вироблена в процесі історичного розвитку система духовних 
цінностей ю длѐ конкретного індивіда ѐк "об'юктивна реальність", 
ѐка існую незалежно від нього і ѐку йому (індивіду) належить 
засвоїти. Таким чином, понѐттѐ "об'юктивна реальність" вклячаю 
не тільки матеріальні об'юкти, фізичну природу, механічні, 
фізичні, хімічні, біологічні процеси, а й інформаційні процеси, а 
також те, що В. І. Вернадський  

назвав "ноосфероя" і визначав за параметром розумом, 
інтелектом. Він вклячав сяди і велику різноманітність 
особистостей, ѐкі перетворяять енергіюя домінант середовище 
свого існуваннѐ, створяячи особливу сферу, названу пізніше 
"персоносфероя". Крім того, термін "реальне", крім сьогоденнѐ, 
вклячаю в себе минуле, ѐке існую в теперішньому в "знѐтому" 
виглѐді, і майбутню, ѐке існую в сьогочасному ѐк потенційне, а 
також різні усталенні уѐвленнѐ, зокрема ті, що викривлѐять 
дійсність і хибні, з ѐкими, однак доводитьсѐ рахуватись і індивіду, 
і суспільству загалом. 

Так, наприклад, уѐвленнѐ первісних лядей про потойбічне 
життѐ і тепер вражаять достовірністя і ретельністя відтвореннѐ 



його "топографії". Міфи, релігії, утопії, фантазії взагалі при 
найближчому розглѐді, не що інше, ѐк реальні відношеннѐ 
лядей. Боги, кентаври, сатири, сфінкси, чорти, відьми, духи, 
привиди тощо, ѐк створені лядьми хибні уѐвленнѐ про себе 
самих, стали реальністя, з ѐкоя доводилось (і доводитьсѐ) і 
рахуватись і окремому індивіду, і суспільству загалом. Всі ці 
продукти лядської уѐви, ѐк виѐв певного рівнѐ життюдіѐльності 
лядей і характеру їхніх взаюмовідносин, ставали діячими 
персонажами і в повсѐкденному житті, і в творах мистецтва порѐд 
із дійсними лядьми не лише в первісному і рабовласницькому 
суспільствах, але й длѐ лядей більш пізніх епох.  

К. Маркс, досліджуячи процеси пізнаннѐ, спробував дати 
наукове поѐсненнѐ цьому процесу утвореннѐ в голові лядини 
"псевдосвіту" і "псевдо-реальності". Зокрема, він показав, що між 
реальними стосунками і речами, ѐкими вони ю, і тим ѐкими вони 
ю в свідомості, існую незриме, але підкорене соціальній механіці 
поле, продуктом дії ѐкого ю усвідомлявана лядиноя зовнішнѐ і 
внутрішнѐ дійсність. Відкривши феноменальну природу 
свідомості, її насправді квазіпредметний характер, Маркс 
виводить утвореннѐ свідомості не із безпосередньої дії об'юктів, а 
із суспільних відносин і диференціації цих відносин, ѐкі 
складаячи часткові системи, входѐть у більш загальні системи. 
Показавши, що порѐд із природно-речовим причиненнѐм дію 
соціально-системне причиненнѐ, інакше — причиненнѐ в системі 
суспільного буттѐ, Маркс дав кляч длѐ розуміннѐ й аналізу тих 
ѐвищ, ѐкі не маять аналогу в природі і виступаять у виглѐді 
"демонічних сил" і "чудес", починаячи з табу і міфів, і закінчуячи 
"чудесами" і "привидами" товарного світу, ѐк-от "форма 
вартості", "форма ціни", "вартість землі" тощо, ѐкі в загальній 
системі суспільних відносин набираять реальності і об'юктивності. 

 Унаслідок суспільного поділу праці духовні потенції лядини 
виѐвлѐятьсѐ відірваними від матеріального виробництва і  
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протистоѐть їм ѐк чужа і панівна сила, духовне в ній набираю  
містичного забарвленнѐ, а об'юктивно існуячий світ, в ѐкому 

відносини лядей ю немовби "вивернутими", стаю світом  
"видимостей", фікціюя дійсності. Тому лядина, не лише в 

думках, у свідомості, але й у дійсності веде подвійне життѐ, стаю 
іграшкоя чужих і ворожих їй ірраціональних сил, виѐвлѐю нахил 
до створеннѐ "своюї власної реальності". Тоді вона створяю 
психологізований ірраціональний світ суб'юктивного, ѐк це маю 
місце, зокрема, в релігі. Таким чином, понѐттѐ "реальність" 
розкриваю насамперед відносини і зв'ѐзки, що утворились у 
процесі життюдіѐльності лядей, їх взаюмодії з природоя та 
іншими лядьми. Залежно від змісту життѐ, потреб й інтересів, 
установки і діѐльності утворяютьсѐ те, що можна назвати "фізична 
реальність", "хімічна реальність", "біологічна реальність", 
"соціальна реальність", "естетично-художнѐ реальність", 
"суб'юктивна реальність" тощо. 

Останнѐ — це не реальність, що створяютьсѐ за бажаннѐм 
суб'юкта: це весь духовний світ лядини, взѐтий у його 
багатовимірності, унікальності і цілісності. Дослідженнѐ останніх 
десѐтиліть показуять, що це особлива реальність, ѐка ю 
особливим зрізом апарату відображеннѐ (мозку), і відбитих у 
ньому об'юктів і станів, але вона не зводитьсѐ ні до того, ні до 
іншого: вона живе вже в квазіпредметному вимірі буттѐ. 

Суб'юктивне передбачаю спеціалізований інтерес і оцінку, вибір 
цілей і засобів їх реалізації, унікальну генетичну організація і 
"своя" норму та спосіб реакції на вплив природно-речового і 
соціального середовища. 

Сама психіка лядини, завдѐки потребам, діѐльності, 
спілкування, — це найвища форма регуляваннѐ організму із 
зовнішнім середовищем. Потреби, цілі, інтереси, ідеї, ідеали, 
смаки та інше дозволѐять бачити психіку, ідеальне не тільки ѐк 
"матриця", що повторяю структури предметно-практичних дій, а 
ѐк складне утвореннѐ, ѐкісно нове ѐвище, в ѐкому суб'юктивне і  
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об'юктивне складаять органічне ціле. Відображене — це не 
тільки "образ" відображуваного, але і функціѐ суб'юкта, проѐв 
його життювого процесу, ѐкий не може бути зведеним до ѐкогось 
одного інтересу або форми, до "пізнаннѐ" або "інформації".  
"Завдѐки поюднання в лядині властивостей відкритої і закритої  

системи, — пише Б. Г. Ананьюв, — її свідомість ю, водночас, 

суб'юктивним відображеннѐм об'юктивної дійсності і внутрішнім 

світом особистості. . Це створяю певний "зазор" між суб'юктом і 

об'юктом, надаю відображеному квазіпредметний характер, що 

свідчить не тільки про "пристрасність" суб'юкта ѐк активної 

сторони відображуваного процесу, а й про його здатність 

ідеально, в голові, на основі актуальних потреб і дійсних вражень, 

досвіду і цілей, створявати нові сполученнѐ і образи майбутній 

дій і переходити від ідеального існуваннѐ предмета до його 

твореннѐ, опредмечуваннѐ, матеріалізації.        

         Питання для самоконтролю: 
1. Як Ви розуміюте юдність множинного і множинність юдиного 

буттѐ? 
2. Розкрийте структуру буттѐ . 
3. Чому центром буттѐ ю буттѐ лядини? 
4. Що означаю вираз: "субстанціѐ – першопочаток буттѐ"? 

 Тест  Проблема буття у філософії 

1.Буттѐ –це: а) все існуяче; б) всѐ жива природа. 
2.Проблема буттѐ  відноситьсѐ  до :а)«вічних проблем»у 
філософії; б)основного питаннѐ  філософії. 
3.  Парменід   вважав, що : а) буттѐ ю незмінним, сталим;   
б)справжню буттѐ ю змінним. 
4. Буттѐ охопляю  все  існуяче ѐк : а) матеріальні  і духовні  
феномени; б) те, що дію на органи чуттів і створяю відчуттѐ. 
5.Свідомість ю: а) матеріальна форма буттѐ; б) ідеальна форма 
бутѐ.                                           77 



6.Не ю формами буттѐ: а) буттѐ природи; б) буттѐ суспільства; в) 
буттѐ лядини; г) буттѐ ідеального; д) буттѐ  істини. 
7. Первинноя  формоя буттѐ  ю: а) буттѐ природи; б) буттѐ 
лядини; в) буттѐ суспільства. 
8.Лядина ю: а) природнѐ істота;  б) соціальна істота 
9.Буттѐ лядини охопляю: а) предметно – практичну діѐльність;  
б)практику соціальних перетворень. 
10.Субюктивне ідеальне –це: а) індивідуальна свідомість; 
б)суспільна свідомість. 
11.Мораль, релігіѐ, право відносѐтьсѐ до: а) суб’юктивного 
ідеального;б)об’юктивного ідеального. 12. Понѐттѐ  «світ» 
характеризуютьсѐ :  
а) конкретно-історичним змістом; б) рівнем розвитку 
продуктивних сил і виробничих відносин; в) рівнем розвитку 
науки. 
13. Світ – це : а) юдність об’юктивної дійсності  і дійсності лядських 

сутнісних сил; 

б)  юдність об’юктивної дійсності  і  олядненої природи. 
14.Властивостѐми світу ю: а) цілісність;б) саморозвиток; 
в)конкретність;г) незмінність. 
15. Типологіѐ світу не  вклячаю: а) матеріальний;б) ідеальний; в) 
об’юктивно  реальний;г) суб’юктивно ідеальний;  б)субстрактний. 
16.В основі понѐттѐ  «світ» лежать: а)соціальні зв’ѐзки і 
відношеннѐ; б) соціальні норми і правила. 
17 Категоріѐ  «матеріѐ»  не характеризуютьсѐ  : а) юдністя 
матеріального світу; б) позначаю об’юктивну реальність, ѐка 
даютьсѐ у відчуттѐх; в) позначаю матеріальний і  духовний світ. 
18.Матеріальними формами матерії  ю: а) речовина; б) поле;  
в)енергіѐ; г) космос. 
19.Не ю рівнѐми  матерії: а) неорганічний; б) органічний;  
в)соціальний; г) духовний. 
20. Формами існуваннѐ матерії ю: а) час; б) простір;в) рух. 
21 Способом  існуваннѐ матерії ю: а) простір; б) час; в) рух. 
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22. Час  характеризуютьсѐ : а) протѐжністя; б) одномірністя;  
в)асиметричністя. 
23. Простір характеризуютьсѐ: а) одномірністя;  а)симетричністя; 
в) протѐжністя. 
24.Рух визначаютьсѐ ѐк : а) будь – ѐка зміна взагалі;  
б)спрѐмований  поступ  вперед. 
25. Причиноя руху ю суперечності між: а) буттѐм і небуттѐм;  
б)тотожністя і відмінністя; в) природоя і суспільством. 
26. Вищоя формоя руху ю: а) розвиток; б) стрибок. 
27. Найскладнішоя формоя руху ю: а) хімічний;  б)гравітаційний; 
в) соціальний. 
28. Саморух відбуваютьсѐ під діюя : а) внутрішніх суперечностей; 
б) зовнішніх суперечностей; в) зовнішніх і внутрішніх 
суперечностей. 
29. Розвиток  ѐк зміна матеріального  і духовного світу   
визначаютьсѐ: а) переходом від старого до нового; б) самостійне 
виникненнѐ чогось нового. 
30.Матеріѐ ю абсолятноя, то рух: а) абсолятний; б) відносний. 

                                Семінарське заняття №6. 

            Тема. Проблема свідомості у філософії.. 

                                                 План. 
1.Проблема походженнѐ , розвитку  і сутності свідомості. 
Свідомість і мова. 
 2.Структура та функції свідомості.  
3.Свідомість та самосвідомість, свідоме, підсвідоме, несвідоме. 
4.Свідомість ѐк діалектичне співвідношеннѐ об’юктивної 
дійсності та суб’юктивної реальності, ѐк духовний спосіб 
оріюнтації лядини в реальності буттѐ. 

     5.Суспільна свідомість. Форми суспільної свідомості 

      Основні поняття та категорії: свідомість, самосвідомість, 

відображеннѐ, підсвідоме, передсвідоме, суспільна  свідомість. 
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 Методичні вказівки для проведення семінарського заняття. 

      Студенти повинні усвідомити  філософські вимоги уѐвлень про 
природу і походженнѐ свідомості, ѐкі спираятьсѐ на 
матеріалістичні і ідеалістичні уѐвленнѐ. 
Звернути увагу на активний характер  відображеннѐ. Звернути 
увагу  на природні і соціальні  передумови  виникненнѐ  
свідомості. 
      Друге і третю  питаннѐ  –клячові, оскільки йдетьсѐ про 
особливості лядської психіки, ѐка вклячаю свідому і несвідому 
складові. Важливо звернути увагу на  поглѐд Фрейда, ѐкий ввів 
терміни над свідоме, перед свідоме, підсвідоме. 
   Важливо зміст свідомості розкривати через призму функцій 
свідомості. 
  В четвертому питанні слід  розкрити співвідношеннѐ 
суб’юктивної і об’юктивної реальності ѐк  співвідношеннѐ 
соціального буттѐ до суспільної  та індивідуальної свідомості. 
Особливу увагу звернути на роль соціального буттѐ.   
  В п’ѐтому питанні зѐсувати сутність суспільної свідомості і її 
форми: мораль, право, політика, релігіѐ, і їх особливості. 
                               Проблемно – пошукові питання. 

1.Які фактори вплинули на формуваннѐ лядської свідомості? 
2. Свідомість і мисленнѐ – це синоніми чи різні понѐттѐ? В чому їх 
спільність і чим відрізнѐятьсѐ? 
3.Що розумів Юнг під  понѐттѐм «колективне несвідоме»? 

                        Тематика реферативних повідомлень. 
1.Роль праці і мови  у формуванні свідомості. 

2.Проблема свободи вибору і відповідальності.  

                                                        Література.  
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6.1. Проблема походження, розвитку і сутності 

свідомості .Свідомість і мова. 

Проблема свідомості у філософії – одна з найскладніших і 
недостатньо досліджених проблем сучасної науки. Проблемоя 
свідомості займаятьсѐ психологіѐ, психіатріѐ, медицина, біологіѐ, 
логіка, релігіѐ, антропологіѐ і  філософіѐ. Складність її длѐ 
дослідженнѐ полѐгаю в тому, що вона не фіксуютьсѐ  приладами, 
акти свідомості залишаятьсѐ невловимими. 

Свідомість в широкому розумінні слова ю сфероя лядської 
духовності, ѐка вклячаю в себе світ думок, світ почуттів і воля. 
Лядина ю юдиноя істотоя на Землі, ѐкій притаманна свідомість, 
духовне начало. Джерелом свідомості ю лядське буттѐ. 

Органом свідомості ю лядський мозок, ѐкий маю властивість 
відображати світ у формі образів. 

В історії філософії проблема свідомості набула 
найрізноманітніших тлумачень. 

Ідеалізм вважаю, що свідомість ю активним творчим началом 
матерії і наділена надматеріальними, надприродніми 
властивостѐми. Свідомість відривалась від лядини і природи, їй 
приписувалосѐ самостійне, незалежне існуваннѐ. Як 
стверджували ідеалісти, свідомість може бути зрозуміла тільки із 
самої себе. 

Згідно з дуалізмом у світі завжди існую дві самостійні 
субстанції – матеріѐ і свідомість, незалежні одна від одної.  
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Свідомість, ѐк і матеріѐ, ю вічноя, вона не виникала і не 
народжувалась. Відповідно відпадала й необхідність вирішеннѐ 
питаннѐ про її походженнѐ. 

Матеріалізм ХVІІ – ХVІІІ ст. розглѐдаю свідомість ѐк 
пізнавальний образ, ѐк відображеннѐ світу в мозку лядини,  
ѐк функція організованої матерії. Матеріалісти завжди 

шукали спільність між ѐвищами свідомості і об’юктивним світом. 
Вульгарно – матеріалістичні концепції ототожнявали 

ідеальне з матеріальним, думку з нервово – фізіологічними 
структурами мозку. 

Гегель як представник німецької класичної філософії 
впритул підійшов до соціально – історичної природи свідомості. 
Він вважав, що свідомість (суб’юктивний дух) потрібно пов’ѐзувати 
з об’юктом, залежить і визначаютьсѐ історичними умовами. 

У марксистській концепції свідомість, по - перше, 
розглѐдаютьсѐ ѐк функціѐ головного мозку, по – друге, ѐк 
необхідна сторона практичної діѐльності лядини. Вона виникаю, 
функціоную і розвиваютьсѐ в процесі взаюмодії лядини з 
реальністя, на основі її чуттюво – практичної діѐльності, суспільно 
– історичної практики. Відображаячи об’юктивний світ, свідомість 
детермінуютьсѐ природнім і соціальним середовищем. 

Світова філософська думка ХХ ст. переважну увагу приділѐла 
ролі суб’юктивних факторів у існуванні та функціонуванні 
свідомості. Зв'ѐзок свідомості з мисленнѐм, мовними та іншими 
структурами несвідомого. 

Свідомість сучасної лядини ю продуктом всесвітньої історії, 
результатом багатовікового розвитку практичної і пізнавальної 
діѐльності, багатьох поколінь лядей. Свідомість маю не тільки 
своя соціальну історія, а й природну передісторія - розвиток 
своїх суто біологічних передумов. 

Поглѐд на матерія ѐк мертву, інертну та аморфну субстанція 
вже давно спростований філософіюя і сучасноя наукоя. Сьогодні 
загальновизнаним ю положеннѐ про те, що  
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активна діѐльність матерії виходить за рамки звичайних змін і 
звичайної взаюмодії. Вона передбачаю існуваннѐ у матерії іншої 
властивості, спорідненої з подразливістя і відчуттѐми, цѐ 
властивість матерії ю властивістя відображеннѐ. Всезагальність 
відображеннѐ ѐк властивості всіюї матерії зумовлена 
універсальноя взаюмодіюя предметів і ѐвищ. А це означаю, що 
відображеннѐ ю здатністя матеріальних ѐвищ, предметів, систем 
у процесі взаюмодії відтворявати в своїх структурах особливості 
інших ѐвищ, предметів, систем.  

Відображеннѐ проѐвлѐютьсѐ в різних формах. До основних 
типів відображеннѐ можна віднести: 

1) неорганічне відображеннѐ - пов’ѐзане з механічними, 
фізичними, хімічними змінами тіл; 

2) органічне відображеннѐ - маю місце в живій природі 
(подразливість, чуттювість, психіка); 

3) соціальне відображеннѐ - рівень існуваннѐ лядської 
свідомості. 

Виникненнѐ життѐ – найвеличніший стрибок у розвитку 
матерії. Життѐ ю складноя формоя руху матерії. Живі організми 
маять такі властивості ѐк подразливість, розмноженнѐ, 
мінливість, спадковість, в основі ѐких лежить обмін речовин. 
Подразливість виступаю ѐк допсихічна форма відображеннѐ без 
нервовими організмами зовнішніх дій. Це така властивість 
організму, ѐка виѐвлѐютьсѐ у виглѐді фізіологічних реакцій, ще не 
пов’ѐзаної з виникненнѐм суб’юктивного образу об’юктивного 
світу. У подальшому розвитку матерії виникаять складні за 
організаціюя матеріальні системи нервова система, центральна 
нервова система, органи чуттѐ, умовно – рефлекторна діѐльність, 
психічне відображеннѐ. З поѐвоя психіки виникаю сигнально - 
образне відображеннѐ дійсності у виглѐді ідеальних образів – 
відчуттів, сприймань, уѐвлень. 

Сьогодні вже мало хто піддаю сумніву твердженнѐ, що лядина 
вийшла з надр тваринного царства. Особливості  
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організму такі ѐк безумовні реакції, народженнѐ, 
розмноженнѐ, смерть дісталисѐ лядині у спадок від її тваринних 
предків. І все ж таки лядина маю тільки їй притаманні чотири 
важливі біологічні особливості – прѐмий скелет, рухомі руки, 
здатні маніпулявати предметами, тривимірний кольоровий зір та 
унікальний мозок. 

Здатність відображати об’юктивний світ в ідеальних образах 
з’ѐвилась саме в процесі еволяції лядини ѐк соціальної істоти. 
Соціальне і біологічне у природі лядини, генеалогії свідомості 
тісно переплетені. Сам по собі мозок, ѐкий вийшов «із рук 
природи», не може мислити по–лядськи. Він стаю органом 
лядської свідомості, коли лядина залучаютьсѐ до суспільного 
життѐ. 

На певному етапі становленнѐ лядини її свідомості, біологічна 
еволяціѐ із домінуячого фактора перетворилась на другорѐдний 
і визначальну роль стала відігравати суспільно – історична 
діѐльність лядини. Головними чинниками цього процесу стали 
працѐ, мова, спілкуваннѐ. Працѐ стала тіюя формоя 
пристосуваннѐ до середовища, ѐка утворила нову форму 
відображеннѐ свідомість. За допомогоя засобів праці лядина 
освоявала світ, освоявала властивості предметів, вчиласѐ 
думати, узагальнявати, абстрагувати. Працѐ набувала 
усвідомленого характеру. 

Виникненнѐ свідомості пов’ѐзуютьсѐ із зародженнѐм мови, в 
ѐкій формувались та відбивалисѐ перші свідомі уѐвленнѐ лядей. 
Свідомості поза мовоя не існую. Як і свідомість, мова 
формуваласѐ в процесі праці та суспільних відносин. Вона 
з’ѐвлѐютьсѐ тоді, коли в лядини виникаю потреба щось сказати 
один одному. Оскільки мова лядини позначаю предмети, 
властивості і відношеннѐ, вона ю важливим засобом спілкуваннѐ 
лядей та знарѐддѐм їхнього мисленнѐ. 

Виникненнѐ членороздільної мови було могутнім засобом 
дальшого розвитку самої лядини, суспільства та  
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свідомості. Завдѐки мові свідомість формуютьсѐ і розвиваютьсѐ 
вже ѐк духовний продукт життѐ суспільства. Будучи засобом 
взаюмного спілкуваннѐ, обміну досвідом, вона об’юдную лядей не 
тільки даного часу, а й різних поколінь. 

Визначальним фактором виникненнѐ свідомості ю 

соціальність. Завдѐки їй, лядина закріплявала, удосконалявала і 

транслявала у поколіннѐх навички трудової та розумової 

діѐльності. 

 

6.2. Структура свідомості, її рівні та функції 

 
Розглѐдаячи структуру свідомості слід розуміти певну 

умовність та відносність будь – ѐких внутрішніх поділів. В 
свідомості можна виділити групи складових елементів, ѐкі 
умовно можна віднести до сфер. 

Пізнавальна сфера вклячаю знаннѐ, мисленнѐ, пам'ѐть. 
Знаннѐ ю ідеальне відображеннѐ дійсності в свідомості лядини. 
Вони поділѐятьсѐ на емпіричні та теоретичні.  

Мисленнѐ – психічний пізнавальний процес направлений на 
встановленнѐ зв’ѐзків між предметами, ѐвищами, процесами та їх 
властивостѐми. Мисленнѐ забезпечую всій пізнавальній діѐльності 
предметний, усвідомлений характер. 

Пам'ѐть – психічний пізнавальний процес направлений на 
збереженнѐ, утриманнѐ і відтвореннѐ інформації. Важливе 
значеннѐ маю увага, ѐк здатність сконцентровувати свідомість на 
об’юкті пізнаннѐ. 

Емоційна сфера свідомості - вклячаю емоції, почуттѐ, афекти, 
пристрасті та самопочуттѐ. Емоції – відображеннѐ об’юкта у формі 
психічного переживаннѐ смислу ѐвищ чи ситуацій. 

Почуттѐ - це вищий рівень емоційного переживаннѐ,  
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ѐкий маю предметно – ціннісний характер. Афекти – це 
бурхливо протікаячи емоції, ѐкі можуть спричинити звуженнѐ 
свідомості. 

В емоціѐх предмети відображаятьсѐ не в образах, а в їхньому 
ставленні до лядини, суспільства, їх потреб, інтересів. 

Мотиваційно-вольову сферу свідомості представлѐять 
мотиви, інтереси, потреби. Вони спонукаять лядину 
сконцентровувати свідомість на певних об’юктах. Порѐд із 
свідомістя існую рівень несвідомого. Несвідоме вклячаю психічні 
стани, ѐвища і дії, ѐкі лежать поза сфероя розуму. До 
несвідомого належать сновидіннѐ, гіпнотичні стани, ѐвища 
сомнамбулізму, стани неосудності, а також інстинкти та за 
порогові почуттѐ. До структури несвідомого відносѐтьсѐ 
автоматизми й інтуїціѐ. Сучасна наука оперую і понѐттѐм 
підсвідомого. Це особливий пласт несвідомого, до ѐкого 
вклячаятьсѐ психічні ѐвища, пов’ѐзані з переходом з рівнѐ 
свідомості на рівень автоматизму. В підсвідомості зберігаютьсѐ 
інформаціѐ, ѐка забута або втратила чіткість.                                

Вперше в історії науки проблему співвідношеннѐ свідомого і 
несвідомого намагавсѐ розв’ѐзати австрійський психолог і 
психіатр З.Фрейд. Він вказав на особливість несвідомого в психіці 
лядини. 

В суб’юктивній реальності лядини маю місце й така 
підструктура, ѐк самосвідомість. Вона оріюнтована на 
усвідомленнѐ, аналіз, цілісну оцінку лядиноя власних знань, 
думок почуттів, інтересів, мотивів, ідеалів, дій. За допомогоя 
самосвідомості лядина реалізую ставленнѐ до себе, здійсняю 
самооцінку, самопізнаннѐ, самовихованнѐ, і всі інші внутрішні 
характеристики себе. Лядина оціняячи себе співставлѐю її з 
соціальними нормами, правилами, ідеалами. Лядина формую 
власний образ «Я». 

Таким чином, самосвідомість – важлива умова постійного 
самовдосконаленнѐ лядини. 
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 Основними функціѐми свідомості ю: інформаційна –забезпечую 
лядину інформаціюя про стан та процеси дійсності; пізнавальну – 
отриманнѐ знань у виглѐді предметних характеристик дійсності; 
цілепокладаннѐ – формую образ результату діѐльності; 
організаційно-вольова – зосереджую духовні та фізичні сили у 
напрѐмку досѐгненнѐ мети; контрольно-регулѐтивна – здійсняю 
свідоме спостереженнѐ за діѐми лядини та їх коригуваннѐ. 

6.3.Свідомість та самосвідомість , свідоме , несвідоме, 
підсвідоме. 

Свідомість ю вища, інтегральна форма психіки, результат сус-
пільно-історичних умов формуваннѐ лядини в процесі трудової 
діѐльності за постійного спілкуваннѐ (з допомогоя мови) з інши-
ми лядьми. 

Найважливіші  характеристики свідомості: 
- здатності акумулявати знаннѐ про навколишній світ, на 

основі пізнавальних процесів: відчуттѐ, сприйнѐттѐ, пам 'ѐті, 
мисленнѐ, уѐви. 

 - чітко закріплене в ній розрізненнѐ суб'юкта і об'юкта, тобто 
розрізненнѐ «Я» і «Не-Я» лядини. Лядина ю юдиноя з живих 
істот, ѐка здатна здійснявати самопізнаннѐ, вивчати й 
досліджувати саму себе. 

  - забезпеченнѐ цілеспрѐмованої діѐльності лядини. До 
функцій свідомості належить формуваннѐ мети діѐльності. При 
цьому зважуятьсѐ її мотиви, приймаятьсѐ вольові рішеннѐ, 
беретьсѐ до уваги перебіг дій, вносѐтьсѐ корективи тощо. 

   - наѐвність у її складі певного ставленнѐ до когось чи 
чогось. Ставленнѐ проѐвлѐютьсѐ в почуттѐх, що їх можна назвати 
індикаторами міжособистісних стосунків. Наприклад, під час 
захворявань із порушеннѐм свідомості відбуваютьсѐ розлад саме 
у сфері почуттів і ставленнѐ: хворий може зненавидіти своя 
матір, ѐку доти гарѐче лябив. 

Обов'ѐзковоя умовоя формуваннѐ і проѐву всіх зазначених 
вище специфічних ѐкостей свідомості ю МОВА. 



В філософії самосвідомість ю усвідомленнѐм самого 
себе, рефлексіѐ свідомості відносно себе. Самосвідомість 
одночасно розуміютьсѐ і ѐк акт (діѐ) рефлексії усвідомленнѐ себе і 
ѐк результат такої рефлексії — знаннѐ себе. Самосвідомість ю 
умовоя того, що свідомість зберігаю себе в часі — утримую себе 
ѐк одна і теж свідомість. При цьому говорѐть про юдність 
самосвідомості. В своя чергу юдність самосвідомості ю умовоя 
всѐкої юдності у світі (див. Кант). В суто філософському 
значенні свідомість ю завжди - вона не може ані початисѐ, ані 
припинитисѐ, оскільки в строго філософському значенні вона 
розуміютьсѐ ѐк сама умова констатації світу, ѐк сам спосіб буттѐ і 
даності світу. Відповідно цьому самосвідомість розуміютьсѐ ѐк 
юдність суб'юкта, що лежить в основі всѐкої свідомості. 

Свідомість - це вищий рівень функціонуваннѐ психіки. 
Нижчий* рівень психіки утворяю несвідоме. 
Несвідоме - це сукупність психічних процесів, актів і станів, 

зумовлених ѐвищами дійсності, вплив ѐких суб'юкт не усвідомляю 
(А. В. Петровський). 

Залишаячись психічним, несвідоме ѐвлѐю собоя таку форму 
відображеннѐ дійсності, за ѐкої втрачаютьсѐ повнота оріюнтуваннѐ 
в часі та місці дії, порушуютьсѐ мовленнюве регуляваннѐ 
поведінки. 

У несвідомому стані, на відміну від свідомого, неможливі 
цілеспрѐмований контроль лядиноя здійсняваних нея дій та 
оцінка наслідків цих дій. 

До сфери несвідомого належать: 
-   психічні ѐвища, ѐкі виникаять під час сну (сновидіннѐ); 

       -  реакції-відповіді, спричинявані невідчутними, але реально 
діячими подразниками; 
        -  рухи, ѐкі були в минулому усвідомляваними, але з 
повторяваннѐм стали автоматичними і тому більше не 
усвідомляятьсѐ; 
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- деѐкі спонуканнѐ до діѐльності, в ѐких відсутню 
усвідомленнѐ мети. 

До несвідомого відносѐть і деѐкі паталогічні ѐвища, ѐкі 
виникаять у психіці хворої лядини: мареннѐ, галяцинації тощо. 

Несвідоме - таке ж специфічне лядське ѐвище, ѐк і 
свідомість, і не протиставлѐютьсѐ йому. Його (несвідоме) 
поѐсняять ѐк недостатньо адекватне відображеннѐ 
навколишньої дійсності в мозку лядини. 

Підсвідоме* - психічні процеси, ѐкі відбуваятьсѐ під порогом 
свідомості. У філософській та психологічній літературі підсвідоме 
нерідко ототожняять із несвідомим. Проте ці понѐттѐ слід 
розрізнѐти. 

Термін «несвідоме» - ширший. Він охопляю всі психічні 
ѐвища, що не усвідомляятьсѐ лядиноя (інстинкти, інтуїція, 
автоматизми, лунатизм, гіпноз, гарѐчку та інші хворобливі стани 
нестѐмності). 

Понѐттѐм «підсвідоме» позначаять лише ті феномени 
психіки, ѐкі на даний момент перебуваять поза фокусом 
свідомості, проте щільно з нея пов'ѐзані, впливаять на її перебіг і 
з відповідноя зміноя умов порівнѐно легко переходѐть у її сферу. 

Надсвідоме** - рівень психічної активності особистості під 
час виконаннѐ творчих завдань, ѐкий не піддаютьсѐ усвідомлено-
вольо-вому контроля. 

6.4Свідомість як діалектичне співвідношення об’єктивної 

дійсності та суб’єктивної реальності, як духовний спосіб  

орієнтації людини  в  реальності буття. 

 Свідомість в широкому значенні цього слова ю сфероя 
лядської духовності, ѐка вклячаю в себе світ думок, світ почуттів і 
воля. Лядина ю юдиноя істотоя  
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на Землі, ѐкій притаманна свідомість, духовне життѐ.  

Джерело свідомості корінитьсѐ в особливостѐх лядського буттѐ 
у світі. 

Лядина здійсняю свій зв'ѐзок зі світом в трьох формах —
 практичній, пізнавальній і духовно-практичній. Вона не просто 
пристосовуютьсѐ до навколишнього середовища (ѐк природного, 
так і соціального), але й активно перетворяю, освояю світ і 
опановую його закони. Таке активне опануваннѐ світом, ѐк 
об'юктом відбуваютьсѐ в формі практичної діѐльності (матеріально-
предметного перетвореннѐ дійсності) і теоретичної, пізнавальної 
діѐльності, засобом і вищоя формоя ѐкої ю мисленнѐ.  

   Пізнавальна діяльність, і зокрема мисленнѐ, спрѐмовані на 
нейтральне, суто об'юктивне зображеннѐ світу і лядини(лядина 
так само може розглѐдатисѐ по аналогії з об'юктом 
зовнішньої дійсності). Проте лядська духовна активність не 
обмежуютьсѐ лише спрѐмованістя на об'юкт, на реальність «поза 
себе». Є й інша форма ідеальної діѐльності, ѐка спрѐмована саме 
на перебудову лядської душі. Це —духовно-практична 
діяльність, ціннісна форма свідомості. Лядську свідомість не 
можна ототожнявати тільки зі знаннѐм, з пізнаннѐм, мисленнѐм. 
За своюя сутністя свідомість ю здатністя лядини не лише 
пізнавати світ, але 
й усвідомлявати   його,  наповнявати   його   сенсом   і  суб'юктивн
им значеннѐм, співставлѐти свої знаннѐ з цілѐми власного 
існуваннѐ,оцінявати світ не лише в його об'юктивних  

характеристиках, а ѐк світ свого життѐ. Свідомість ю 
усвідомленнѐм своїх вчинків, їх наслідків, вона нерозривно 
пов'ѐзана з совістя, з відповідальністя лядини за своїстосунки зі 
світом природи і світом лядей. 
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Отже, свідомість, з одного боку, ю формоя 
об'юктивного відображеннѐ, формоя пізнаннѐ дійсності ѐк 
незалежної від лядських прагнень та інтересів. Результатом і 
метоя свідомості ѐк пізнавальної діѐльності ю отриманнѐ знань, 
об'юктивної істини.  

З другого боку,свідомість містить в собі проѐв суб'юктивного 
відношеннѐ лядини до дійсності ѐк до світу свого життѐ, його 
оцінку, усвідомленнѐ свого знаннѐ і себе. Результатом і метоя 
духовно-практичного, ціннісного відношеннѐ до світу ю осѐгненнѐ 
сенсу існуячого, міри відповідності світу та його проѐвів лядським 
інтересам та потребам, сенсу власного життѐ. Якщо мисленнѐ, 
пізнавальна діѐльність потребую здебільшого тільки ѐсного 
вираженнѐ знаннѐ, дотриманнѐ логічних схемоперуваннѐ ними, 
то духовне ставленнѐ до світу і його усвідомленнѐ вимагаю 
особистих зусиль, власних роздумів і переживаннѐ істини. 
    

6.5. Суспільна свідомість і її форми 

 
Свідомість, ѐк усѐ сукупність духовної творчості ю юдністя 

індивідуальної і суспільної свідомості. 
Індивідуальна свідомість – це духовний світ лядини. Лядина 

ѐк соціальна істота бачить світ скрізь призму певного соціуму – 

суспільства, нації, класу, епохи в цілому. В індивідуальній 

свідомості відбиваятьсѐ суспільні ідеї, цілі,  

ідеали, знаннѐ, віруваннѐ, що народжуятьсѐ в загальному 

середовищі. Свідомість ю відображеннѐм суспільного буттѐ 

індивідів, вона завжди виѐвлѐютьсѐ в суспільній формі. 

Суспільна свідомість не ю простоя сукупністя індивідуальних 

свідомостей.  
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Особливістя суспільної свідомості ю те,  що вона пронизуячи 

індивідуальну свідомість набуваю об’юктивної форми існуваннѐ – в 

мові, науці, філософії, соціальних нормах. Всі ці елементи 

духовного світу лядини існуять відносно незалежно від 

індивідуальної свідомості і суспільного буттѐ, вони відносно 

самостійні, маять власні особливості розвитку, упорѐдковуятьсѐ, 

передаятьсѐ від поколіннѐ до поколіннѐ. 

Суспільна свідомість маю складну структуру – різноманітні 

рівні і форми. За пізнавальними можливостѐми і особливостѐми 

відображеннѐ суспільного буттѐ виділѐять рівні суспільної 

свідомості – емпіричний (буденна свідомість) і теоретичний. 

Сфера ціннісного відношеннѐ до дійсності, соціальне баченнѐ 

буттѐ з позицій певних соціальних груп і суспільства в цілому 

представлені  

соціальноя психологіюя і ідеологіюя Виділѐять форми 

суспільної свідомості ѐк духовно – практичні форми усвідомленнѐ 

світу і лядини (мораль, право, релігіѐ,мистецтво, філософіѐ). 

Емпіричний рівень суспільної свідомості ю відображеннѐм 
дійсності в межах повсѐкденного життѐ. Часто емпіричну 
свідомість називаять здоровим глуздом лядини. Буденна 
свідомість формуютьсѐ стихійно в процесі безпосереднього життѐ. 
Вона вклячаю в себе накопичені за всі віки емпіричний досвід, 
знаннѐ, норми, та зразки поведінки, уѐвленнѐ, традиції. 

Соціальна психологіѐ здійсняю регулѐтивну функція 
безпосереднього життѐ лядей. В ній відбиваятьсѐ психологічні 
риси і почуттюві стани соціальних груп і суспільства взагалі. 
Суспільна психологіѐ вклячаю вся різноманітність почуттювих 
станів суспільства: релігійних, моральних, естетичних, станів 
симпатій і антипатії, страху, відчая, незадоволеності, надії, 
злагоди. 
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Теоретична свідомість проѐвлѐютьсѐ ѐк сукупність ідей, 
поглѐдів, переконань, ѐкі відображаять суспільне буттѐ. 

Ідеологіѐ так само ѐк і соціальна психологіѐ спрѐмована на 
регуляваннѐ суспільних відносин. Виступаю виразом суспільних 
цінностей, оріюнтацій, інтересів, норм поведінки. 

Форми суспільної свідомості виникаять внаслідок розвитку 
різних форм діѐльності моральних, правових, релігійних, і ю їх 
ідеальним відтвореннѐм. 

Правова свідомість регуляю суспільні відносини з позицій 
закону і виступаю ѐк сукупність норм санкціонованих державоя. 

Моральна свідомість ю сумоя правил суспільно схваленої 
поведінки індивідів. Мораль оціняютьсѐ з точки зору добра і зла. 
Вищоя формоя моральної свідомості лядини ю її моральність. 
Моральність, що заснована на совісті, співпереживанні, на 
власному усвідомленні добра і зла, ю проѐвом лядської свободи. 

Політична свідомість ю сукупністя ідей, що відображаять 
соціально – групові, класові відносини в суспільстві, в основі ѐких 
ю певне ставленнѐ до влади. Понѐттѐ влади ю клячовим длѐ 
політичної свідомості. 

Естетична свідомість спрѐмована на пробудженнѐ лядини до 

творчості, на розуміннѐ прекрасного і потворного, гармонії світу. 

Вона відображаю дійсність у формі художніх образів. Основноя 

цінністя художнього відношеннѐ до дійсності ю краса ѐк 

символічно-чуттюве відображеннѐ реальності, ѐк проѐв 

доцільності і  досконалості певного ѐвища, його відповідності 

ідеалу, ѐк відповідність художньої форми змісту. 

       Питання для самоконтролю: 

1. Чим відрізнѐятьсѐ понѐттѐ "душа" і "свідомість"? 
2. У чому полѐгаю специфіка суб'юктивної реальності? Порівнѐйте її з 

об'юктивноя реальністя. 
3. Розкрийте фрейдівське розуміннѐ свідомості. 
4. Розкрийте сутність самосвідомості. 



 
5. Дайте характеристику  рівнѐм свідомості 

 

    Тест. Духовний вимір людського буття 

1.Розділ філософії , ѐкий вивчаю свідомість, називаютьсѐ: 
а) праксеологіѐ; б) аксіологіѐ. 
2.Свідомість  в широкому розумінні слова визначаютьсѐ : 
а) сфероя лядської духовності;  
б) сфероя  лядської  діѐльності. 
3. Джерело лядської свідомості криютьсѐ :а) в лядському бутті;  
б) в природному бутті. 
4. Свідомість притаманна : а) всім живим істотам;  
б) тільки лядині. 
5.Сфера лядської духовності вклячаю: 
а) світ думок, почуттів, волі; б) світ ідей, теорій , поглѐдів;                  
в)світ ідей, гіпотез, концепцій.                                                   
6. Лядина здійсняю свій зв'ѐзок із світом у формах: а)практичній; 
б)  пізнавальній; 
в) духовно – практичній; г) теоретичній. 
7.  Практичний зв'ѐзок лядини із світом визначаютьсѐ : 
а) предметним перетвореннѐм світу, відповідно до потреб; 
б) використовую цей зв'ѐзок длѐ створеннѐ духовних образів. 
8. Пізнавальний зв'ѐзок лядини із світом визначаютьсѐ : 
а) длѐ отриманнѐ знань відповідно до потреб лядини;  

б) длѐ задоволеннѐ пізнавального інтересу. 

9. Духовно – практична форма зв’ѐзку лядини із світом 
визначаютьсѐ : а) длѐ наповненнѐ життѐ сенсом, суб’юктивним 
значеннѐм; б) длѐ формуваннѐ світоглѐду. 
10. Ідеалізм визначаю свідомість ѐк: а) активне творче начало 
матерії;б)похідна від матерії. 
11. Матеріалізм визначаю свідомість ѐк: а) об’юктивний образ 
об’юктивного світу;  
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б) пізнавальний образ об’юктивного світу у мозку. 
12 Соціальними передумовами виникненнѐ свідомості ю:  
а)нервова система, органи чуттѐ, умовно- рефлексивна діѐльність, 
психічне відображеннѐ; б) працѐ, мова, спілкуваннѐ.  
13.Органом свідомості ю: а) мозок; б) нервова система. 
14. Основна функціѐ мозку: а) відображеннѐ; б)уѐвленнѐ. 
15.З поѐвоя психіки виникаю сигнальне, образне  відображеннѐ 
дійсності у виглѐді ідеальних образів у формі: а) відчуттів, 
сприймань, уѐвлень; б) понѐть , суджень, умовиводів. 
16.Структурними елементами свідомості ю: а)знаннѐ; б) волѐ;  
в)мисленнѐ; г)пам'ѐть;д) почуттѐ; ж) інтуїціѐ. 
17.Рівні свідомості ю: а) над свідоме,б) свідоме; в) несвідоме; 
г)самосвідомість. 
18. Несвідоме вклячаю: а) сновидіннѐ, гіпнотичні стани, ѐвища 
сомнамбулізму; б)ілязії. 
19.Надсвідоме вклячаю :а) соціальні норми, сумліннѐ, табу;  
б)інсайт. 
20.Підсвідоме вклячаю : а)»лібідо»; б) «мортідо»;в) рефлексія. 
21.Сферами свідомості ю : а)пізнавальна; б) емоційно –вольова; 
 в) мотиваційна; г)регулѐтивна. 
22. Функціѐми свідомості ю:а)інформативна; б)творчо – оціночна; 
в)організаційно- вольова; г) комунікативна. 
23.Формами свідомості ю: а) індивідуальна; б) суспільна; 
в)релігійна. 
24.Емпіричний рівень суспільної свідомості визначаютьсѐ ѐк:  
а)рівень здорового глузду; б)внутрішній світ лядини,її почуттѐ  
думки, бажаннѐ. 
25Соціальна психологіѐ відображаю: а) психологічні риси і 
почуттюві стани соціальних груп; 
б) ідеї, теорії, концепції суспільства. 
26.Теоретична (раціональна) свідомість визначаютьсѐ ѐк: 
а)сукупність ідей,поглѐдів , переконань; 
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 б) індивідуальні поглѐди конкретної лядини. 
27.Ідеологіѐ ю : а) виразом суспільних інтересів, цінностей, 
оріюнтацій , норм поведінки; 
б) системоя поглѐдів групи лядей в суспільстві.                                              
28.Наука ѐк форма суспільної свідомості: а)відображаю об’юктивні 
закономірності і зв’ѐзки природного і соціального світу; б) 
відображаю лядський досвід. 
29.Не ю формоя суспільної свідомості :а) право; б) релігіѐ;  
в)політика; г) економіка. 
30.Філософія і релігійну свідомість відрізнѐять:а) пошук 
граничних смислів лядського буттѐ; 
б) пошук глибинної юдності  і зв’ѐзку лядини і світу; в)різні 
способи і шлѐхи досѐгненнѐ цілей. 
 

                                Семінарське заняття №7. 

                    Тема. Діалектика як теорія розвитку. 

 План. 

1.Діалектика ѐк вченнѐ про всезагальний зв'ѐзок і розвиток. 
Альтернативи діалектики. 
2.Понѐттѐ закону і закономірності. Класифікаціѐ законів. 
3.Закон юдності і боротьби протилежностей. 
4.Закон переходу кількісних змін в ѐкісні. 
5.Закон запереченнѐ запереченнѐ. 
6.Категорії діалектики. 

 

Основні  поняття та категорії: діалектика, розвиток, 

суперечність,саморух,саморозвиток, взаюмодіѐ, 

відношеннѐ,зв'ѐзок,ѐкість, кількість, міра, стрибок, запереченнѐ,  

причина, наслідок, можливість, дійсність, сутність. ѐвище, зміст, 

форма, необхідність, випадковість, одиничне, особливе, 

загальне.                                      96 

  



Методичні вказівки  для проведення  до семінарського  заняття. 
В першому питанні  слід розкрити основні категорії розвитку, 
зв'ѐзок, взаюмодіѐ і відношеннѐ,їх особливості. Важливо зѐсувати 
джерела та рушійні сили руху і розвитку та роль при цьому 
суперечностей. В другій частині питаннѐ дати характеристику 
альтернатив діалектики: софістики, еклектики, метафізики. 
    В другому питанні звернути увагу на роль зв’ѐзків  у визначенні 
закону.Вказати на відмінність закону і закономірності.  
   Розкриваячи закони діалектики потрібно дати визначеннѐ , 
вказати їх основні категорії, що вони ввизначаять і навести 
приклади. 
    В шостому питанні , слід визначити відмінності між категоріѐми 
філософії і категоріѐми діалектики.Важливо вказати, що вони 
маять абстрактний характер. Студентам загальні понѐттѐ даятьсѐ 
нелегко, а тому при висвітлені категорій слід наводити приклади. 
    
    Проблемно –пошукові питання. 
            1. Яка відмінність діалектичного розвитку від 
метафізичного? 

 2.Які закони розкриваять механізм розвитку, а ѐкі напрѐмок 

розвитку? 

       Тематика реферативних повідомлень. 
1. Теоріѐ діалектики в історії філософії 

2. Діалектична суперечність як особливий тип зв’язку та джерело 

розвитку.         
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7.1. Діалектика як вчення про всезагальний  зв’язок і  
розвиток.    Альтернативи  діалектики. 

Діалектика ю загальноя теоріюя розвитку всього сутнього, ѐка 
адекватно відображаю його еволяція в законах, категоріѐ і 
принципах. І це стосуютьсѐ не лише розвитку «абсолятної ідеї», 
ѐк у Гегелѐ, а й матеріального світу. Тобто діалектика 
поширяютьсѐ на вся навколишня дійсність і ю теоретичним 
відображеннѐм розвитку ѐк «духу», так і матерії, свідомості, 
пізнаннѐ. 

Розвиток – це незворотнѐ, спрѐмована, необхідна зміна 
матеріальних та ідеальних об’юктів. У результаті розвитку виникаю 
нова ѐкість. Це загальна властивість матерії, її найважливіша 
ознака. Розвиток – це насамперед зміни, рух, але не будь-ѐка 
зміна, рух ю розвитком . В процесі руху ѐк розвитку виникаю щось 
нове, необхідне, здатне до саморуху, самовідтвореннѐ. Саморух у 
таких організованих і цілісних системах, ѐк суспільство, організм, 
біосфера здійсняютьсѐ ѐк саморозвиток, тобто ѐк перехід на 
більш вищий рівень організаці. Саморух і саморозвиток - важливі 
моменти діалектики ѐк теорії розвитку. Саморозвиток виростаю з 
саморуху ѐк невід’юмний атрибут матерії. Саморух відображаю 
зміну ѐвища, речі під діюя внутрішніх суперечностей.                            

Рух, зміна – це внутрішнѐ юдність буттѐ і небуттѐ, тотожності і 
відмінності, стабільності і плинності, того що виникаю і того, що 
з’ѐвлѐютьсѐ. 

Рух зміна розглѐдаютьсѐ в поюднанні і взаюмодії суперечливих 
сторін.  
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Рух – це суперечність, свідченнѐ того, що тіло може рухатись 
лише тоді, коли воно перебуваю в даному місці і одночасно в 
ньому не перебуваю. Це юдність протилежностей, котрі взаюмно 
передбачаять одна одну. Рух ю абсолятним, невід’юмним 
атрибутом усього сутнього. 

 Діалектика ѐк філософська теоріѐ розвитку спираютьсѐ на такі 
фундаментальні понѐттѐ ѐк зв'ѐзок, взаюмодіѐ, відношеннѐ.  

Зв’язок – це взаюмообумовленість речей і ѐвищ . розділених в 
просторі і часі. 

Зв’ѐзки класифікуятьсѐ від рівнѐ організації і форм руху 
матерії: механічні, фізичні. Хімічні, суспільні. Суспільні в своя 
чергу поділѐятьсѐ на виробничі, класові, національні, родинні, 
групові, особисті.                      

Зв’ѐзки можуть бути об’юктивні, суб’юктивні, внутрішні, 
зовнішні, суттюві і несуттюві, прості і складні, повторявальні і 
неповторявальні, одиничні, особливі, і загальні. 

Взаємодія – це процес взаюмовпливу різних об’юктів один на 
одного, зміну їх стану, взаюмоперехід. Взаюмодіѐ маю об’юктивний 
і універсальний характер. 

У світі існуять речі, їх властивості і відношеннѐ з іншими. Річ 
маю здатність бути самоя собоя й іншоя, залежно від їх зв’ѐзків 
із зовнішнім світом. 

Відношення визначаютьсѐ ѐк взаюмозалежність елементів 
певної системи. 
Річ виѐвлѐю свої властивості лише під час відповідного 

відношеннѐ до інших. 

Діалектика ѐк певна філософська концепціѐ маю багато 
визначень, котрі даять уѐвленнѐ про різні її сторони, зміст. Ми 
поведемо мову про три найважливіші альтернативи діалектики : 
метафізику, еклектику і софістику. 
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Термін «метафізика» складаютьсѐ з двох частин, перша з ѐких 
означаю «мета» - префікс, що характеризую проміжні стани 
визначаютьсѐ з грецької – між, післѐ. 

Метафізика виступаю ѐк альтернативний підхід до визначеннѐ 
розвитку. В питанні зв’ѐзку старого і нового, нове повністя 
відкидаю старе. Старе і нове взаюмовиклячаять одне одного ѐк 
протилежності. В питанні джерела руху, метафізика обмежуютьсѐ 
першопоштовхом. Метафізика абсолятизую значеннѐ кількісних 
змін. 

Альтернативами ю софістика і еклектика. Софістика (з грецької 
– міркуваннѐ, засноване на навмисному порушенні законів 
логіки) за багатьма своїми ознаками наближаютьсѐ до 
метафізики. Софістика ґрунтуютьсѐ на неправильному виборі 
вихідних положень, на абсолятизації того чи іншого визначеннѐ, 
на змішуванні суттювого і несуттювого, на хибних доведеннѐх (так 
званих софізмах), на свавільному вирѐчуванні другорѐдних 
властивостей предмета, на використанні різних значень одного і 
того ж слова. 

Еклектика – аналогічна концепціѐ, що ґрунтуютьсѐ на 
свавільному виборі   

координат; на випадковому поюднанні різних сторін речей, на 
ігноруванні їхніх суттювих відмінностей, на суб’юктивному 
поюднанні елементів, положень різних вчень,концепцій, шкіл, 
поглѐдів. 

До альтернатив діалектики відносѐть догматизм і релѐтивізм. 
Догматизм – антиісторичний, абстрактний спосіб розглѐду 

теоретичних і практичних проблем, коли при вирішенні їх не 
враховуятьсѐ ні обставини місцѐ, ні часу. Він відображаю 
закостенілість лядської думки, тимчасову засліпленість, 
нездатність до саморуху. 

Релѐтивізм – теоретико – пізнавальна концепціѐ, ѐка 
односторонньо підходить до пізнаннѐ істини, перебільшуячи 
відносну істину. Маю відношеннѐ до теорії пізнаннѐ. 
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Отже, діалектика ѐк загальна теоріѐ розвитку всього сутнього 

даю кляч до розуміннѐ його сутності, відображаю реальні процеси 

у природі, суспільстві, мисленні такими, ѐкими вони ю у дійсності. 

 

 7.2. Поняття закону і закономірності 

 
Закон – це суттюве відношеннѐ, зв'ѐзок між сутностѐми, ѐкий ю 

об’юктивним, необхідним, повторявальним, загальним, 
внутрішнім, суттювим. Можна виділити три групи законів: 

1) окремі закони, ѐкі притаманні певним формам руху матерії 
(закони механіки, хімії, біології); 

2) особливі закони, притаманні усім або багатьом формам 
руху матерії (закони математики, кібернетики); 

3) загальні, універсальні закони (закони діалектики). 
Розрізнѐять закони природи і закони суспільства. Перші діять 

стихійно, другі визначаятьсѐ свідомоя діѐльністя лядей. 
Розрізнѐять закони розвитку і закони функціонуваннѐ 
суспільства. Закони розвитку – це закони, ѐкі діять протѐгом усіюї 
історії і характерні длѐ соціальної форми руху матерії. До таких 
відноситьсѐ закон про визначальну роль суспільного буттѐ щодо 
суспільної свідомості, визначальну роль способу виробництва. До 
них відносѐтьсѐ і закони діалектики. 

Закони функціонуваннѐ - об’юктивні закономірні зв’ѐзки, ѐкі 
діять у даний момент часу, на даному етапі розвитку суспільства. 

З категоріюя «закон» маю зв'ѐзок категоріѐ «закономірність». 
Вони не тотожні понѐттѐ. В них відображені необхідні, об’юктивні, 
загальні зв’ѐзки, що існуять в об’юктивному світі. Категоріѐ 
«закономірність» ю ширшоя за категорія «закон». Закономірність 
– це сукупна діѐ багатьох законів, що конкретизуять, наповняять 
певним змістом закономірність розвитку природи і суспільства.  
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Закономірність визначаю тенденції розвитку. 
   Наприклад, певному рівня розвитку продуктивних сил повинен 

відповідати характер і рівень розвитку виробничих відносин – 

визначаютьсѐ ѐк закономірність розвитку суспільства.    

 

7. 3. Закони  взаємного переходу кількісних змін  в якісні. 

 
Діалектика спираютьсѐ на три основні, універсальні закони: 

закон взаюмного переходу кількісних змін у ѐкісні, закон юдності і 
боротьби протилежностей і закон запереченнѐ запереченнѐ.                            

Закон взаємного переходу кількісних змін в якісні 
відображаю ту особливість об’юктивної дійсності, за ѐкоя всі 
предмети, процеси і ѐвища набуваять визначеності через 
взаюмодія, взаюмозалежність, суперечливість своїх зовнішніх та 
внутрішніх властивостей, кількісних та ѐкісних характеристик, 
котрі існуять об’юктивно, незалежно від волі лядей. 

Цей закон розкриваютьсѐ такими категоріѐми ѐк ѐкість, 
кількість, міра, стрибок, властивість. 

Якість – тотожна буття визначеність. Якщо річ втрачаю 
визначеність, то і втрачаю ѐкість Розрізнѐять ѐкість ѐк 
безпосередня визначеність, що сприймаютьсѐ органами чуттів і 
ѐкість ѐк сукупність суттювих властивостей речі, що сприймаютьсѐ 
опосередковано через мисленнѐ, абстрагуваннѐ.  

Якість розкриваютьсѐ через властивості предмета. Властивість 
ѐк категоріѐ визначаю одну із сторін речі щодо іншої. Між 
властивістя і ѐкістя існую діалектичний взаюмозв’ѐзок. Понѐттѐ 
ѐкості у буденному і філософському розумінні не збігаятьсѐ. 
Якість ѐк філософська категоріѐ, котра означаю сукупність суттювих 
властивостей предмета, із втратоя ѐких предмет втрачаю своя 
визначеність. Тобто своя ѐкість. 
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Кількість – філософська категоріѐ, що відображаю такі 
параметри речі, ѐвища, процесу ѐк число, величина, обсѐг, вага, 
розміри, темп руху, температуру. Кількість виступаю ѐк 
протилежність ѐкості. До певного часу кількість, її зміни не 
чіпаять ѐкості предмета і тому на це не завжди звертаять увагу. 
Перехід кількості в ѐкість розкриваютьсѐ через «більше» і 
«менше». Якісні зміни, що відбуваятьсѐ в об’юктивному світі, 
здійсняятьсѐ лише на основі кількісних змін.  

Єдність, взаюмозв’ѐзок і взаюмообумовленість кількості і ѐкості 
виражаютьсѐ в понѐтті міра. Міра – це межа, в рамках ѐкої 
предмет залишаютьсѐ тим чим він ю, не зміняячи своюї ѐкості ѐк 
сукупності корінних його властивостей. В мірі ѐкісно кількісне. 
Міра у своїй безпосередності ю звичайноя ѐкістя, що маю 
визначену, належну їй величину. Будь-ѐкий предмет, ѐвище, 
процес маять своя міру, тобто ѐкісно-кількісну визначеність. 

Важливоя категоріюя в розумінні закону взаюмного переходу 
кількісних змін в ѐкісні ю стрибок. Стрибок означаю мить переходу 
від старої ѐкості до нової. Виникненнѐ нової ѐкості завжди 
пов’ѐзуютьсѐ із стрибком. Стрибок даю уѐвленнѐ про момент 
переходу до нової ѐкості. 

Наприклад, стани води: рідкий, твердий і газоподібний 
виступаять ѐк ѐкості, кількісними змінами ю їх температура. 

Таким чином, закон взаюмного переходу кількісних змін в 
ѐкісні розкриваю внутрішній механізм переходу до нової ѐкості у 
будь-ѐкій сфері об’юктивної дійсності. 

 
7.  4.Закон єдності і боротьби протилежностей 
Цей закон  відображаю ту особливість об’юктивної дійсності, 

що всі предмети, ѐвища, процеси маять суперечливі моменти, 
сторони, тенденції, ѐкі борятьсѐ і взаюмодіять між собоя. 

Цей закон розкриваять категорії тотожність, відмінність,  
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суперечність, протилежність. Тотожність – це рівність  
предмета самому собі. Йде мова про реальну тотожність, ѐка 

неминуче вклячаю в себе і відмінність.       
Відмінність визначаютьсѐ ѐк нерівність предмета самому собі. 

Тобто тотожність ѐк рівність і відмінність ѐк нерівність 
перебуваять у взаюмодії і взаюмозв’ѐзку. Нерівним, відмінним ю 
те, що прагне за межі тотожності. 

Отже, у реальній дійсності предмет завжди виступаю ѐк 
юдність тотожності і відмінності, ѐкі взаюмодіять, даячи поштовх 
рухові. У будь-ѐкому предметі тотожність і відмінність ю 
протилежностѐми, ѐкі взаюмодіячи, зумовляять одна одну. 
Взаюмодіѐ протилежностей ю суперечність. Протилежності – це 
сторони того чи іншого предмету, ѐвища чи процесу. Взаюмодіѐ 
протилежностей і ю внутрішнім збуджувачем, імпульсом, 
джерелом будь-ѐкого руху, розвитку. Джерелом розвитку ю 
суперечності, вона ж ю рушійноя силоя розвитку. 

Отже, закон юдності і боротьби протилежностей ю джерелом і 
рушійноя силоя розвитку. 

Наприклад, класи в рабовласницькому суспільстві: раби і 

рабовласники. Єдність їх полѐгаю в тому, що вони визначаять 

існуваннѐ один одного, а борятьсѐ через різні антагоністичні 

інтереси. 

7.5.Закон заперечення заперечення  
 Цей закон відображаю об’юктивний, закономірний зв'ѐзок 

спадкоюмність між тим, що заперечуютьсѐ і тим, що заперечую. 
Цей процес відбуваютьсѐ об’юктивно ѐк діалектичне запереченнѐ 
старого і утвердженнѐ елементів нового, тобто в новому ю старе, 
але в перетвореній формі. Основоя діалектичного запереченнѐ ю 
суперечність. Це юдність протилежностей, момент зв’ѐзку старого 
і нового, відмова від першого із збереженнѐм того, що необхідно 
длѐ розвитку другого. Спосіб діалектичного запереченнѐ маю бути 
таким, щоб давав змогу далі розвиватисѐ, щоб була  
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спадкоюмність старого з новим. Формами діалектичного 
запереченнѐ ю: зближеннѐ, злиттѐ, обмеженнѐ, скасуваннѐ, 
удосконаленнѐ, критика, самокритика, реформа, соціальна 
револяціѐ. 

Діалектичне заперечую вклячаю у себе три моменти: 
1) руйнація, подоланнѐ старого; 
2) збереженнѐ елементів старого; 
3) утвореннѐ нового. 
При діалектичному запереченні рух маю спіралеподібний 

характер, першопоштовхом виступаю суперечність. 
Метафізичне запереченнѐ акцентую увагу на моменті 

зникненнѐ старого і практично ігнорую процеси збереженнѐ і 
твореннѐ нового. Між старим і новим відсутній діалектичний 
зв’ѐзок, розвиток задаютьсѐ першопоштовхом, змін маять 
циклічний характер. Цей закон визначаю процес розвитку. 

 

  7.6. Категорії діалектики 

Категорії – це гранично широкі, універсальні понѐттѐ, в ѐких 
здійсняютьсѐ ідеальне відображеннѐ світу і ѐкі служать 
вихідними принципами пізнаннѐ і духовно – практичного 
перетвореннѐ дійсності. 

Категорії діалектики прийнѐто класифікувати на дві основні 
групи, категорії, що відображаять усталений аспект буттѐ і 
свідомості, умовно можна назвати зв’ѐзками структури, а 
категорії, що відображаять мінливий план, зв’ѐзками 
детермінації. 

Прикладом зв’ѐзків детермінації ю причинно-наслідкова 
залежність. Практика показую, що виникненнѐ будь-ѐкого ѐвища 
зумовлене чимось іншим, фактором(чи факторами), ѐкі 
породжуять його. Явище(чи ѐвища), діѐ ѐких приводить до 
виникненнѐ нового ѐвища, називаютьсѐ причиною. Те ж ѐвище, 
що виникаю під впливом причини, називаютьсѐ наслідком.  
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Необхідність - понѐттѐ длѐ визначеннѐ внутрішньо стійкого 
зв’ѐзку об’юктів, зумовленого всім ходом попереднього розвитку 
їх і всіюя сукупністя наѐвних умов їхнього існуваннѐ; необхідним 
ю те, що за певних обставин обов’ѐзково ю або повинно бути. 

Випадковість – понѐттѐ, ѐке визначаю проблематичність або 
необов’ѐзковість виникненнѐ або існуваннѐ об’юктів; випадковим 
ю те, що за певних умов може бути, а може і не бути. 

Під сутністю розуміять внутрішня, глибинну, істотну, 
відносно стійку сторону того чи іншого предмета, ѐвища, процесу. 
Сутність пізнаютьсѐ на рівні теоретичного мисленнѐ. 

Явище – категоріѐ, ѐка відображаю зовнішні властивості, ѐк 
правило більш змінні, рухомі характеристики того чи іншого 
предмета. В процесі пізнаннѐ вони проѐвлѐятьсѐ у формі живого 
споглѐданнѐ .  

Явище і сутність – це понѐттѐ, ѐкі вказуять на напрѐмок, шлѐх 
вічного, безкінечного поглибленнѐ лядських знань  

В історії пізнаннѐ прослідковуютьсѐ також інший 
категоріальний рѐд, ѐкий представлений такими понѐттѐми: 
«одиничне». «особливе» і «загальне», «форма», «зміст», 
«частина», «ціле». 

Під одиничним розуміять ті зв’ѐзки, відношеннѐ, властивості, 
ѐкі характерні тільки даному об’юкту і відсутні в інших об’юктів. 

Загальне відображаю об’юктивно існуячі, подібні 
характеристики одиничних предметів, їхня однотипність, 
належність до юдиної системи зв’ѐзків. 

Діалектика одиничного і загального проѐвлѐютьсѐ в їх 
нерозривному зв’ѐзку. 

Загальне не існую само по собі, в «чистому « виглѐді Одиничне 
ж входить до того чи іншого класу предметів, вклячаю в себе ті чи 
інші загальні риси.  
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Особливе – це те, що ю загальним у відношенні до 
одиничного і одиничним у  

відношенні до загального. Наприклад: пшеницѐ – одиничне, 
злакова – особливе, рослина – загальне. 

Під змістом розуміять юдність всіх взаюмодіячих елементів і 
сторін даної матеріальної системи. Форма – це принцип 
впорѐдкованості, спосіб існуваннѐ того чи іншого змісту. Форма 
може прискорявати або уповільнявати розвиток змісту. 

Категоріѐ можливості визначаютьсѐ ѐк необов’ѐзковістя 
виникненнѐ нового, а дійсність ѐк реалізована можливість. 

Отже, категорії діалектики даять глибоке осмисленнѐ 

фундаментальних проблем філософії. 

Отже, діалектика ѐк загальна теоріѐ розвитку всього сутнього 

даю кляч до розуміннѐ його сутності, відображаю реальні процеси 

у природі, суспільстві , мисленні такими, ѐкими вони ю у дійсності. 

Питання для самоконтролю: 

 1.Як тлумачили процес розвитку античні філософи? 
  2.У чому обмеженість механістичного підходу до розуміннѐ 
розвитку? 
  3.Що спільного та чим відрізнѐятьсѐ концепції розвитку Гегелѐ 
та Маркса? 
 4.Які особливості процесу розвитку? 
 5.Яка Наука осѐгаю закони природи, суспільства, психології, 
мисленнѐ. Що ж таке "закон"?  
6.Назвіть і розкрийте зміст основних законів розвитку і взаюмодії 

(законів діалектики).                                                  

     Тест Основи філософського вчення про розвиток 

1.Діалектика – це: а)вченнѐ про розвиток всього 
сутнього;б)вченнѐ про зв’ѐзки і відношеннѐ. 
2. Розвиток – це: а) незворотнѐ, спрѐмована, необхідна зміна 
матеріальних  та ідеальних об’юктів; б)  зміна матеріальних  та   
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ідеальних об’юктів, ѐка маю циклічний характер. 
3.Рух – це: а)будь-ѐка зміна взагалі; б) спрѐмований рух вперед. 
4.  В основі виникненнѐ руху лежить: а)боротьба протилежностей, 
ѐка  зумовляю виникненнѐ суперечностей і їх розв’ѐзаннѐ; б) 
взаюмодіѐ між сторонами в речей, ѐвищ, процесів. 
5. Універсальними  протилежностѐми виступаять: а) буттѐ і 
небуттѐ; б) тотожність і відмінність; в) стабільність і  плинність; 
г)земне і небесне. 
6. Основними категоріѐми розвитку ю: а) категоріѐ зв’ѐзку;   
категоріѐ взаюмодії; в) категоріѐ  відношеннѐ; г) категоріѐ руху. 
7.Звѐзок – це: а) взаюмозалежність елементів певної системи;  
б)взаюмообумовленість речей і ѐвищ. 8.Форми зв’ѐзків 
визначаятьсѐ : а) формами матерії; б) формами руху. 
9.Взаюмодіѐ визначаютьсѐ ѐк : а) взаюмозалежність певної 
системи; б)  
взаюмовпливом елементів певної системи. 
10. Світ складаютьсѐ  з: а) речей, властивостей, відношень; б)ідей, 
теорій, поглѐдів. 
11.Принципами діалектики ю : а) принцип розвитку; б) принцип 
зв’ѐзку; в) принцип  тотожності. 
12.Закон відображаю відношеннѐ, зв’ѐзки, ѐкі ю:  а)об’юктивними, 
необхідними , повторявальними, суттювими, внутрішніми; б)   
суб’юктивними, випадковими, змінними, зовнішніми. 13.Окремі 
закони притаманні : а) окремим формам  руху матерії; б)  
окремим ѐвищам неживої природи. 
14. До особливих  законів відносѐтьсѐ : а) закони механіки;  
б)закони математики. 15. До  універсальних законів відносѐтьсѐ: 
а) закони діалектики; б) закони фізики. 
 16. Закони суспільства діять: а) стихійно; б) визначаятьсѐ 
свідомоя діѐльністя лядей. 
17. Закономірність визначаютьсѐ : а)сукупністя законів, ѐкі 
визначаять тенденції розвитку  ѐвища; б) внутрішніми зв’ѐзками 
груп предметів, ѐвищ, процесів. 
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18. Законами діалектики ю : а) закон збереженнѐ енергії; б) закон 
переходу кількісних і ѐкісних змін; в) закон юдності і боротьби 
протилежностей; г) закон запереченнѐ запереченнѐ. 
19.Якість ѐк філософська категоріѐ визначаютьсѐ: а)  ѐк тотожна 
буття визначеність; б)  споживчими  властивостѐми  речі. 
20.Кількість ѐк філософська категоріѐ визначаю: а) параметри речі 
через число, вагу, розміри, темп руху, температуру;  б)величину 
предмета, ѐвища, процесу. 
21. Тотожність –це: а) рівність предмета самому собі;   
б)нерівність предмета самому собі. 22. Протилежностѐми  
виступаять : а)  сторони, ѐкі доповняять одна одну;  б)сторони, 
ѐкі  взаюмо виклячаять одна одну. 
23. Закон юдності і боротьби протилежностей  визначаю:                        
а) джерело і рушійні сили розвитку; б) механізм розвитку. 
24. Закон запереченнѐ запереченнѐ відображаю: 
а) закономірний зв'ѐзок, спадкоюмність між тим , що заперечую, і 
тим , що заперечуютьсѐ; б) закономірний зв'ѐзок  між новим і ще 
новішим. 
25.Метафізичне запереченнѐ  визначаютьсѐ: а) ігноруваннѐ 
старого, абсолятизаціюя нового; б)розрив між старим і новим; в) 
розвиток задаютьсѐ першопоштовхом; г)розвиток по спіралі. 
26.Категоріѐ –це: а)понѐттѐ , що відображаю найсуттювіші, 
одиничні зв’ѐзки між предметами; б) понѐттѐ, що відображаю 
найбільш суттюві відношеннѐ, зв’ѐзки, ознаки речей в 
об’юктивному світі. 
27.Категоріѐ «причина» визначаютьсѐ: а)тим , що приводить до 
виникненнѐ нового;б) тим, що внаслідок неї виникаю щось нове. 
28.Категоріѐ  «сутність»  визначаютьсѐ ѐк: а) внутрішнѐ , істотна , 
глибинна , стійка сторона того чи іншого ѐвища; 
б)зовнішнѐ сторона предмета , ѐка пізнаютьсѐ на споглѐдальному 
рівні. 
29.Категоріѐ «можливість» визначаютьсѐ  ѐк: а) об’юктивно 
існуячий стан предмета в незавершеному потенційному  
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розвитку; б)  реалізоване, завершене  актуалізоване буттѐ. 
30.Категоріѐ «випадковість» визначаютьсѐ ѐк : а) понѐттѐ , що 
визначаю стійкі зв’ѐзки об’юктів  зумовлені попереднім ходом 
розвитку; б) понѐттѐ, що характеризую необов’ѐзковість 
виникненнѐ та існуваннѐ об’юкта.                      
 

 

                                    Семінарське заняття №8. 

                   Тема. Суть і структура пізнавального процесу. 

                                                                  План. 
1.Пізнаннѐ ѐк специфічний  форма відношеннѐ лядини до 
світу. 
2.Єдність чуттювого і раціонального в пізнанні. 
3. Рівні і форми пізнаннѐ. 
4.Проблема істини в пізнанні.  
5.. Практика  ѐк спосіб ставленнѐ і відношеннѐ лядини до 

світу. 

             Основні поняття та категорії: пізнаннѐ, гносеологіѐ ,  істина 

, абсолятна істина,  відносна істина,  об’юктивна істина,  

заблудженнѐ, практика, правда. 

 Методичні вказівки для проведення семінарського заняття. 
  Висвітляячи зміст  першого питаннѐ ,  слід визначити, що ю 
пізнаванність світу. Зупинитись на критиці агностицизму і інших 
течіѐх, ѐкі даять неправильне висвітленнѐ пізнаннѐ. Розкриваячи 
питаннѐ суб’юкта  і об’юкта пізнаннѐ , звернути увагу на те, що 
суб’юкт  маю конкретно - історичний  характер, об’юкт складаю 
частину об’юктивної реальності. 
В другому питанні зѐсовуячи специфіку чуттювої і раціональної 
сторони розкрити їх зв'ѐзок і  форми.   Звернути увагу, що рівнѐми  
пізнаннѐ   ю  емпіричний і теоретичний. Вказати на їх форми,  
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зв'ѐзок між ними і методи пізнаннѐ. Длѐ чіткості  сприйнѐттѐ  
навести приклад  позиції І.Канта можливості лядини в пізнанні 
«світу ѐвищ» і  «світу сутностей» 
  Розкриваячи проблему істини, поѐснити, чому головноя 
характеристикоя  істини ю об’юктивність.  У чому полѐгаю  
об’юктивна істина і її роль. В наступному питанні розкрити роль 
практики ѐк критерія істини. Показати : ѐк на практиці 
перевірѐятьсѐ, підтверджуятьсѐ чи спростовуятьсѐ знаннѐ. 
 

                     Проблемно – пошукові питання. 

1.Чому знаннѐ про світ не можуть бути тотожні самому світу. 
2.Який зв'ѐзок між логікоя і пізнаннѐм. 

                     

                     Тематика реферативних повідомлень. 

1.Наука ѐк пізнавальна діѐльність. 

      2.Методологіѐ і методи наукового пізнаннѐ. 

                                     Література.  

1.Буслинський В.А. , Скрипка П.І. Основи філософських  знань. – 
Львів : «Новий світ -200»,2004. с. 219-242. 
2.Петрушенко В.Л. Філософіѐ : курс лекцій. – К., Каравела.2001,с 
338-352. 
3.Причепій Є.М., Черній А.М., ГвоздецькийВ.Д., ЧекальЛ.А. 
Філософіѐ.- К.:Академіѐ,2001  с.292-317. 
4.Старовойт І.С., СілаюваТ.О., ОрендарчукГ.О.Філософіѐ. -
Тернопіль.: Астон.-с.131-137. 
5. Філософіѐ під ред. І.Ф.Надольного, - К.: Вікар. С.261-296. 
 

   8.1.Пізнання  як специфічна форма відношення людини до 

світу. 

Пізнаннѐ–це процес цілеспрѐмованого, активного 
відображеннѐ дійсності в свідомості лядини, зумовлений  
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суспільно – історичноя практикоя лядства. Він ю предметом 
дослідженнѐ такого розділу філософії, ѐк теоріѐ пізнаннѐ. 

Теоріѐ пізнаннѐ (гносеологія) – розділ філософії, що вивчаю 
природу пізнаннѐ, закономірності пізнавальної діѐльності 
лядини, її пізнавальні можливості та здібності; передумови, 
засоби та форми пізнаннѐ, а також відношеннѐ знаннѐ до 
дійсності, закони його функціонуваннѐ та умови й критерії його 
істинності й достовірності. 

Головним у теорії пізнаннѐ ю питаннѐ про відношеннѐ знаннѐ 
про світ власне до самого світу, чи спроможна наша свідомість 
(мисленнѐ, відчуттѐ, уѐвленнѐ) давати адекватне відображеннѐ 
дійсності. 

Вченнѐ, що заперечую можливість достовірного пізнаннѐ 
дійсності, дістало назву агностицизм. Агностицизм ѐк такий 
повністя не заперечую пізнаннѐ. Він лише стверджую, що лядина 
може пізнати лише ѐвища, а не сутність дійсності. 

В історії філософії проблема пізнаннѐ трактуютьсѐ 
неоднозначно. 

Ідеалізм, ѐкий заперечую існуваннѐ світу незалежно від 
свідомості, пізнаннѐ уѐвлѐютьсѐ ѐк самодіѐльність самої 
свідомості. Свій зміст знаннѐ отримую не з об’юктивної дійсності, а 
з діѐльності самої свідомості; саме вона і ю джерелом пізнаннѐ. 

Згідно з матеріалістичною гносеологією джерелом пізнаннѐ, 
сфероя, звідки воно отримую свій зміст, ю існуяча незалежно від 
свідомості об’юктивна реальність. Пізнаннѐ ціюї реальності - це 
процес творчого відображеннѐ її у свідомості лядини. Принцип 
відображеннѐ виражаю сутність матеріалістичного розуміннѐ 
процесу пізнаннѐ. Знаннѐ ю результат відображеннѐ, суб’юктивний 
образ об’юктивного світу. Тривалий час матеріалістична теоріѐ 
пізнаннѐ розглѐдалась ізольовано від суспільно – історичної 
практики лядства, виклячно ѐк пасивний споглѐдальний процес, 
у ѐкому суб’юктом був окремий абстрактний індивід 
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 з вічними і незмінними пізнавальними здібностѐми, 
заданими йому природоя, а об’юктом – така ж вічна і незмінна в 
своїх закономірностѐх природа. 

Подальший розвиток матеріалістичної теорії пізнаннѐ полѐгаю 
в поширенні діалектики на поѐсненнѐ пізнавальних процесів, 
створенні діалектики ѐк науки про загальні закони розвитку 
природи, суспільства, мисленнѐ, пізнаннѐ, а також у введенні 
практики ѐк основного і вирішального длѐ з’ѐсуваннѐ сутності 
гносеологічних проблем та їхнього вирішеннѐ. 

Длѐ сучасної матеріалістичної філософії процес пізнаннѐ 
носить суспільно – історичний характер, що виѐвлѐютьсѐ у тому, 
що всі лядські пізнавальні здібності й можливості формуятьсѐ на 
основі практики і зумовлені нея. Лядина навчаютьсѐ мислити і 
пізнавати разом із засвоюннѐм форм і способів лядської 
діѐльності, набутих лядством знань, мови, тобто завдѐки 
засвоюння суспільно – історичного досвіду, нагромадженого 
попередніми поколіннѐми, а сам процес оволодіннѐ цим 
досвідом передбачаю життѐ в суспільстві, в лядському колективі і 
те, що лядина пізнаю визначаютьсѐ рівнем суспільно – історичної 
розвитку лядства, всесвітньо – історичним розвитком загальної 
системи знань, закріплених у предметах матеріальної і духовної 
культури. 

В другому питанні студенти повинні звернути увагу на те, що 
процес пізнаннѐ ю процесом активного відображеннѐ дійсності у 
свідомості лядини в результаті її діѐльного предметно-
практичного відношеннѐ до світу можливий лише при взаюмодії 
лядини з ѐвищами дійсності. Цей процес у гносеології 
осмисляютьсѐ через категорії «суб’юкт» і «об’юкт». 

Суб’юкт пізнаннѐ - це реальна лядина, суспільна істота, 
наділена свідомістя, насамперед у таких її проѐвах ѐк мисленнѐ, 
чуттѐ, розум, волѐ, ѐка засвоїла історично вироблені лядством 
форми та методи пізнавальної діѐльності і тим самим розвинула 
свої здібності і оволоділа історично конкретними здатностѐми до 
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 цілеспрѐмованої пізнавальної діѐльності. 
Суб’юкт пізнаннѐ визначаютьсѐ і ѐк суспільство в цілому, ѐке 

маю певний спосіб матеріального і духовного виробництва, 
певний історичний рівень розвитку науки і культури. Суспільство 
виступаю суб’юктом пізнаннѐ опосередковано через пізнавальну 
діѐльність окремих лядей, але ляди формуятьсѐ ѐк суб’юкт 
пізнаннѐ лише в їхній спільній діѐльності, зумовлених певноя 
системоя суспільних відносин, формами спілкуваннѐ, певним 
рівнем суспільного виробництва, культури і самого пізнаннѐ. 

Суб’юктом пізнаннѐ ю лядина, ѐка вклячена в суспільне життѐ, 
суспільні зв’ѐзки та відносини, ѐка використовую суспільно-
виробничі форми, способи і методи практичної і пізнавальної 
діѐльності. 

Об’юктом пізнаннѐ – це те, на що спрѐмовуютьсѐ на основі 

практики пізнавальна діѐльність суб’юкта. Об’юктом пізнаннѐ 

може бути в принципі всѐ дійсність, але лише в тій мірі, в ѐкій 

вона вклячена в предметно – практичну діѐльність. Понѐттѐ 

«об’юкт» та об’юктивна реальність пов’ѐзані між собоя, але не 

тотожні за своїм змістом. Об’юктом ю не всѐ об’юктивна 

реальність, а лише та її частина, що вже введена в практику 

лядства і становить коло його пізнавальних інтересів. Об’юктом 

пізнаннѐ виступаять не лише природа, а й суспільство, і сама 

лядина, і відносини між лядьми, їхні взаюмини, а також 

свідомість, пам'ѐть, почуттѐ, волѐ, духовна діѐльність. Пізнаннѐ 

може бути спрѐмоване не лише на об’юктивну дійсність, а й на 

ідеальні об’юкти, наприклад, числа, площини.  

                                                 

 8.2. Єдність чуттєвого  і раціонального  в  пізнанні. 

        
 Пізнаннѐ лядиноя світу, формуваннѐ пізнавальних образів 
починаютьсѐ з чуттювого контакту із зовнішнім світом, з чуттювого  
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відображеннѐ, з «живого споглѐданнѐ». 
Під «живим споглѐданнѐм», «чуттюво – сенситивним 

відображеннѐм» розуміять чуттюве відображеннѐ дійсності в 
таких формах, ѐк відчуттѐ, сприйманнѐ, уѐвленнѐ.  

Відчуттѐ – це відображеннѐ окремих властивостей предметів 
та ѐвищ внаслідок їхнього безпосереднього  впливу на органи 
чуттѐ лядини. Відчуттѐ не даю цілісну характеристику дійсності, а 
лише пізнаю окремі властивості, сторони об’юктів. Однак відчуттѐ 
маять рѐд недоліків: маять межі, тобто далеко не все ми 
можемо бачити, відчувати; длѐ них характерна мінливість, 
нестійкі, відносні. Відчуттѐ не даять суттювої відмінності між 
суттювим і несуттювим. 

Сприйманнѐ – це цілісне відображеннѐ предметів і ѐвищ 
дійсності в свідомості лядини. Сприйнѐттѐ маю активний 
характер, воно відображаю в юдності із всебічними 
характеристиками об’юкта також і все багатогранне життѐ 
суб’юкта: його світоглѐдні установки, минулий досвід, інтереси, 
прагненнѐ, надії. Більш високоя формоя чуттювого пізнаннѐ ю 
уѐвленнѐ. 

Уѐвленнѐ – чуттювий образ, ѐкий формуютьсѐ на основі 
минулого досвіду. Уѐвленнѐ – це узагальнений образ реальності. 
Уѐвленнѐ вклячаю образи пам’ѐті і образи уѐви. Останні 
утворяять картину майбутнього. Чуттюве відображеннѐ ю 
джерелом будь – ѐкого знаннѐ про дійсність. 

Об’юктом чуттювого пізнаннѐ ю окремі властивості, 
результатом пізнаннѐ ю формуваннѐ образу реальності. 

Вищим етапом пізнаннѐ в порівнѐнні з чуттювим ю раціональне 
пізнаннѐ. Формами раціонального пізнаннѐ ю понѐттѐ, судженнѐ, 
умовиводи.    

Понѐттѐ – це форма раціонального пізнаннѐ, в ѐкій 
відображаютьсѐ сутність об’юкта і даютьсѐ його всебічне 
поѐсненнѐ. Понѐттѐ ѐк знаннѐ сутності, знаннѐ про загальне і 
закономірне формуютьсѐ врешті-решт на основі практики. Зміни  
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понѐть ю результатом зміни наших знань про дійсність або 
самої дійсності, що відображаютьсѐ в понѐттѐх. Понѐттѐ ще 
називаять слова, що фіксуять суттюві характеристики ѐк класу, 
так і окремих предметів. 

Судженнѐ – це форма раціонального пізнаннѐ, в ѐкій 
розкриваятьсѐ зв’ѐзки і відношеннѐ між предметами, ѐвищами і 
процесами . Це ю реченнѐ, ѐкі зв’ѐзуять між собоя понѐттѐ, ѐкі 
розкриваять реальність. Судженнѐ розкриваять сутність понѐттѐ. 

Умовиводи – це форма раціонального пізнаннѐ при ѐкій на 
основі двох суджень утворяютьсѐ третю. Є індуктивне і 
дедуктивне мисленнѐ. Об’юктом пізнаннѐ ю зв’ѐзки, функції та 
відношеннѐ речей. Результатом раціонального пізнаннѐ ю 
створеннѐ понѐть, учень, теорій, концепцій. 

                                                       
8.3.Рівні і форми пізнання. 
 
  Розвиток пізнаннѐ відбуваютьсѐ на двох рівнѐх емпіричному і 

теоретичному, що відповідаю руху мисленнѐ від знаннѐ ѐвищ до 
знаннѐ сутності. Явища – це окремі відношеннѐ предметів, їх 
зовнішню буттѐ. 

Зв'ѐзок  пізнаннѐ  з практикоя  визначаю донаукове, так зване 
стихійно – емпіричне, буденне пізнаннѐ, ѐке виникаю з 
формуваннѐм лядського суспільства. Це пізнаннѐ не йде далі 
окремих тверджень про різні властивості та окремі відношеннѐ 
предметів повсѐкденного досвіду. Емпіричне знаннѐ – 
відображеннѐ ѐвищ, окремих відношень, безпосередніх зв’ѐзків 
предмета. Одиницѐ емпіричного знаннѐ - факт. На емпіричному 
рівні здійсняютьсѐ спостереженнѐ об’юктів, фіксуятьсѐ факти, 
проводѐтьсѐ експерименти, встановляятьсѐ емпіричні 
співвідношеннѐ та закономірні зв’ѐзки між окремими ѐвищами. 
Формами емпіричного рівнѐ ю : описи, зведеннѐ, протоколи. 

Описи – характеристика ѐвищ, за допомогоя наукової 
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 термінології. Зведеннѐ – фіксаціѐ ѐвищ за допомогоя 
наукового  
інструментарія (позначень, символів). Протоколи – фіксаціѐ 
суджень, ѐкі маять вирішальний характер длѐ позначеннѐ фактів. 

Методами емпіричного рівнѐ пізнаннѐ ю: 
- спостереженнѐ –реюстраціѐ і фіксаціѐ властивостей і зв’ѐзків 

в об’юкті пізнаннѐ; 
- експеримент – вивченнѐ ѐвищ в штучно створених умовах; 
- порівнѐннѐ – співставленнѐ предметів і ѐвищ оточуячої 

дійсності; 
- виміряваннѐ – кількісна оцінка предмета пізнаннѐ. 
На теоретичному рівні пізнаннѐ формуютьсѐ теоретичне 

знаннѐ, ѐке ю відображеннѐм сутності, на основі ѐкої 
розкриваятьсѐ внутрішні зв’ѐзки предметів, ѐвищ, процесів 
оточуячої дійсності. Ці зв’ѐзки пізнаятьсѐ на абстрактно-
мислительному рівні. Це те, що у Канта називаютьсѐ «річчя в 
собі». 

Основним елементом теоретичного пізнаннѐ ю теоріѐ, ѐк 
форма логічного мисленнѐ, в ѐкій найбільш повно реалізуютьсѐ 
знаннѐ про предмет. В науковому пізнанні формуятьсѐ і 
набуваять відносної самостійності такі форми ѐк ідеѐ, проблема, 
гіпотеза, концепціѐ і теоріѐ. 

Ідеѐ – форма наукового пізнаннѐ, ѐка відображаю зв’ѐзки, 
закономірності дійсності і спрѐмована на перетвореннѐ, також 
поюднаннѐ істинного знаннѐ про дійсність і суб’юктивну мету 
перетвореннѐ. 

Проблема – форма і засіб наукового пізнаннѐ, що ю юдністя 
двох змістовних елементів: знаннѐ про незнаннѐ і можливість 
передбаченнѐ наукового пізнаннѐ. 

Гіпотеза – це форма і засіб наукового пізнаннѐ, за допомогоя 
ѐких формуютьсѐ один з можливих варіантів вирішеннѐ 
проблеми, істинність ѐкої ще не встановлена і не доведена. 
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Концепція – форма та засіб наукового пізнаннѐ, ѐка ю 
способом розуміннѐ, поѐсненнѐ, тлумаченнѐ основної ідеї. До 
методів теоретичного  

рівнѐ пізнаннѐ належать: аксіоматичний метод, гіпотетико-
дедуктивний, метод сходженнѐ від абстрактного до конкретного 
та юдності логічного і історичного. 

Гіпотетико–дедуктивний метод – це метод наукового 
дослідженнѐ, ѐкий полѐгаю у висуненні гіпотез про причини 
досліджуваних ѐвищ і у виведенні з цих гіпотез висновків шлѐхом 
дедукції. 

Аксіоматичний метод – це метод теоретичного дослідженнѐ 
та побудови наукової теорії, за ѐким деѐкі її твердженнѐ 
приймаятьсѐ за вихідні аксіоми, а всі інші положеннѐ виводѐтьсѐ 
з них шлѐхом міркуваннѐ за певними логічними правилами. 

Історичний метод передбачаю розглѐд об’юктивного процесу 
розвитку об’юкта, реальної його історії з усіма її поворотами, 
особливостѐми. 

Логічний метод - це спосіб, за допомогоя ѐкого мисленнѐ 
відтворяю реальний історичний процес у його теоретичній формі, 
системі понѐть. 

Отже, зміст пізнаннѐ вклячаю ѐк чуттюве, раціональне, 

емпіричне так і теоретичне пізнаннѐ. 

      

8.4. Проблема істини 

Проблема істини була завжди серцевиноя теорії пізнаннѐ, до 

ѐкої спрѐмована всѐ гносеологічна проблематика. Специфіка 

сучасного розуміннѐ істини полѐгаю в тому, що дійсність, ѐка існую 

незалежно від свідомості і сутність ѐкої виѐвлѐютьсѐ через ѐвище. 

Істина – це адекватне відображеннѐ дійсності об’юкта суб’юктом, 

ѐке  
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 відтворяю об’юкт таким, ѐким він існую незалежно від 

свідомості суб’юкта пізнаннѐ. 

Сучасна матеріалістична теоріѐ пізнаннѐ конкретизую 
традиційну концепція істини через діалектичний взаюмозв’ѐзок 
понѐть: «об’юктивна істина», «абсолятна істина», «відносна 
істина», «конкретність», «заблудженнѐ». 

Об’єктивна істина визначаютьсѐ ѐк такий зміст знань про 
дійсність, ѐкий не залежить ані від суб’юкта, ні від лядини, ні від 
лядства. Істина виступаю ѐк теоретична форма розв’ѐзаннѐ 
суперечності між суб’юктом та об’юктом у процесі пізнаннѐ. 
Пізнаннѐ світу ніколи не може бути абсолятно завершеним, воно 
постійно удосконаляютьсѐ, збагачуячись усе новим і новим 
змістом. В цьому плані будь – ѐке знаннѐ, зафіксоване на тому чи 
іншому конкретно – історичному етапі, ю неповним, неточним, 
певноя міроя однобічним, тобто на кожному конкретно – 
історичному рівні розвитку пізнаннѐ ми маюмо справу лише з 
відносноя істиноя. 

Відносна істина - це таке знаннѐ, ѐке в принципі правильно, 
але не повно відображаю дійсність, не даю її всебічного 
вичерпного образу. Відносна істина вклячаю і такі моменти, ѐкі в 
процесі подальшого розвитку пізнаннѐ і практики будуть 
зміняватись, поглибляватись, уточнявались, заміняячись 
новими. Діалектика – матеріалістичній теорії не існую 
неперехідної межі між відносноя та абсолятноя істиноя. 

Абсолютна істина – це такий зміст знань, ѐкий тотожний 
своюму предмету і ѐкий не буде спростований подальшим 
розвитком пізнаннѐ та                                                       практики. 
Абсолятна істина пов’ѐзана з об’юктивністя. Оскільки істина 
об’юктивна за змістом, вона одночасно і ю абсолятноя, але тільки 
лише в певних межах. Саме тому об’юктивна істина неминуче не 
лише абсолятна, але одночасно і відносна, тобто вона ю 
абсолятноя лише в  
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певних межах, по відношення до них. Самі ж ці межі 
визначаятьсѐ рівнем історичного розвитку пізнавальної та 
практичної діѐльності суб’юкта. Існую одна істина – об’юктивна за 
змістом, ѐка ю діалектичноя юдністя абсолятного і відносного, 
тобто ю істиноя абсолятноя, але відносно певних меж. 
Абсолятне і відносне – це два моменти об’юктивної істини. Кожна 
об’юктивна істина ю абсолятноя лише в певних межах, по 
відношення до конкретних умов, перехід ѐких перетворяю істину 
в її протилежність – заблудженнѐ. Істина і заблудженнѐ полѐрно 
протилежні. 

Заблудження – це такий зміст знань, в ѐкому дійсність 
відтворяютьсѐ неадекватно і ѐкий зумовлений історичним рівнем 
розвитку суб’юкта та його місцем в суспільстві. Заблудженнѐ – це 
навмисне спотвореннѐ дійсності в уѐвленні суб’юкта. Критеріюм 
істини ю практика. Практика перевірѐю наскільки знаннѐ ю 
істинними і можуть застосовуватисѐ в предметно–практичній 
діѐльності. Практика виступаю ѐк джерелом істини так і 
заблудженнѐ. 

Гносеологіѐ вживаю термін «правда». Правда – це істина, 
поюднана з життювоя позиціюя лядини, пошуком, досвідом, 
здобутками і життювими втратами. 

Якщо істина ѐк ідеал науки передбачаю відсторонене, 
об’юктивно окреслене знаннѐ, то правда завжди чиѐсь, 
конкретна, суб’юктивна, а не абстрактна. Правду не можна 
вилучити з реалій життѐ, з усіюї гами почуттів, прагнень, 
страждань, сподівань. 
 

8.5. Практика як спосіб ставлення і відношення людини до світу 

і до самої себе 

       Практика – це чуттюво-предметна діѐльність лядини, 
спрѐмована на перетвореннѐ природи, соціальних умов життѐ, 
специфічний лядський спосіб взаюмодії лядини з оточуячим 
середовищем.                              120 



Близьким за змістом до практики ю понѐттѐ «діѐльність» 
і«працѐ». Діѐльність ю понѐттѐм більш широким за обсѐгом у 
порівнѐнні з практикоя. Діѐльність охопляю всі проѐви лядського 
суспільного життѐ, ѐкі здійсняятьсѐ ѐк в практичній так і в 
теоретичній формі. Залежно від характеру об’юкта, на ѐкий 
спрѐмована діѐльність, виділѐять такі основні види діѐльності: 

- діѐльність по перетворення природи; 
- діѐльність по перетворення суспільства, що постаю у 

револяційно-руйнівній і у конструктивно-організаційній формах; 
- діѐльність по формування і перетворення самої лядини; 
- діѐльність по самовдосконалення; 
- пізнавальна діѐльність, при ѐкій активність суб’юкта 

спрѐмована на об’юкт, але при цьому вона не зміняю останнього, 
а відтворяю його в ідеальній формі; 

- ціннісна діѐльність, своюрідність ѐкої полѐгаю в тому, що вона 
надаю об’юктивно-суб’юктивну інформація про певні соціальні 
цінності, норми, імперативи. 

Понѐттѐ «працѐ» ю більш вузьким стосовно практики. Працѐ ю 
процес, що відбуваютьсѐ між лядиноя і природоя, в ході ѐкого 
лядина здійсняю перетвореннѐ природи, втіляю в ній свої цілі і 
тим самим суб’юктивую світ предметності. 

Структура практики вклячаю такі елементи: суб’юктивну 
діѐльність лядини і об’юктивні властивості буттѐ. При більш 
детальному підході можна виѐвити такі основні структурні 
елементи: потреби лядини, цілі діѐльності, мотиви діѐльності, 
засоби діѐльності, власне діѐльність, результати діѐльності. 

В залежності від того, на що спрѐмована практична діѐльність, 
виділѐять два види практики: матеріально –виробничу і 
соціально-історичну. 

Матеріально-виробнича практика ю процесом впливу лядини 
на природу, що здійсняютьсѐ за певних економічних умов і 
метоя ѐкого ю перетвореннѐ природи у відповідності  
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потребам лядини. Історична практика – це такий вид 
практики, ѐкий спрѐмований передусім на зміну способів 
життюдіѐльності лядей, тобто конкретно-історичних форм 
власності, розподілу та привласненнѐ продуктів, державних і 
політичних загалом інституцій, громадських установ, соціальних 
відносин. 

У виробничій практиці засобами діѐльності виступаять фізичні 
сили самої лядини та різноманітний світ матеріальних штучних 
створених засобів, а її метоя ю створеннѐ певних предметів. У 
рамках соціально-історичної практики ляди використовуять в 
ѐкості засобів громадські установи, інститути, партії, інші 
об’юднаннѐ. Метоя цього виду практичної діѐльності ю зміна 
суспільства, характер соціального життѐ, політичних, яридичних 
та інших відносин. 

Отже, практика – це активна чуттюво-матеріальна діѐльність 
конкретно-історичного суб’юкта, у ході ѐкої він здійсняю 
матеріальне перетвореннѐ об’юкта відповідно до своїх цілей, 
ідеального проекту, дійсності, а також зміняютьсѐ і розвиваютьсѐ 
сам                      

     Питання для самоконтролю: 

1.Які пізнавальні здібності маю лядина, ѐк вони співвідносѐтьсѐ в 
процесі пізнаннѐ? 
2.Що мислитьсѐ під понѐттѐм "об'юкт пізнаннѐ"? 
3.Чому пізнаннѐ – це процес? 
4.Дайте визначеннѐ категорії "пізнаннѐ". Чим відрізнѐятьсѐ 
пізнаннѐ і теоріѐ пізнаннѐ (гносеологіѐ)? 
 5.Які основні форми і рівні наукового пізнаннѐ і чим вони 

відрізнѐятьсѐ між собоя?  

Тест Основний   зміст пізнавальної діяльності    

1.Пізнаннѐ це : а) процес активного відображеннѐ дійсності у 
свідомості лядини;б) засвоюннѐ лядиноя норм поведінки  в 
суспільстві. 
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2.Гносеологіѐ вивчаю проблеми: а) пізнаннѐ ; б) буттѐ. 
3.Агностицизм: а) заперечую можливості лядського пізнаннѐ; б) 
визнаю безмежні пізнавальні здібності лядини. 
4. Головним у теорії пізнаннѐ ю: а) співвідношеннѐ знань про світ 
власне до самого світу; б)визначеннѐ співвідношеннѐ абсолятної 
істини до відносної. 
5. Матеріалізм джерелом пізнаннѐ визнаю : а)саму свідомість.;  б) 
об’юктивну реальність. 
6. Ідеалізм  джерелом пізнаннѐ  визнаю: а) саму свідомість; 
б)суб’юктивну реальність. 
7. Об’юктом пізнаннѐ виступаю : а) частина об’юктивної реальності, 
ѐка вклячена в лядську діѐльність і пізнаннѐ;  б)об’юктивна 
реальність. 
8. Суб’юктом пізнаннѐ ю :а) лядина ѐк учасник предметно – 
практичної діѐльності; б)лядина ѐк носій духовних цінностей. 
9.Основними формами пізнаннѐ ю: а)чуттювий ;б)  раціональний; 
в)ірраціональний. 
10. Рівнѐми пізнаннѐ ю: а) емпіричний; б) теоретичний;  
г)ірраціональний. 
11. Формами чуттювої сторони пізнаннѐ не  ю: а) відчуттѐ;  
б)сприйманнѐ; в) уѐвленнѐ; г) мисленнѐ. 
12.Формами раціонального пізнаннѐ не ю : а) понѐттѐ;б) 
судженнѐ; в) умовиводи;г)абстрагуваннѐ. 
13.Формами емпіричного рівнѐ ю: а) зведеннѐ ;б) протоколи; 
в)описи; г)факти. 
14. Емпіричний рівень вивчаю: а) ѐвища; б) внутрішня сутність 
речей і ѐвищ. 
15.Теоретичне пізнаннѐ ю відображеннѐм: а) сутності; б) ѐвища. 
16.Не ю формами теоретичного рівнѐ пізнаннѐ : а)ідеѐ;  
б)проблема;в) гіпотеза;г) теоріѐ; д)аксіома. 
17.Методами емпіричного рівнѐ пізнаннѐ ю:а) синтез; 
б)експеримент. 
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18.Істина – це: а) знаннѐ, що відповідаять дійсності; б) знаннѐ,  
що розкриваю внутрішня  сутність предмета. 
19.Обюктивна істина  визначаютьсѐ ѐк :а) такий зміст знань про 
дійсність , ѐкий не залежить ні від суб’юкта, ні від лядини, ні від 
лядства; б)такий зміст знань, ѐкий визначаютьсѐ рівнем розвитку 
суспільства. 
20. Пізнавальні можливості суб’юкта визначаятьсѐ: а) рівнем 
розвитку суспільства та його практики; б) рівнем розвитку 
культури і техніки.                    
21. Відносна істина -це : а) знаннѐ , ѐке повно відображаю 
дійсність, але в процесі практики спростовуютьсѐ; б) знаннѐ , ѐке 
не повно відображаю дійсність  і в процесі практики може 
спростовуватисѐ. 
22. Абсолятна істина  визначаютьсѐ ѐк : а) такий зміст знань , ѐкий 
тотожний самому предмету і не може бути спростований 
практикоя; б) такий зміст знань, ѐкий  спростовуютьсѐ практикоя. 
23.Заблудженнѐ виступаю ѐк :а) спотвореннѐ дійсності в 
уѐвленнѐх суб’юкта; б) знаннѐ не повно відображаю дійсність. 
24.Конкретність істини визначаютьсѐ :а) практикоя; б) рівнем 
пізнаннѐ. 
25. Правда визначаютьсѐ ѐк  :а)  істина, ѐка поюднуютьсѐ з 
життювоя позиціюя; б) істина, ѐка визначаютьсѐ  практикоя. 
26.Правда ю :а) об’юктивна; б) суб’юктивна. 
27.Практика визначаютьсѐ ѐк: а) чуттюво – предметна діѐльність 
лядини,  спрѐмована на перетвореннѐ природи, соціальних умов 
життѐ; б) практична діѐльність лядини з перетвореннѐ природи. 
28.Основними видами діѐльності ю :а) діѐльність з перетвореннѐ 
природи; б)діѐльність з перетворення суспільства;в) діѐльність з 
перетворення  Всесвіту. 
29.Видами практики виступаять :а) матеріально – виробнича;б) 
суспільно – історична; в) інтелектуальна діѐльність. 
30.Структурними елементами практики  виступаять :а) цілі;   
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б)потреби; в) мотиви; г) засоби і результати; д) інформаціѐ.                                                                          
 

                                              Семінарське заняття №9. 
              Тема. Проблема суспільства  в соціальній  філософії. 

                                                              План.  

            1.Понѐттѐ суспільства у філософії. Основні підходи до його 
розуміннѐ. 
             2.Роль географічного  середовища в житті суспільства. 
             3.Матеріальні основи розвитку суспільства. 
             4.Політична система суспільства.                 
             5. Громадѐнське суспільство , його поѐва,основи і ознаки. 
             6.Суть та  структура  духовного  життѐ  суспільства. 

   Основні поняття та категорії:  суспільство,  демографіѐ,  
продуктивні сили,   виробничі відносини, політика,   
громадѐнське  суспільство.    
  Методичні вказівки для проведення семінарського заняття. 
    В першому питанні розкрити понѐттѐ «суспільство», 
«соціальне»  і його відмінність від    природніх ѐвищ. Важливо 
розкрити натуралістичний та ідеалістичні підходи до розуміннѐ 
суспільства. 
        В другому питанні звернути увагу на зменшеннѐ  ролі  
географічного  середовища в житті суспільства  і вплив науково – 
технічного прогресу.                         
        Звернути увагу на значеннѐ природніх ресурсів длѐ 
суспільства. 
     В третьому питанні звертати увагу на те, що матеріальні умови,   
економічні засади ю основоя розвитку суспільства. Зѐсувати,  ѐка 
роль продуктивних сил і виробничих відносин  длѐ розвитку 
суспільства. 
      Питаннѐ політичної системи непросте длѐ розуміннѐ студентів. 
Однак звернути  слід на його активну роль у суспільних процесах, 
його вплив на всі сфери життѐ суспільства. 
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         В п’ѐтому питанні слід розкрити сутність громадѐнського 
суспільства, ѐкі воно маю переваги і особливості. Важливо 
студентам на прикладі українського суспільства  показати 
проблеми його формуваннѐ. 
     Питаннѐ сутності і структури духовного життѐ суспільства 
розкривати через визначеннѐ його структурних елементів: 
духовної культури, ідеології, соціальної психології, духовного 
виробництва. 
        
                Проблемно – пошукові питання. 
               1.Яка роль географічного фактора  в житті суспільства? 
                2.В чому історична різноманітність і юдність суспільства? 

            Тематика реферативних повідомлень. 

  1.Соціальна сфера життѐ суспільства. 

 2. Історичний процес ѐк множинність цивілізацій.  
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9.1. Поняття «суспільства» у філософії. Основні підходи до його 

розуміння 

 «Суспільство» в філософії маю не одне визначеннѐ.  
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Суспільство – найзагальніша система зв’ѐзків і відносин між 
лядьми, що складаятьсѐ в процесі їхньої життюдіѐльності. 

Соціальна філософіѐ, ѐк одна із галузей філософського знаннѐ, 
визначаю специфіку і тенденції розвитку лядського суспільства, 
механізм його утвореннѐ та закони існуваннѐ, місце в ньому 
лядини, соціальну будову суспільства, рівні і форми його 
організації, спрѐмованість та сенс лядської історії. Духовні основи 
суспільства. 

Історично визначеними типами суспільств були: первісне, 
рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне. 

Суспільство ю надскладноя системоя, ѐка формуютьсѐ в міру 
розвитку здатності лядей відокремлявати себе від природи. 
Філософіѐ визначаю три основні фактори, ѐкі обумовляять 
розвиток лядського суспільства: 

- працѐ (специфічно лядська діѐльність); 
- спілкуваннѐ(колективний характер діѐльності і життѐ); 
- свідомість (пізнаннѐ, інтелект, духовний зміст лядської 

діѐльності). 
Суспільство ще визначаютьсѐ ѐк сукупність форм і способів 

взаюмодії і об’юднаннѐ лядей. В такому широкому значенні 
суспільство вклячаю в себе все, що відрізнѐю ця систему від 
природно – космічних ѐвищ, дозволѐю розглѐнути створену 
лядиноя реальність ѐк особливу форму руху матерії.  

Суспільство, ѐк система взаюмодії лядей, визначаютьсѐ 
певними внутрішніми суперечностѐми – між природоя і 
суспільством, між різними соціальними спільнотами, між 
суспільством і особистістя. ЦІ зв’ѐзки стали основоя длѐ 
розробки різноманітних соціологічних концепцій суспільства. 
Одна з таких теорій нехтуять ѐкісноя різницея між суспільством і 
природоя (натуралістичні концепції), інші абсолятизуять її 
(ідеалістичні вченнѐ).  
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В новий час, особливо в ХVІІ–ХVІІІ ст., значного поширеннѐ набула 

натуралістична концепціѐ суспільного життѐ. Натуралізм ѐк 

філософський принцип вимагаю поѐснявати соціальні ѐвища 

винѐтково діюя природної закономірності: фізичної, біологічної, 

географічної. Натуралізм вищі форми буттѐ зводив до нижчих, а 

лядину – до рівнѐ тільки природної істоти. Головний недолік 

полѐгаю в нехтуванні ѐкісноя своюрідністя лядини, в приниженні 

лядської активності, у запереченні лядської свободи. 

На відміну від натуралістичних концепцій, ідеалістичні вченнѐ 
відриваять лядину від природи, перетворяячи духовну сферу 
суспільного життѐ на самостійну субстанція. Ідеалістичне 
розуміннѐ історії виникаю ѐк результат абсолятизації духовного 
фактора в лядському бутті. На практиці це означаю 
дотримуватисѐ просвітницького принципу : «Думки правлѐть 
світом». 

В певних теоріѐх визначаютьсѐ первинність індивідуального 
начала в суспільстві (М. Вебер,Т. Парсонс, П. Сорокін), в інших – 
вихідних ю надіндивідуальні соціальні структури (Е. Дяркгейм, К. 
Маркс). 

Суспільство – це перш за все самі ляди в їх суспільних 
відносинах. Всі суспільні ѐвища врешті – решт ю результатом дій 
індивідів, їхніх цілей, бажань, думок, вільного вибору. Причому 
діять ці індивіди не відокремлено один від одного, тому 
суспільство ю не просто сукупністя індивідів, а відкритоя 
системоя їх спілкуваннѐ, взаюмозв’ѐзків і взаюмодії. Суспільство 
ѐк система здатне до саморегулѐції. Процес упорѐдкуваннѐ та 
організації суспільних відносин породжую відносно самостійні і 
незалежні від індивідів форми суспільної інтеграції і регуляваннѐ 
відносин між індивідами, між соціальними спільнотами, між 
лядиноя і природоя. 

Студентам важливо знати,що у сучасній соціальній філософії 

усвідомленнѐ понѐттѐ «суспільство» пов’ѐзане з інформаційноя 



револяціюя, новим баченнѐм світу. Запровадженнѐ 

інформаційно – комп’ятерних технологій у всіх сферах 

суспільства і життюдіѐльності лядини закладаю основи 

формуваннѐ нової інформаційної цивілізації, ѐка радикально 

змінить матеріальне виробництво, світоглѐд, побут, освіту, 

спілкуваннѐ і мистецтво. Формуютьсѐ загальнопланетарна 

цивілізаціѐ на засадах юдності і неподільності світового 

співтовариства, відносної незалежності і рівності народів і 

культур. 

 
9.2.Роль географічного  середовища у  житті суспільства. 
 

Одним із найважливіших понѐть соціальної філософії ю 
понѐттѐ географічне середовище. Лядина живе на Землі в 
межах і саме тут реалізовую свої творчі сили. Цѐ зона називаютьсѐ 
географічним середовищем. Географічне середовище – це 
сукупність предметів живої і неживої природи, залучених на 
даному етапі розвитку суспільства у процес суспільного життѐ, що 
ю необхідноя умовоя існуваннѐ і розвитку суспільства. До 
географічного середовища належать земна кора із корисними 
копалинами, ґрунти, луки, ліси, води, болота, рослинний і 
тваринний світ,  
дороги, села, міста, нижнѐ частина атмосфери. Тобто частина 
природи. ѐка ю об’юктом діѐльності лядини і насамперед 
виробництва. Із розвитком виробництва географічне середовище 
розширяютьсѐ, до його складу залучаятьсѐ дно океанів, 
різноманітні родовища, космічний простір. 

На перших етапах розвитку суспільства важливе значеннѐ 
мали багатий рослинний і тваринний світ, родячість ґрунтів, 
сприѐтливий длѐ життѐ лядини клімат, багато інших важливих 
складових. І це зрозуміло, навіть життѐ ѐк ѐвище природи могло 
виникнути лише за  
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сприѐтливих умов. У подальшому географічне середовище, його 
умови або прискорявали, або гальмували розвиток суспільства.                                

Закономірно, що географічне середовище суттюво впливаю на 
саму лядину. Умови життѐ формуять стиль і способів життѐ 
лядей, їхня психологія, звичаї, традиції, форму одѐгу, специфіку 
харчуваннѐ.  

На ранніх етапах розвитку суспільства географічне 
середовище відігравало провідну роль. Із розвитком 
виробництва, культури все більшого значеннѐ набуваять стан 
економіки, виробництва, науки, техніки, освіти, культури в 
цілому. Длѐ прикладу можна порівнѐти темпи і рівень 
соціального розвитку, наприклад Японії і Китая або Німеччини і 
Росії. 

Ляди давно помітили залежність розвитку суспільства від 
географічного середовища. Французький філософ – просвітитель 
Шарль Монтеск’ю (1689 – 1755) вважаютьсѐ засновником 
географічного детермінізму ѐк окремого напрѐмку в розвитку 
філософської думки. Він розвинув ідея про провідну роль 
географічного середовища, зокрема клімату в житті лядини, 
культури й історії народів. 

Порѐд із природнім середовищем значноя міроя природнім 
фактором розвитку суспільства ю народонаселеннѐ, постійне 
відтвореннѐ лядей. Ця сторону природи лядини вивчаю 
демографіѐ. Вона досліджую динаміку чисельності населеннѐ, 
міграція, сім’я, її склад і розвиток, народжуваність, смертність, 
зайнѐтість, пропорції складу населеннѐ за віковими, статевими та 
іншими ознаками, вступ до шлябу, розлученнѐ. Об’юкт 
дослідженнѐ демографії – демографічна система, до складу ѐкої 
входѐть ляди і демографічні відносини. Дослідниками 
суспільства, економістами, соціологами, політиками часто 
використовуютьсѐ понѐттѐ демографічна ситуаціѐ. Це насамперед 
такий стан демографічних процесів, ѐк народжуваність і 
смертність, вступ до шлябу і розлученнѐ,  
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склад і розміщеннѐ населеннѐ на території у відповідний період 
часу. Демографічна політика – система спеціальних заходів, 
спрѐмованих на досѐгненнѐ у майбутньому бажаного длѐ 
суспільства типу або рівнѐ відтвореннѐ населеннѐ. Рівень 
народжуваності залежить від таких факторів: економічний, 
медичний, соціальний, правовий, психологічний, етичний, 
екологічний, тип культури. Демографи вбачаять причини 
зниженнѐ народжуваності: 

1) теоріѐ «перешкод» - незабезпеченість молодої сім’ї 
житлом, побутові труднощі, відсутність роботи, низькі зарплати, 
екологічні умови; 

2) теоріѐ зміни ціннісних оріюнтацій – зміна системи загальних 
уѐвлень про те, ѐк лядина маю жити, ѐкими маять бути її 
квартира, меблі, одѐг побутова техніка, харчуваннѐ, і в тому числі 
скільки дітей мати; 

3) теоріѐ витісненнѐ потреб в дітѐх - ці потреби витіснѐятьсѐ 
іншими потребами: освіта, утвердженнѐ себе в роботі, в 
творчості, в бізнесі і т. д.; 

4) інтегративна теоріѐ або теоріѐ народжуваності ѐк 
адаптивної реакції сім’ї до всіюї сукупності умов життѐ лядей - 
вплив середовища на народжуваність. 

Отже, демографічні умови відіграять важливе значеннѐ длѐ 

розвитку суспільства. 

9.3. Матеріальні основи розвитку суспільства 

Послідовники матеріалістичних ідей, поглѐдів, спираячись на 
досѐгненнѐ передової суспільної думки, суттюво переглѐнули 
попередні уѐвленнѐ про суспільство, його основу та рушійні сили. 
Вони висунули принципи матеріалістичного розуміннѐ історії. 
Відповідно до цього принципу стверджуютьсѐ, що першоосновоя 
розвитку ю трудова, виробнича діѐльність лядей, ѐка спрѐмована 
на задоволеннѐ потреб особи і насамперед матеріальних потреб 
лядини. Саме потреби спонукаять виробництво безпосередніх  
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засобів до життѐ. Длѐ того, щоб мислити, займатисѐ політикоя, 
наукоя, мистецтвом, релігіюя, ляди повинні їсти, пити, мати 
житло, й одѐгатисѐ.. Звідси випливаю, що основоя будь – ѐкого 
суспільства виступаю виробництво безпосередніх засобів длѐ 
життѐ. 

Більшість представників суспільних наук і природознавців 
вважаю, що саме виробництво матеріальних благ, працѐ 
спричинили виділеннѐ лядини із царства природи і досѐгненнѐ 
нея успіхів в оволодінні силами природи.  

Праця – процес цілеспрѐмованої діѐльності . направлений на 
перетвореннѐ природи з метоя створеннѐ економічних умов 
життюдіѐльності лядини. 

За своюя формоя працѐ ю соціальним процесом. Працѐ, 
процес виробництва ю першоя і найважливішоя передумовоя 
лядського існуваннѐ. Матеріальноя основоя розвитку 
суспільства ю суспільне виробництво. 

Суспільне виробництво – це виробництво і відтвореннѐ носіїв 
життѐ. Суспільне виробництво маю діѐльний характер, 
специфічноя ознакоя ѐкого ю цілеспрѐмованість. Лядина 
свідомо ставить перед собоя певні цілі, розмірковую над 
засобами їх реалізації, розроблѐю програму дій шлѐхом вільного 
вибору можливостей і мотивів, співвідносить їх з результатами. 
Саме свідомим формуваннѐм цілей, розробкоя програм дій, 
створеннѐм засобів праці лядська діѐльність принципово 
відрізнѐютьсѐ від інстинктивної поведінки тварин. 

Суспільне виробництво поділѐютьсѐ на матеріальне 
виробництво, виробництво потреб, духовне виробництво, 
виробництво форм спілкуваннѐ і виробництво лядини. 

Основоя суспільного розвитку ю матеріальне виробництво. 
Матеріальне виробництво – це передусім діѐльність, спрѐмована 
на освоюннѐ навколишнього природного середовища. Воно 
вклячаю промисловість і сільське господарство. Провідну роль в 
системі матеріального виробництва відіграю: 
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1) аграрне виробництво (продукти харчуваннѐ і сировина длѐ 
промисловості); 

2) промислове виробництво (засоби виробництва і засоби 
споживаннѐ);                            

3) інформаційне виробництво(продукуваннѐ ідей, знань, 
інформації, форм зв’ѐзку).  

Духовне виробництво – процес направлений на створеннѐ 
духовних засобів длѐ задоволеннѐ духовних потреб. Духовне 
виробництво існую у трьох формах: масове, індивідуальне, 
спеціалізоване. 

Масове духовне виробництво – це усна народна творчість: 
народні пісні, думи, оповіданнѐ, перекази, прислів’ѐ, й приказки. 
Його суб’юктом ю народ. Він передаютьсѐ з уст в уста, втіляютьсѐ в 
предмети побуту, реалізуютьсѐ в танцѐх, звичаѐх, обрѐдах. 

Індивідуальне духовне виробництво – це виробництво, що 

здійсняютьсѐ конкретним індивідом – художником, вченим, 

письменником, композитором, поетам, вчителем. Воно маю 

елітарний характер. 

Спеціалізоване духовне виробництво (професійне) – 
здійсняютьсѐ в межах тих чи інших установ, що спеціалізуятьсѐ 
на певних видах духовного виробництва. 

Єдність матеріального та духовного виробництва базуютьсѐ на 
задоволенні потреб лядини, ѐкі з одного боку, ю спонукальним 
чинником будь – ѐкої діѐльності, з другого постаять відносно 
самостійним процесом виробництва потреб. 

Виробництво потреб – об’юктивна необхідність живого 
організму, особистості, соціальних спільнот чи суспільства, що 
відбиваю характер та зміст об’юктивного природного та 
соціального зв’ѐзку суб’юкта і навколишнього середовища. 
Лядська потреба зумовлена суперечливоя природоя лядини і 
умовами її існуваннѐ. Природні закономірності зумовляять 
потреби лядини в їжі, одѐзі, житлі, соціальні та культурні. 
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«Не хлібом юдиним живе лядина». Вона маю багато потреб. Їх 
перелік визначаютьсѐ багатогранноя сутністя самої лядини, а 
історична форма – умовами її існуваннѐ: географічні, економічні, 
культурно – історичні.  
    Мали місце два поглѐди на переваги потреб: географічний - 

перебільшую роль природного середовища. Технократичний – 

перевагу надаю технологічному способувиробництва. 

Виробництво форм спілкування - це виробництво конкретно – 

історичних способів зв’ѐзку між лядьми в процесі їхньої 

суспільної взаюмодії, це засіб організації суспільних відносин у 

межах конкретної соціальної системи. Історично першоя формоя 

спілкуваннѐ була первісна община, що узагальнила досвід 

первісного стада, роду, сім’ї. Другоя формоя була держава. 

Порѐд з державоя існуять і інші, менш загальні форми 

організації спілкуваннѐ – громади, спілки, товариства, братства і 

інші. Виробництво людини ѐк суспільний процес можна 

розглѐдати у двох аспектах – широкому і вузькому. У першому 

випадку виробництво лядини охопляю всі життюві процеси – від 

матеріального до духовного виробництва. Виробництво лядини 

пов’ѐзуютьсѐ з виробництвом засобів життюдіѐльності. У вузькому 

розуміннѐ виробництво лядини - це процес її безпосереднього 

вихованнѐ, соціалізації індивіда й особистості. 

     Історичну конкретну форму матеріального виробництва 

відбиваю спосіб виробництва матеріальних благ, ѐкий ю юдністя 

продуктивних сил і виробничих відносин. Продуктивні сили - це 

знарѐддѐ й засоби виробництва та самі ляди, ѐкі приводѐть у рух 

їх завдѐки своїм знаннѐм, досвіду, трудовим навичкам 

здійсняять виробництво. Головним елементом продуктивних  
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сил ю лядина. Саме вона виготовлѐю знарѐддѐ праці, і 

характеризуютьсѐ досвідом, знаннѐми, навиками і вміннѐми, ѐкі 

передаю молодшим поколіннѐм.Виробничі відносини – це 

сукупність матеріальних, економічних відносин, ѐкі складаятьсѐ 

між лядьми у процесі виробництва, обміну та розподілу 

матеріальних благ. 

9.4. Політична система суспільства 

Суспільство ѐк складна саморегульована  система вклячаю 
рѐд підсистем: економічну, політичну, соціальну і духовну. 

Політична система суспільства тісно пов’ѐзана з політикоя ѐк 
особливоя формоя діѐльності лядей. 

Політика – це особлива форма діѐльності, ѐка виѐвлѐютьсѐ в 
прагненні участі у владі або до виѐвленнѐ впливу на владу і її 
розподіл.  

Політична система – це сукупність установ і організацій, ѐкі 
так чи інакше пов’ѐзані із здійсненнѐм влади (держава, політичні 
партії, громадські організації та ін.), а також норми і політичні 
традиції, що об’юднуять зазначені установи і організації в систему 
і забезпечуять її функціонуваннѐ. Політична система суспільства 
виражаю і забезпечую політичне життѐ даної країни.  

Політична система бере участь у розв’ѐзанні таких загально – 
соціальних завдань ѐк інтеграціѐ суспільства, розподіл 
матеріальних і духовних цінностей, монополіѐ на державний 
примус у масштабах всього суспільства, використаннѐ всього 
спеціального апарату, маю монополія на здійсненнѐ влади.                                        

Структуру політичної системи суспільства складаять такі 
елементи: політичні відносини між суб’юктами політичного життѐ 
(громадѐнами, держава, партії, націѐ, громадські організації). 
Політичні відносини проѐвлѐятьсѐ в політичній діѐльності, мета 
ѐкої ю прихід до влади длѐ здійсненнѐ політичних завдань при 
вираженні політичних інтересів. Політичні відносини регуляятьсѐ  
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політичними і правовими нормами, традиціѐми. 
Важливим елементом політичної системи ю політична 

організація суспільства, ѐка вклячаю: державу та її установи, 

політичні партії, громадсько-політичні організації і                                                

рухи, трудові колективи з своїми органами самоврѐдуваннѐ. 

Важливим елементом політичної системи ю політична 
свідомість ѐк відображеннѐ політичного життѐ суспільства в 
ідеѐх, поглѐдах уѐвленнѐх, традиціѐх, соціально – політичних 
почуттѐх лядини, соціальної групи.  

 Політична культура визначаю ѐкісний стан політичних 
відносин і діѐльності в суспільстві, а також ступінь соціально-
культурного розвитку лядини та міру її активності в політичній 
діѐльності. Політичні і правові норми виступаять регулѐтором 
політичних відносин. Важливим елементом політичної системи ю 
засоби масової інформації ѐк засоби духовно-культурного 
спілкуваннѐ держави і суспільства. ЗМІ використовуятьсѐ ѐк засіб 
впливу на лекторат з метоя легітимізації влади або її захопленнѐ, 
зміцненнѐ і реалізації інтересів певних політичних сил. 

Основними функціѐ політичної системи ю: 
1) визначеннѐ цілей і завдань суспільства; 
2) мобілізаціѐ ресурсів; 
3) владно-політична інтеграціѐ суспільства; 
4) регуляваннѐ режиму соціально-політичної діѐльності; 
5) легімітизаціѐ, під ѐкоя розуміютьсѐ досѐгненнѐ необхідного 

ступенѐ відповідності реального політичного життѐ офіційним 
політичним і правовим нормам. 
Виконуячи свої функції, політична система забезпечую цілісний 

керівний вплив на суспільство ѐк юдиний орган, що ефективно 

управлѐютьсѐ політичноя владою. 

9.5. Громадянське суспільство його поява, основи і ознаки 

  Громадянське суспільство – система недержавних і 
комерційних інститутів, організацій, ѐкі забезпечуять  
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самоорганізація та розвиток населеннѐ. 
    Структурними елементами ціюї системи ю організації (політичні 
партії, громадські об’юднаннѐ, асоціації) та різні об’юднаннѐ 
(професійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охопляять 
всі сфери суспільного життѐ і ю своюрідним регулѐтором свободи 
лядини. До недержавних інституцій громадѐнського суспільства 
відносѐтьсѐ: приватні добровільні організації, громади, 
громадські фундації, клуби місцевих громад, профспілки, 
соціальні та спортивні клуби, професійні асоціації, правничі 
інституції, засоби масової організації, добровільні дружини, 
релігійні організації.                    

Громадѐнське суспільство характеризуютьсѐ: 
- наѐвністя ѐк консервативних, так і радикальних сил; 
- відносним соціальним консенсусом в суспільстві та 

системоя базових соціальних цінностей (права лядини, 
демократіѐ, пляралізм, правовоя державоя, верховенством 
права, багатоманітністя форм власності, соціальноя захищеністя 
населеннѐ; 

- діалогом різних політичних сил, спрѐмованих на підтримку, 
постійне відновленнѐ, відтвореннѐ соціального консенсусу. 

До атрибутів громадѐнського суспільства відносѐть:  
- наѐвність публічного простору, засобів і центрів комунікації, 

наслідком чого ю формуваннѐ сфери громадського життѐ і 
громадської думки; 

- організоване громадське (публічне) життѐ вільних і рівних 
індивідів, чиї права захищені конституціюя і законами; 

- незалежні від держави добровільні організації, автономність 
ѐких усвідомлена на індивідуальному і колективному рівні; 

- зоріюнтована на громадські інтереси публічна політична 
діѐльність, наслідком ю коопераціѐ та солідарність між лядьми, 
спілкуваннѐ на засадах взаюмної довіри і співробітництва. 

Функціѐми громадѐнського суспільства ю: 
- самоорганізаціѐ громадського механізму длѐ виконаннѐ 
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 суспільних справ; 
- противага владним структурам і можливим спробам 

узурпації влади; 
- засіб соціалізації, що зменшую відчуженість індивідів та 

оріюнтую їх на суспільно – корисні справи; 
- формуваннѐ сприѐтливого соціального середовища длѐ 

поширеннѐ громадської політичної культури і через неї - длѐ 
зміцненнѐ демократичного ладу, наданнѐ процесові 
демократизації незворотного характеру. 

Визначальними умовами життюздатності громадѐнського 
суспільства ю: 

- володіннѐ кожним його членом конкретноя власністя, чи 
участь у її володінні; 

- автономіѐ особи, доволі високий рівень її соціального, 
інтелектуального, психологічного розвитку, її внутрішнѐ свобода і 
здатність до повної самостійності при активній участі в роботі того 
чи іншого інституту громадѐнського суспільства; 

- наѐвність права, ѐке закріпляю та охоронѐю ця автономія; 
- структурованість суспільства, суспільних відносин, ѐкі 

відображаять багатство і різноплановість інтересів представників 
різних груп та прошарків. 

Стан громадѐнського суспільства визначаютьсѐ взаюмодіюя 
багатьох чинників: 

- забезпеченнѐ свободи особи та особистої ініціативи; 
- відповідальність за наслідки власної дії; 
- здатність індивіда до громадського співробітництва заради 

індивідуальної і спільної вигоди. 
Громадѐнське суспільство характеризуютьсѐ такими рівнѐми: 

абсолютне громадянське суспільство - ѐк вища ціль і ступінь 
суспільного розвитку;                                                                     
відносне громадянське суспільство ѐк потенційно можливе в 
рамках існуячого рівнѐ розвитку виробничих сил, ѐк ідеальна 
модель, де ю умови длѐ задоволеннѐ певної системи потреб і  
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специфічних історичних інтересів населеннѐ; 
 реальне громадянське суспільство – ѐк конкретно – історична 
форма його існуваннѐ в одній окремо визначеній країні. 
Громадѐнське суспільство можливе при утвердженні цінностей 

демократії і діювості принципів права. 

 

9.6. Суть та структура духовного життя суспільства 

Духовне життя суспільства – одна із головних сфер 
суспільного життѐ. 

Воно охопляю світ ідеального (сукупність ідей, поглѐдів, 
гіпотез, теорій тощо) разом з його носіѐми (суб’юктами) та 
матеріальними засобами виробництва і поширеннѐ. Це не тільки 
ідеї, але й їхні носії; не тільки свідомість, а й засоби її 
трансформації, накопиченнѐ і поширеннѐ виробництва. 
Соціальна філософіѐ не уѐвлѐю існуваннѐ ідей без їх суб’юкта. Є 
суб’юкт – ю ідеѐ; нема суб’юкта – немаю ідеї. Звичайно, ідеї 
отримуять і автономне існуваннѐ. Суб’юкт – це ляди, а вони 
смертні. Ідеї ж опредметняятьсѐ у речах, процесах, традиціѐх, 
відносинах. Вони продовжуятьсѐ завдѐки історичній пам’ѐті, що 
передаятьсѐ від поколіннѐ до поколіннѐ через культуру, освіту, 
вихованнѐ. 

Суб’юктами духовного життѐ суспільства ю ляди – індивіди та 
соціальні спільності (класи, нації, народи). У цьому випадку 
можна говорити про особисте духовне життѐ лядини (її духовний 
світ), про духовне життѐ класу (класова самосвідомість), нації 
(національний характер, національна психологіѐ, культура), 
народу (традиції, звичаї). 

Духовний світ людини – це її почуттѐ, духовні оріюнтації та 
світоглѐд. Він не існую поза духовним життѐм суспільства  
 і разом з тим виходить за його межі. Вихідним моментом, 

важливоя стороноя розвитку та функціонуваннѐ суспільства 

духовне життѐ. Воно може бути змістовним, внаслідок чого 



 виникаю позитивна духовна атмосфера життѐ лядей, 

сприѐтливий морально - психологічний клімат, або бідним і 

невиразним, інколи у ньому паную справжнѐ байдужість. А в 

змісті духовного життѐ суспільства виѐвлѐютьсѐ його справжнѐ 

бездуховність. 

Основу духовного життѐ суспільства становить духовна 
діѐльність, ѐку можна розглѐдати ѐк діѐльність свідомості, в 
процесі ѐкої виникаять ті чи інші думки й почуттѐ лядей, їх 
образи та уѐвленнѐ про природні та соціальні ѐвища. Результатом 
ціюї діѐльності ю стаять певні поглѐди лядей на світ, наукові ідеї і 
теорії, мораль, мистецтво, релігіѐ. Вони втіляятьсѐ в моральних 
принципах та нормах поведінки, творах народного та 
професійного мистецтва, в релігійних обрѐдах, ритуалах. 

Особливим видом духовної діѐльності ю поширеннѐ духовних 
цінностей з метоя їх засвоюннѐ лядьми, що маю вирішальне 
значеннѐ длѐ підвищеннѐ їх освіченості, культури. Основноя 
рушійноя силоя духовної діѐльності ю духовні потреби – 
внутрішні спонуканнѐ лядини до духовної творчості, до 
створеннѐ духовних цінностей та їх споживаннѐ, до духовного 
спілкуваннѐ. Вони об’юктивні за своїм змістом, обумовлені 
обставинами лядського життѐ і відображаять необхідність 
духовного освоюннѐ навколишнього природного і соціального 
світу. Суттювоя складовоя духовного життѐ суспільства ю також 
духовне споживаннѐ, тобто споживаннѐ тих духовних цінностей. 
Споживаннѐ цих цінностей спрѐмоване на задоволеннѐ духовних 
потреб лядей. Предмети духовного споживаннѐ (твори 
мистецтва, моральні, релігійні цінності) формуять відповідні 
потреби, отже, багатство речей і ѐвищ духовної культури 
суспільства ю важливоя передумовоя формуваннѐ різноманітних 
духовних потреб лядини.                                       
Духовне споживаннѐ може бути стихійним, тобто коли лядина  
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сама обираю цінності, а може нав’ѐзуватисѐ рекламоя, засобами 
масової інформації, масової культури. У такому випадку 
відбуваютьсѐ маніпуляваннѐ лядськоя свідомістя.  
Духовне життѐ суспільства вклячаю  в себе  духовне виробництво, 
суспільну свідомість, духовну культуру. 
Духовне виробництво – це формуваннѐ духовних потреб лядини, 
виробництво суспільної свідомості. 

Духовне виробництво і споживаннѐ духовних цінностей 
визначаютьсѐ духовними відносинами. Духовне виробництво – 
це виробництво свідомості, ѐк вид трудової діѐльності, сутність 
ѐкої ю твореннѐ предметів духовних потреб лядини. Длѐ 
духовного виробництва характерна творчість. Без свободи 
творчості неможливе духовне виробництво. Без свободи вона 
перетворяютьсѐ на ремесло, ѐке втрачаю здатність піднестисѐ над 
дійсністя, узагальнити її форми і різноманітні проѐви до рівнѐ 
ідеалу, що передую майбутньому і постаю його спонукальноя 
силоя. Духовне виробництво – це виробництво свідомості: ідей, 
поглѐдів, переконань, гіпотез, теорій. Воно здійсняютьсѐ 
повсѐкдення і повсѐкчасно. 
Духовне виробництво поділѐютьсѐ на масове(усна народна 
творчість), індивідуальне (діѐльність композиторів, письменників, 
поетів, акторів, співаків), спеціалізоване (навчально – культурні 
заклади, театри, музеї, культурні установи). 
     Суспільна свідомість – це сукупність ідей, теорій, поглѐдів, ѐкі  
відображаять суспільне буттѐ. Суспільне буттѐ визначаю суспільну 
свідомість. Суспільна свідомість носить випереджаячу функція і 
проѐвлѐютьсѐ в соціальній активності. Це науково- теоретичне 
відображеннѐ. Суспільна свідомість формуютьсѐ на основі 
духовної культури попередніх епох.Носіѐми ю ляди, групи, 
спільності. Елементами структури ю рівні :буденна, теоретична,  
свідомість ,суспільна ідеологіѐ і суспільна психологіѐ.Форми суссп 
свідомості ю політична, правова, релігійна іт.д. 
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Духовна культура – все те, що створено лядиноя ѐк результати 

лядської діѐльності.Сукупність матеріальних   духовних цінностей 

створених лядством, певний спосіб життюдіѐльності лядей, 

Сукупність духовних символів. Культура ю юдністя матеріального і 

духовного. 

          Питання для самоконтролю: 

1.У чому полѐгаю головна ідеѐ матеріалістичного розуміннѐ 
історії? 
2.Що таке "соціальний час"? Можливість управлѐти часом – це 
метафора, реальність чи фантастика?                                                      
3.Чим розрізнѐятьсѐ предмети соціології і соціальної філософії? 
4.Укажіть головні елементи системи соціального буттѐ. 
5.У чому істотна відмінність законів природи від законів, що діять 
в суспільстві? 
                                                                  
 Тест Філософський аналіз суспільства 
1.Суспільство визначаютьсѐ  ѐк: а) сукупність всіх форм і способів 
взаюмодії  і обюднаннѐ лядей; б) обюднаннѐ лядей за класовоя і 
національноя приналежністя. 
2.Натуралістична концепціѐ: а) нехтую суттювоя різницея між 
суспільством і природоя; 
б)абсолятизую значеннѐ природи длѐ розвитку суспільства. 
3.Марксистська теоріѐ виникненнѐ і розвитку суспільства 
повѐзуютьсѐ  з: а)розвитком знарѐдь праці; б) розвитком  
культури. 
4.Соціальне визначаютьсѐ ѐк : а) те, що відмінне від природного; 
б) те, що поюдную і природне і соціальне. 
5.В залежності від типу виробничих відносин в історії розвитку 
суспільства виділѐятьсѐ такі суспільства :  а) рабовласницьке; 
б)феодальне; в) капіталістичне; г) індустріальне. 
6.Соціум визначаютьсѐ ѐк: а) спосіб життюдіѐльності лядей,  
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головними чинниками ѐкого ю свідомість, діѐльність, спілкуваннѐ; 
б) спосіб життюдіѐльності лядей , ѐкий характеризуютьсѐ  
розвитком духовних цінностей. 
7. В Стародавньому світі суспільство ототожнявалось із: 
а)державоя; б) з демократіюя. 
8.Роль географічного середовища у виникненні суспільства ю: 
а)визначальноя; б) на певних етапах суспільного розвитку. 
9.На відтвореннѐ населеннѐ не впливаять такі фактори: 
а)економіка;б) медицина; в) соціальна сфера; г)політика. 
10.Демографічними теоріѐми, ѐкі характеризуть  демографічну 
ситуація  ю : а)  «теоріѐ перешкод»; б) теоріѐ зміни ціннісних 
оріюнтацій; в) теоріѐ Мальтуса. 
11.Суспільне виробництво визначаютьсѐ ѐк : а) форма взаюмодії 
лядини із  природоя , спрѐмована на створеннѐ матеріальних і 
духовних цінностей; б) діѐльність, направлена на створеннѐ 
всього, що необхідне суспільству. 
12Суспільство поділѐютьсѐ на сфери: а)матеріальна;б)  духовна; 
в)сфера послуг; г) сфера побуту. 
13.Матеріальне виробництво  поділѐютьсѐ на : а) аграрне;  
б)промислове; в)інформаційне; г)державне. 
14. Не ю формами духовного виробництва :а) масове;  
б)індивідуально – духовне; в) спеціалізоване; г) усна народна 
творчість.                               
15.Не ю видами суспільного виробництва : а) матеріальне ;  
б)духовне; в) виробництво потреб; г) виробництво форм 
спілкуваннѐ; д) виробництво лядини; ж)виробництво цінностей. 
16.Суспільне виробництво  носить :а) суспільний характер; 
б)конкретно – історичний характер; в)творчий характер; 
г)діѐльний характер. 
17.Політична система вклячаю в себе : а) політичні 
відносини;б)політичні норми і інститути; в)політичну діѐльність.                         
18. Не ю елементами політичної структури суспільства: а) права 
лядини; б) ЗМІ; в)політична свідомість. 19.Політична організаціѐ   
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 вклячаю :а)державу; б) політичні партії; в)рухи ;  г)трудові 
колективи; д) політичних діѐчів. 
20.Функціѐми політичної системи ю: а)визначеннѐ цілей і завдань; 
б) інтеграція суспільства; в) мобілізація ресурсів;  г)міжнародне 
співробітництво. 
21.Громадѐнське суспільство  - це: а) суспільство, в ѐкому всі рівні 
перед законом; б) суспільство, в ѐкому всі відносѐтьсѐ до одніюї 
національності. 
22.Економічноя основоя громадѐнського суспільства ю : 
а)багатоманітність форм власностей; б) багатоманітність 
спільностей лядей. 
23.Длѐ громадѐнського суспільства характерні: а) поділ влади; б) 
верховенство права; в)рівні можливості участі в суспільних 
справах; г) народний контроль за діѐльністя органів влади. 
24.Духовне життѐ суспільства вклячаю в себе : а) ідеї; б) поглѐди;  
в)почуттѐ;г) уѐвленнѐ; д)потреби. 
25.Духовне життѐ суспільства вклячаю в себе: а)духовне 
виробництво; б)суспільну свідомість; в)духовну культуру; 
г)духовні настрої. 
26. Формаціѐ визначаютьсѐ ѐк :а)рівень розвитку суспільства, з 
відповідним способом виробництва матеріальних благ; б)рівнем 
розвитку культури. 

27.Рушійними силами розвитку суспільства ю : а) потреби і 

інтереси; б)суспільні суперечності.                                                                                                                                                                                            

                                              

                                        Семінарське заняття №10. 

                Тема. Людина як предмет філософського аналізу. 
                                                      План.  

1.Сутність  лядини. Працѐ і мова – фактори становленнѐ і 
розвитку лядини. 
2.Проблема лядини в історії філософії. 
3.Філософський зміст  понѐть «індивід», «індивідуальність « ,  
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«особистість». Типологіѐ особи. 
4.  Проблема відчуженнѐ лядини і шлѐхи її подоланнѐ. 
5.Самореалізаціѐ особи. Роль особи в історії. Самоцінність  
лядського життѐ. Сенс лядського життѐ.     

 

Основні поняття та категорії: індивід,  індивідуальність,  

особистість, відчуженнѐ. 

 
Методичні вказівки для проведення семінарського заняття. 
В першому питанні важливо розкрити сутність лядини не ѐк 
природня, а соціальну. Слід зазначити, що  сутність лядини  в 
історії  філософії повѐзуваласѐ з тоя чи іншоя ознакоя.Звернути  
увагу на  клячому роль праці у становленні і розвитку лядини ѐк 
соціальної істоти. 
    В третьому питанні вказати відмінності понѐть «індивід», 
«індивідуальність», «особистість». Більш повніше розкрити 
понѐттѐ «особистість» , її роль в суспільстві розкрити через 
суспільні відносини, в  ѐкі вона вступаю  та іюрархія мотивів . 
ѐкими вона керуютьсѐ. Четверте питаннѐ визначаютьсѐ через 
розкриттѐ змісту його та вказати ѐк це питаннѐ ставилосѐ в історії 
філософії. Вказати на шлѐхи подоланнѐ в матеріальній, політичній 
та духовній сферах. 
       Питаннѐ особи знаходить свою продовженнѐ  в питаннѐх сенсу 
життѐ та його самоцінності. Слід зазначити, що сенс життѐ  
визначаютьсѐ питаннѐм длѐ чого жити? Чи длѐ кого жити?  Длѐ 
повнішого розуміннѐ  звернути  увагу на те, ѐк це ставилосѐ в 
історії філософії. Самоцінність життѐ визначаютьсѐ його межами, а 
звідси -прагненнѐм його продовжити в своїх справах. 
                 Проблемно – пошукові питання. 
       1.Яка сутність лядини? Що її відрізнѐю від тварини?. 
       2.Яка діалектика взаюмодії лядини і суспільства? 
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         Тематика реферативних повідомлень. 
1.Діѐльність ѐк спосіб суспільного буттѐ лядини. 

2.Проблема людського  щастя.                                                    

                                                                      Література.  
1.Буслинський В.А. , Скрипка П.І. Основи філософських  знань. – 
Львів : «Новий світ -200-«,2004. с. 192-209. 
2.Петрушенко В.Л. Філософіѐ : курс лекцій. – К., 
Каравела.2001,с.272-273. 
3.Причепій Є.М., Черній А.М., ГвоздецькийВ.Д., ЧекальЛ.А. 
Філософіѐ.- К.:Академіѐ,2001  с.336-364. 
4.Сморж Л.О.Філософіѐ: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2004  
с.285-355. 
5.Старовойт І.С., СілаюваТ.О., ОрендарчукГ.О.Філософіѐ. -
Тернопіль.: Астон.-с.88-95. 
6. Філософіѐ під ред. І.Ф.Надольного, - К.: Вікар. С.3433-457. 
 

10.1. Суть людини. Проблема людини в історії 

філософії 

Філософське пізнаннѐ маю принципово гуманістичну 
спрѐмованість, тобто головним предметом філософського 
міркуваннѐ ю лядина та її існуваннѐ в світі. Лядина унікальне 
творіннѐ Всесвіту. Вона важкодоступна длѐ вивченнѐ, 
незбагненна, загадкова. Ні сучасна наука, ні філософіѐ, ні релігіѐ 
не можуть сповна розкрити сутність лядини. Називаячи ті чи інші 
ѐкості лядини, філософи шукаять серед них визначальні, 
принципово важливі, виділѐять серед них то одні, то інші: 
лядина ю політична істота, вважав Арістотель, а мислѐча істота у 
Р.Декарта. Бенедікт Франклін та Карл Гальвецій сутність лядини 
повѐзували з виготовленнѐм і використаннѐм знарѐдь праці. Карл 
Лінней називав лядину розумноя (гомо сапіюнс). За визначеннѐм 
К.Маркса, сутність лядини становить сукупність суспільних 
відносин, тобто, що лядина вступаю в  
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виробничі, політичні, правові, культурні, соціально-економічні 
відносини. Вони і становлѐть її сутнісну природу. Всі ці 
визначеннѐ лядини не завжди в повній мірі розкриваять її 
сутність. Не враховуютьсѐ при тому зміни в самій соціальній 
природі лядини. Так, сутність сучасної лядини ХХІ століттѐ у 
великій мірі визначаютьсѐ входженнѐм в інформаційне буттѐ. 

Лядина ю складним і цілісним утвореннѐм, котре належить 
певним чином і до природи, і до суспільства, і до культурно –
історичного та духовного світу. Генетика, фізіологіѐ, медицина, 
психологіѐ, соціологіѐ, антропологіѐ аналізуять проблему 
лядини в своюму, специфічному аспекті. Філософіѐ розкриваю 
суто філософську природу лядини, її походженнѐ, сенс життѐ, 
доля та призначеннѐ, можливості, межі свободи і творчості. 

Кожна історична епоха давала нові грані, нові риси в пізнанні 
лядини. Староіндійська, китайська й грецька філософія 
розглѐдала лядину ѐк частину космосу, ѐк «малий світ», 
мікрокосм, що ю відображеннѐм і символом макрокосму – 
Всесвіту. 

Европейська середньовічна філософіѐ, спираячись на 
христиѐнську традиція, висувала ідея суперечності лядської 
природи, ѐка поюдную в собі земне, гріховне начало, божественну 
сутність. Саме тут вперше зѐвлѐятьсѐ ідеї унікальності, 
неповторності і самоцінності лядини ѐк духовної істоти. 

Епоха Відродження залишила нам образ лядини ѐк 
самодостатньої і автономної особистості, розкриваю її красу і 
творчі можливості. 

Класична філософська традиція починаячи з кінцѐ ХV1 і до 

кінцѐ ХІХ століттѐ вважала істинно лядським в лядині те, що 

робить її представником всього лядства, тому зосереджувала 

увагу на її всезагальній природі, соціальній сутності, 

універсальності. Так філософія  
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Нового часу особливе значеннѐ приділѐю розуму ѐк 

специфічній особливості лядини. Длѐ німецької класичної 

філософії визначальним ю уѐвленнѐ про лядину ѐк про суб’юкт 

духовної діѐльності, що створяю світ культури і ю носіюм 

загального ідеального начала – духу, розуму. На відміну від 

ідеалістичних уѐвлень німецької класики, Л.Фейюрбах, а потім і 

засновники марксизму повертаять лядині її цілісність – 

розглѐдаять її не лише ѐк духовну, але й тілесно –чуттюву істоту. 

Марксистська філософіѐ трактую лядину ѐк похідну від 

суспільства, ѐк продукту та суб’юкту суспільно – практичної 

діѐльності. 

З кінцѐ ХІХ – початку ХХ століттѐ відбувсѐ антропологічний 
поворот - проблема лядини стаю чи не основноя длѐ більшості 
філософських вчень. Сучасна епоха стала епохоя глобальних 
соціальних, політичних, культурних, екологічних змін, 
здійсняютьсѐ уніфікаціѐ і стандартизаціѐ особистості з боку 
суспільства та його масової культури. Сучасна філософіѐ на місце 
лядини ѐк представника лядства ставить індивіда у всій його 
неповторності і унікальності. Замість проблеми про загальні 
визначеннѐ постаю проблема безпосереднього існуваннѐ 
лядської особистості. Виникаять різноманітні ірраціональні 
концепції (С. Керкегор, А. Шопенгауер, Ф.Ніцше, А. Бергсон, 
З.Фрейд), ѐкі домінуячими рисами лядини проголошуять поза 
розумові властивості(почуттѐ, воля, підсвідоме, інтуїція. Виникаю 
антропологічна філософська школа, ѐка ставить за мету поюднати 
конкретно-наукові поглѐди з філософським осѐгненнѐм життѐ. Ця 
традиція підтримуять прагматизм, глибинна психологіѐ, 
структуралізм. 

Сучасна філософіѐ пройнѐта відродженнѐм гуманістичної 

проблематики, обумовленої інтересом до сучасної лядини, 

проблемами виживаннѐ лядини в сучасному світі. 
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10.2. Єдність природного і соціального в людині 

 
Розуміннѐ сутності (природи) лядини пов’ѐзане з 

визначеннѐм характеру взаюмозв’ѐзку і взаюмодії природного, 
соціального і духовного в лядському існуванні. Історіѐ лядської 
думки налічую безліч варіантів розв’ѐзаннѐ  

проблеми сутності і походженнѐ лядини. Натуралістична 
(біологізаторська) концепціѐ домінуячоя рисоя ѐкої ю уѐвленнѐ 
про лядину ѐк переважно природну істоту, життѐ, поведінка, 
індивідуальні і суспільні ѐкості ѐкої, обумовлені біологічними 
чинниками. До таких концепцій відносѐтьсѐ соціобіологіѐ, соціал-
дарвінізм, теоріѐ Мальтуса, фрейдизм та ідеї расово-
антропологічної школи. Щодо проблеми походженнѐ лядини, то 
починаячи з Х1Х століттѐ теоретичноя основоя натуралістичного 
підходу постаять ідеї біологічної еволяції лядини (відома теоріѐ 
Дарвіна). Згідно ціюї теорії, походженнѐ лядини ю наслідком 
еволяційного вдосконаленнѐ живих істот. Безперечно, лядина ѐк 
біологічний вид «хомо сапіюнс» належить до природного світу, 
біологічні закономірності й чинники відіграять значну роль в її 
життюдіѐльності, їх не можна ігнорувати.  

До основних біологічних передумов, ѐкі забезпечили перехід 
до свідомості та діѐльності належать: унікальний лядський 
мозок; вільні передні кінцівки, поюднані з прѐмоходіннѐм; 
особлива будова гортані, придатна длѐ членороздільного 
мовленнѐ. Працѐ закріпила прѐмоходіннѐ ѐк стійку рису у спробі 
життюдіѐльності лядини, котра потребую вивільненнѐ руки длѐ 
виконаннѐ нових складних операцій. Відображеннѐ світу 
лядиноя здійсняютьсѐ через мозок і ті складні нервові процеси, 
ѐкі пов’ѐзуять лядину з навколишнім світом. Сучасна наука даю 
багатий матеріал длѐ вивченнѐ фізіологічних основ психічної 
діѐльності лядини. Але ѐк би ми досконало не вивчали структуру 
і особливості функціонуваннѐ мозку, самих лише фізіологічних 
основ та біологічних передумов недостатньо длѐ того, щоб 



розкрити сутність свідомості. Не слід забувати, що мозок - лише 
орган мисленнѐ, а суб’юктом мисленнѐ виступаю лядина в 
нерозривному зв’ѐзку із природоя і суспільством. 

Якісну відмінність соціального життѐ не можна поѐснити 
біологічним механізмом, бо вона ю несумісноя з корінним 
принципом біоеволяції – природнім добором. Біологічними 
чинниками не можна поѐснити духовність лядини, вона не ю 
похідноя від певного набору генів. Такі проѐви лядської 
духовності, ѐк совість, відповідальність, моральність та інше, не 
потрібні длѐ виживаннѐ, пристосуваннѐ до навколишнього 
середовища. 

Релігійні концепції підкресляять надприродній характер 
лядського буттѐ. 

Згідно з концепціюя космічного походженнѐ лядини 
(А.Л.Чижевський, В.І.Вернадський, Тейѐр де Шарден), поѐва 
лядини не ю випадковим і локальним наслідком лише 
біоеволяції на Землі. Виникненнѐ соціальної форми матерії ю 
загальноя тенденціюя космічної еволяції. 

Марксизмові належить трудова теоріѐ походженнѐ лядини, 
ѐка аналізую механізм трансформації біологічного в соціальне. 
Трудова теоріѐ поюднала процес походженнѐ лядини з процесом 
виникненнѐ суспільства. Сутність цього процесу полѐгаю в поѐві 
нового ступенѐ еволяції, ѐкий не ю пасивним пристосуваннѐм 
організму до навколишнього середовища, а в новому способі 
життюдіѐльності - соціальній практиці. Порѐд з працея (активним 
перетвореннѐм і освоюннѐм природи), основними чинниками 
виникненнѐ                                                         

лядини ю соціальність (суспільний характер життюдіѐльності), 
здатність до мовного спілкуваннѐ, поѐва свідомості 
(усвідомленого і доцільного характеру діѐльності).  

Таким чином, лядина виступаю в марксистській теорії ѐк  
соціальна істота, її сутність визначаютьсѐ ѐк сукупність суспільних 
відносин.  
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Всі суто лядські ѐкості, в тому числі і свідомість, ю результатом 
суспільно-практичного життѐ. Лядина самостворяю і 
саморозвиваю себе в процесі історичного і культурного розвитку. 

З одного боку, лядина ю продуктом певної епохи, наѐвної 
форми суспільства. ЇЇ поведінка, свідомість та інші проѐви 
власного існуваннѐ обумовлені всіма можливими помилками, 
ідеологічними стереотипами, інтересами та цінностѐми 
конкретного суспільства. Проте, з другого боку, лядина ю 
результатом, своюрідним відбитком і втіленнѐм всіюї попередньої 
історії лядства та його культури.  

Таким чином, суспільно – історична обумовленість лядини 

полѐгаю не лише у впливі на неї суспільного середовища, 

соціальних відносин даної епохи, але й в тому, що вона отримую 

можливість самовизначатисѐ, робити вільний вибір своюї долі, 

спілкуватисѐ з історичним минулим і майбутнім через світ 

культури лядства. 

10.3. Філософський зміст понять «індивід», «індивідуальність», 

особистість». Типологія особи 

Людина – біосоціальна істота (саме біосоціальна, а не 
біологічна і соціальна). До основних ознак лядини можна 
віднести: особливий тип тілесної організації, наѐвність душі, 
свідомість, суспільність, діѐльність. Отже, це родове понѐттѐ, ѐке 
відображаю загальні риси, притаманні лядському роду – ѐк 
природні, психічні, так і загально соціальні. 

Понѐттѐ «індивід» означаю одиничне, на відміну від 
сукупності, маси, тобто це окрема лядина, на відміну від 
колективу, соціальної групи, спільноти, суспільства в цілому. 
Понѐттѐм «індивід» більше підкресляютьсѐ біологічне в лядини. 

З цим понѐттѐм пов’ѐзуютьсѐ і інше понѐттѐ  
 «індивідуальність», що визначаю зміст особистого, 

неповторного світу лядини, її найвищі цінності та авторитети. 
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Її можна визначити, ѐк сукупність властивостей та здібностей, 
ѐкі відрізнѐять даного індивіда від інших. Індивідуальність, таким 
чином ю наслідком біологічної своюрідності лядського організму, 
а з другого - наслідком специфічних особливостей розвитку 
певного індивіда, неповторності його життювого шлѐху. 
Відмінними можуть бути психофізіологічні особливості: статура, 
ріст, постава, колір шкіри, волоссѐ, очі. Відмінності можуть 
проѐвлѐтисѐ і психосоціально:  темперамент, характер, здібності, 
задатки. Соціальними відмінностѐми ю знаннѐ, вміннѐ, навики, 
життюва позиціѐ, переконаннѐ, емоційно-вольова сфера лядини, 
мотиви, ідеали, переконаннѐ, соціальний статус, соціальні ролі і т. 
д. Індивідуальноя ю кожна лядини, але індивідуальність одних 
проѐвлѐютьсѐ ѐскраво, а інших ледь помітно. 

В літературі часто вживаютьсѐ похідне від індивідуальності - 
понѐттѐ «індивідуалізм» - тип світоглѐду, суть ѐкого ю 
протиставленнѐ індивіда суспільству. Індивідуалізм проѐвлѐютьсѐ 
ѐк в реальній життювій позиції, у вчинках, так і в різних концепціѐх 
- етичних, філософських, ідеологічних, політичних. 

Понѐттѐ «особистість» фіксую соціальне в лядині. Це 
своюрідність лядини ѐк учасника суспільного життѐ, виконавцѐ 
суспільних ролей і наділеної індивідуальними та соціально – 
психологічним ѐкостѐми. В цьому плані ми розглѐдаюмо 
особистість працівника, власника, споживача, громадѐнина, 
сім’ѐнина.  

Понѐттѐ «особистість» охопляю також усі суспільні відносини, 
найважливішими з ѐких ю ставленнѐ до суспільного обов’ѐзку, 
моральних норм. Це не просто носій конкретних історичних 
суспільних відносин, а лядина ѐка активно впливаю на ці 
відносини відповідно до своїх індивідуальних здібностей і 
нахилів, свідомості та  організованості, трудової та суспільно – 
політичної активності. 

Формуваннѐ особистості відбуваютьсѐ у процесі соціалізації.  
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Соціалізація можна визначити ѐк процес засвоюннѐ індивідом 
певної системи знань, норм, цінностей, ѐкі дозволѐять 
функціонувати йому ѐк повноправному члену суспільства. 
Соціальне середовище впливаю на особистість через сім’я, 
школу, друзів, знайомих, вчителів, групи, соціальні інститути, 
засоби масової інформації. 

Найважливішоя формоя соціалізації ю традиції ѐк елементи 
культурної та соціальної спадщини, ѐкі передаятьсѐ наступними 
поколіннѐми та зберігаятьсѐ протѐгом тривалого часу в 
суспільстві.  

Розмаїттѐ індивідуально – особистісного в лядині 
відбиваютьсѐ в так званій типології особистості. Всі ляди водночас 
унікальні і неповторні і разом з тим маять загальнолядські 
характеристики. Різні природні задатки, свідомість, діѐльність, 
ставленнѐ до життѐ, світоглѐд, потреби, цілі кожної лядини 
врахувати неможливо. Одна лядина висока, інша – низька; одна 
– кучерѐва, інша – лиса. Одна - темпераментна, інша – 
флегматична. Разом з тим у багатьох лядей ю багато соціально - 
спільного, тобто того, що длѐ суспільства маю суттюве значеннѐ. 

Одна з перших типологій особистості була здійснена на основі 
тотожності характеру, темпераменту лядей. Її витоки в творах 
медицини належать Гіпократу. Пізніше ці ідеї розвинув німецький 
філософ Е.Кант, поділив і науково обґрунтував І.Павлов. Пізніше 
типологія особистості на основі особливостей психічної 
діѐльності лядей (темпу, швидкості, ритму, інтенсивності 
психічних процесів) висвітлив  відомий психолог Б.Теплов. Згідно 
із зазначеними параметрами психіки прийнѐто виділѐти чотири 
головні типи особистості : сангвіністичний – висока нервово-
психічна активність, різноманітність та багатство міміки, емоційна 
вразливість і виразність, лабільність; холеричний –                                         
надзвичайно висока психічна активність і енергійність дій, різкість 
і стрімкість рухів, висока імпульсивність, ѐскравий вираз  
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емоційних переживань, певна неврівноваженість, 
нестриманість, запальність; флегматичний – низький рівень 
активності поведінки й  

стриманість, повільність дій, спокійність міміки, мови, 
постійність та глибина почуттів і настроя; меланхолійний – 
стриманість та приглушеність моторики, значна емоційна 
реактивність, глибина та стійкість почуттів при слабкому 
зовнішньому виразі.  

Сучасна психологіѐ подаю більш поширену типологія 
особистості за цими ознаками на інтровертів (звернених на себе) 
та екстравертів (звернених на зовнішній світ).  

В 70–х роках ХХ століттѐ психолог Б. Додонов запропонував 
типологізація особистості в залежності від виду діѐльності, від 
ѐкої вона отримую максимальне задоволеннѐ, вчений виділив 
такі типи особистості: альтруїсти (одержаннѐ задоволеннѐ від 
допомоги іншим), практичний тип (максимум задоволеннѐ від 
продуктивно – корисної праці); гностичний тип (задоволеннѐ в 
пізнанні, науці, спостереженні). Психолог Е.Шаров, досліджуячи 
особливості життѐ та навчаннѐ студентів виділив такі типи 
особистості: гедоніст – головний принцип життѐ – отримати 
задоволеннѐ; діловий – отримую задоволеннѐ від бізнесової 
діѐльності, успіху, реалізації проектів, накопиченнѐ матеріальних 
багатств; інтелектуал – задоволеннѐ отримую від мислительної 
роботи, розв’ѐзуваннѐ задач, кросвордів, головоломок, аналізую і 
оціняю ситуація, приймаю рішеннѐ. 

Соціальна філософіѐ враховую зазначені типізації особистості, 

проте не зупинѐютьсѐ на жодній з них чи їх сукупності. Вона 

формую власний підхід, що ґрунтуютьсѐ на власних критеріѐх, ѐк 

ставленнѐ лядини до власності та влади, місце та роль лядини в 

системі соціальних, передусім матеріальних відносин, діѐльна 

участь у  
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громадському житті суспільства. За цими критеріѐми 

особистість постаю ѐк представник тіюї чи іншої соціальної 

спільності, й насамперед ѐк повноважний представник певного 

класу, нації, народності. Раб, рабовласник, феодал, буржуа, 

селѐнин, пролетарій – це своюрідні соціальні типи особистості. 

Вони уособляять всі характерні ознаки класу, поділѐять його 

історичну доля, живуть і виражаять його потреби, стражданнѐ, 

надії. Індивід з молоком матері засвояю національну 

самосвідомість, психологія, характер. Все це реалізуютьсѐ в 

соціальних діѐх, що ю ѐскравим свідченнѐм величі або падіннѐ 

особистості за тих чи інших соціально-історичних умов. 

10.4. Проблема відчуження людини і шляхи його подолання 

Особливості подоланнѐ відчуженнѐ зумовлені передусім 
різним розуміннѐм суті цього феномена в різноманітних 
соціально – філософських теоріѐх. На думку Т.Гоббса, Ж. – Ж. 
Руссо, інших теоретиків суспільного договору, відчуженнѐ 
виникаю внаслідок добровільної передачі особоя своїх прав 
державі. Г.Гегель вважав джерелом відчуженнѐ і його суття 
процес об’юктивізації, уречевленнѐ духу. Л.Фейюрбах вбачав його 
витоки у психологічному стані лядини – почутті заздрості, страху 
тощо. К.Маркс та Ф.Енгельс – в інститутах поділу праці та 
приватної власності. 

За К.Марксом, відчуженнѐ виникаю внаслідок стихійного 
поділу праці, класового розшаруваннѐ населеннѐ, через що 
лядина не може обирати певний вид діѐльності, а підкорѐютьсѐ 
обставинам, що примусово нав’ѐзуять їй інші ляди.                                          

Змушений продавати своя праця, робітник потраплѐю в 
цілковиту залежність від свого господарѐ підприюмства. Саме 
тому він ставитьсѐ до своюї праці ѐк до чогось чужого.  

Створений робітником продукт йому не належить, бо він ю 
власністя господарѐ підприюмства.  
 155 



Але в цьому продукті упредметнені сутнісні сили робітника. 
Вони постаять ѐк чужі, ворожі, злі. Так відбуваютьсѐ відчуженнѐ 
лядини від праці, продуктів праці, своїх сутнісних сил, від 
родової суті лядини взагалі. Корінь зла – в приватній власності, 
ліквідаціѐ ѐкої, за К.Марксом, ю головноя ланкоя в системі 
ліквідації відчуженнѐ, побудові соціально справедливого 
суспільства. 

Фрідріх Ніцше пов’ѐзую феномен відчуженнѐ з христиѐнськоя 
моралля, ѐка втіляю запереченнѐ життѐ, відвертаннѐ від волі до 
буттѐ. О.Шпенглер вбачаю витоки відчуженнѐ у процесі 
перетвореннѐ культури на знеособлену цивілізація. З.Фрейд 
звертав увагу на зв'ѐзок цього ѐвища з патологіюя особистості. 
М.Бердѐюв усѐке матеріальне буттѐ вважав відчуженим і 
пов’ѐзував це з виникненнѐм машинної технології. 

Першопричиноя соціального відчуженнѐ ю порушеннѐ 
вихідної природно – соціальної цілісності лядини, коли вона ѐк 
продукт природної еволяції, започатковую суспільний спосіб 
життѐ, ѐкий деформую природну соціальність і не створяю 
соціально-духовну на основі суспільного способу життѐ. 
Поглибленнѐ соціального відчуженнѐ зумовляю систему 
розподілу праці, ѐка відчужую переважну більшість лядей від 
розумово-пізнавальної роботи мисленнѐ. До головних проѐвів 
соціального відчуженнѐ в політичній сфері життѐ суспільства 
відносѐтьсѐ: нездатність окремої лядини до самоуправліннѐ, 
домінуваннѐ біологічно визначених психофізіологічних 
суспільних оріюнтацій; неадекватне сприйнѐттѐ держави; 
ідеологічна невідповідність політичних партій цілѐм і завданнѐм 
суспільства.  

До основних сутнісних проѐвів соціального відчуженнѐ, 
зумовлених економічними факторами суспільного буттѐ 
належать: економіка підпорѐдкована політиці ѐк інструменту 
влади, здійсняваної в інтересах політичних партій, а не  
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суспільного блага заради ѐкого виникаю держава; процес 
соціального відчуженнѐ ѐк втрата органічної, еволяційно 
сформованої юдності лядини і природи, зумовлений системоя 
суспільного розподілу праці, володіннѐ товарноя нерухомістя, 
що робить і нерухомим дух самої лядини – виробник стаю 
товаром: він маю ціну, а повинен мати духовні цінності в 
морально-етичній і етико-правових вимірах; товарно - 
предметний характер виробничих відносин, перетворяячи 
лядину в уречевлений товар, оріюнтований на ринковий продаж, 
витіснѐю її з сфери виробництва, так і суспільного життѐ загалом.  
Лядині, щоб подолати соціальне відчуженнѐ, лядині потрібно в 

самій собі бути цілісноя і гармонійноя, адже неповнота її буттѐ в 

суспільстві лише проекціѐ її власної недосконалості і 

недовершеності Вона не тільки повинна відчувати себе лядиноя, 

а й знати себе ѐк духовно – практичну сутність лядства. Знѐттѐ 

соціального відчуженнѐ ми пов’ѐзуюмо з просвітництвом., в  

основі ѐкого мисленнѐ ѐк засіб пошуку і знаходженнѐ об’юктивної 

істини. Єдиний ефективний шлѐх, ѐкий утверджую гармонія в між 

лядських взаюминах і взаюминах лядини з природоя, шлѐх 

філософсько-просвітницький.                             

 

10.5. Самореалізація особи. Роль особи в історії. Самоцінність 

людського життя. Сенс життя людини 

 
Понѐттѐ «самореалізація» широко вживаютьсѐ в багатьох 

областѐх науки і суспільного життѐ, але однозначного 
трактуваннѐ цього терміна немаю. Використовуятьсѐ близькі за 
сенсом понѐттѐ, пов’ѐзані з проблемоя соціалізації: само 
актуалізаціѐ, самоствердженнѐ, самоорганізаціѐ, усесторонній 
розвиток  
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особи, життюва стратегіѐ і т.д. Самореалізаціѐ розуміютьсѐ ѐк 
процес найповнішого виѐвленнѐ і здійсненнѐ особоя своїх 
можливостей, досѐгненнѐ намічених цілей у вирішенні особисто 
значущих проблем, що дозволѐю максимально повно реалізувати 
свій творчий потенціал. Таким чином, понѐттѐ «самореалізаціѐ 
особи» визначаютьсѐ ѐк: 

а) реалізаціѐ сутнісних сил або лядської природи, 
б) максимальне розкриттѐ її творчого потенціалу, 
в) ѐкнайповніше використаннѐ своїх здібностей, талантів, 

можливостей в прагненні розкрити себе з відчуттѐм повноти 
життѐ. 

Самореалізаціѐ особи пов’ѐзуютьсѐ з проблемоя формуваннѐ 
установок і ціннісних оріюнтацій особи під впливом освіти ѐк 
основної системоутворяячої цінності. 

Більшість лядей – рѐдові особистості, представники народної 
маси. Скільки на землі дорослих і нормальних лядей - стільки й 
особистостей. 

Історична особистість – це лядина, що залишила певний слід 
в історії життѐ народу, держави, лядства. Як правило, це 
державні чи громадські діѐчі, політики, що очоляять певні рухи. 
Діѐльність історичної особистості маю ѐк позитивний так і 
негативний характер, завдѐки чому вона залишаю ѐк світлу, так і 
ганебну пам'ѐть. Наприклад, була така лядина в історії ѐк Гітлер. 
Він очолив похід «вищої раси» на схід, керував масовим 
знищеннѐм народів, санкціонував масові страти лядей – творив 
історичне зло. Лядство хотіло б забути про ця особистість. Але 
історична пам'ѐть зберігаю і добре і світле, справедливе і ганебне, 
потворне і зле. Всі історичні події творѐтьсѐ лядьми - 
особистостѐми, ѐких соціальна філософіѐ й історична наука 
позначаять понѐттѐм «історична особистість». Видатна 
особистість своїми вчинками, творчістя, практичними справами 
здобула історично-позитивну суспільну оцінку, прискорила 
прогресивний рух об’юктивного суспільно- 
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історичного процесу. 
Роль особистості в історії надзвичайно велика. Вона може 

впливати на перебіг історичних подій, зумовлявати їх 
прискореннѐ чи уповільненнѐ. Видатні особистості, ѐк правило, 
згуртовуять навколо себе маси, запаляять їх передовими 
ідеѐми, організовуять їх  ѐк суспільно творчу силу 

У соціально-політичній сфері роль особистості виѐвлѐютьсѐ 
рельюфно. Міждержавні зіткненнѐ, національні стосунки, 
револяційні події формуять потребу в організації мас під юдиним 
гаслами, прапорами, ідеѐми. Ця функція бере на себе політична 
партіѐ чи громадський рух, ѐкі із своїх рѐдів висуваять 
талановитих організаторів., керівників. Завдѐки власним ѐкостѐм 
вони виділѐятьсѐ з маси, посідаять місце, що даю їм можливості 
визначати завданнѐ, приймати рішеннѐ, активно діѐти і вести за 
собоя маси. 

В економічній сфері видатна особистість організовую процес 
реформуваннѐ економіки і переведеннѐ її на більш ефективніший 
рівень функціонуваннѐ. 

Не менш важливу роль відіграю особистість у сфері культури, 
духовного життѐ суспільства. Особливо відчутна роль видатної 
особистості. Обдарованість та талант – досить рідкісний дар. Він 
не вміщуютьсѐ в межах загальноприйнѐтого, а відкриваю нові 
горизонти, часто суперечить традиціѐм, започатковую нові форми 
культурно – духовного твореннѐ. Разом з тим талант і його рідна 
сестра – геніальність зростаять на плодовитому ґрунті народної 
творчості, з глибин народної культури. Яскравим прикладом 
цього ю творчість поета, художника, філософа та громадсько-
політичного діѐча України Т.Г. Шевченка. Його твори – глибоко 
народні. Їх витоки в народних думах та прагненнѐх, почуттѐх та 
стражданнѐх. Т.Шевченко відродив національну самосвідомість 
українського народу, зберіг і дав життювий подих пригніченій 
царатом національній мові. 

Роль особи в історії надзвичайно велика, проте у  
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визначенні її значущості потрібно бути обережним, бо 
перебільшеннѐ її призводили до викривленого розуміннѐ 
історичного процесу в теорії і значних деформацій на практиці. 

Лядина ю юдиним творіннѐм у світі, ѐке усвідомляю своя 
конечність (смертність), тому ї життѐ длѐ неї самої виступаю ѐк 
проблема. Длѐ лядини ѐк істоти, що волію мислить, творить, 
думка про конечність власного існуваннѐ ю нестерпноя, ѐкщо не 
знайдений духовний зміст цього існуваннѐ. Проблема сенсу 
життѐ виникаю ѐк потреба певного виправданнѐ власної 
присутності в світі, своюї долі та призначеннѐ. Саме завдѐки 
такому виправдання стаю можливим подоланнѐ конечності 
індивідуального буттѐ. Таюмницѐ лядського існуваннѐ полѐгаю не 
в тому, щоб тільки жити, а в тому ѐк, длѐ кого і длѐ чого жити. За 
словами Е.Фромма, в самих основах лядського існуваннѐ 
укорінена потреба в об’юкті длѐ служіннѐ. 

Подібно до всіх світоглѐдних питань, питаннѐ про сенс життѐ ю 
вічноя проблемоя: вона знову і знову ставитьсѐ лядиноя  
протѐгом, історії отримую певні грані в духовному досвіді 
лядства. Можна досить умовно і схематично окреслити певні 
варіанти вирішеннѐ проблеми сенсу життѐ в історії лядської 
культури. З античних часів відома позиціѐ філософа Епікура, так 
звана гедоністична(від грец. «насолода», «задоволеннѐ») 
позиціѐ, ѐку можна розуміти ѐк «життѐ заради життѐ». Жити 
потрібно так, вважав філософ, щоб насолоджуватись самим 
життѐм, отримувати задоволеннѐ від життювих благ і не думати 
про час смерті. Цінність епікурейської позиції в тому, що вона 
застерігаю нас від ситуацій, при ѐкій пошук сенсу життѐ усуваю на 
другий план 

саме життѐ. Життѐ ю самоцінністя, таюмничим дарунком 
лядини і треба ставитисѐ з вдѐчністя і лябовя до самого 
дарунку. Лядині дана рідкісна можливість переживати 
неповторність власного існуваннѐ зі всіюя гамоя  
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забарвлень його проѐвів – від радощів, злетів і перемог до 
падінь, зривів і страждань. Разом з тим, саме епікурейське 
ставленнѐ до життѐ, ѐкщо воно позбавлено відповідальності за 
дарунок життѐ, вироджуютьсѐ в егоїстичну позиція «життѐ заради 
себе» веде до втрати лядиноя відчуттѐ повноцінності життѐ.                   

Інший шлѐх в здобутті сенсу життѐ можна назвати «життѐм 
заради інших лядей», коли гарантіюя осмисленості життѐ длѐ 
лядини постаять інтереси нації, родини, суспільства, прийдешніх 
поколінь. Длѐ лядини не байдуже, що вона залишаю післѐ себе. 
Недаремно, життѐ прожити - це і продовжитисѐ в своїх нащадках, 
і передати їм свої результати матеріальної та  духовної діѐльності. 
Але на цьому шлѐху існую небезпека опинитисѐ в ситуації, коли 
саме твою неповторне життѐ перетворяютьсѐ в засіб длѐ чогось 
іншого. Тим іншим може виѐвитисѐ ідеѐ або ідеал, реалізації 
ѐкого лядина може присвѐтити свою життѐ. Якщо така позиціѐ не 
пов’ѐзана з духовноя еволяціюя лядської особистості, лядина 
стаю на шлѐх фанатизму. 

Самоцінність індивідуального «Я» не може розчинитисѐ 
повністя в інших цінностѐх. Призначеннѐ та сенс життѐ індивіда в 
першу чергу самому здійснитисѐ ѐк Лядина, або – мовоя релігії – 
«піднѐтисѐ до Бога і стати «образом та подобоя Божоя». Як 
писав французький філософ Г.Марсель, «піднѐтисѐ до Бога – це 
означаю ввійти в самих себе, в глибину самих себе - і себе ж 
перевершити». Іншими словами, в своюму житті лядина повинна 
стати юдністя універсально – лядського і неповторно – 
індивідуального, в розвиток свого «Я» вклячити весь світ – і 
природній і соціальний. Конкретні шлѐхи духовної еволяції 
особистості – справа її власного вибору, особистого розвитку віри 
і долі.                
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 Питання для самоконтролю: 
1. Чим поѐсняютьсѐ актуальність філософської проблеми лядини в 

сучасну епоху? 
2. Чи можлива юдина наука про лядину? 
3. Коли виникла і що вивчаю філософська антропологіѐ? 
4. Яка Ваша оцінка "біологізаторських" і "соціологізаторських" 

концепцій лядини? 
5. Чи може філософіѐ допомогти в пошуку сенсу життѐ? 

     Тест  Філософська концепція людини            

1.Особистість визначаютьсѐ ѐк індивід ѐкий :а) займаю певне місце 
в суспільстві; б)займаютьсѐ суспільно – корисноя діѐльністя; 
в)характеризуютьсѐ індивідуальними і суспільно – психологічними 
особливостѐми; г) характеризуютьсѐ неповторністя характеру і 
темпераменту. 
2.Індивід характеризуютьсѐ  перевагоя в лядині: а)біологічного; 
б) соціального. 
3.Індивідуальність характеризуютьсѐ перевагоя в лядині :  
а)неповторних ѐкостей характеру і темпераменту;  
б)неповторністя інтелектуального складу. 
 4.Сутність лядини :а) соціальна; б) біологічна. 
5. Соціальне в лядини визначаютьсѐ через: а) свідомість;  
б)діѐльність; в) інтереси  
потреби; г) задатки. 
6.Біологічне в лядини визначаютьсѐ через : а) вік; б) стать;  
в)темперамент; г)анатомо – фізіологічні особливості; д) характер. 
7.Типологіѐ особи, за Гіппократом, вклячаю :а) сангвініка, 
меланхоліка, флегматика, холерика;б)інтроверта; екстраверта.        
8.Клячовими факторами становленнѐ і розвитку лядини ю:  
а)працѐ; б) мова; в) інтелект. 
9.Основними ознаками лядини ю: а) духовна істота;  б)предметна 
істота; в)соціальна істота; г) природна істота; д)діѐльна істота; 
ж)космічна істота. 
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    10.Роль особи в історії проѐвлѐютьсѐ в тому, що : а) впливаю на 
хід історичних подій; б)об’юдную навколо себе маси длѐ 
вирішеннѐ важливих суспільних цілей; в) впливаю на маси. 
11.Соціалізаціѐ – це процес , ѐкий визначаютьсѐ : а) засвоюннѐм 
індивідом певної системи знань, норм , цінностей, що 
дозволѐять здійснявати своя діѐльність відповідно до даного 
способу; б)процес об’юднаннѐ лядей длѐ реалізації суспільних 
цілей. 
12.Соціальна роль визначаютьсѐ ѐк : а) можливість певним 
способом і формами діѐльності розкривати свій статус;  
б)можливість займатисѐ суспільноя діѐльністя відповідно до 
потреб  лядини. 
13.Арістотель вбачав в лядині : а) політичну істоту; б) духовну 
істоту. 
14. Фома Аквінський вбачав в лядині : а) природня сутність; б) 
божественну сутність. 
15.Рене  Декарт    в лядині вбачав :а) мислѐчу істоту; б) творчу 
істоту. 
16.Георг Гегель   в лядині  вбачав: а) духовну істоту ѐк продукт 
світового розуму; б) суспільну істоту. 
17. Лядвіг Фейюрбах  в лядині  вбачав: а)природну сутність;  
б)соціальну сутність. 
18.Карл Маркс розкриваю сутність лядини через: а)вступом в 
суспільні відносини; б) наѐвність лядських ѐкостей. 
19.Відчуженнѐ визначаютьсѐ  ѐк :а) позбавленнѐ лядини 
результатів її діѐльності; б) відстороненнѐ лядини від засобів 
праці; в) відстороненнѐ лядини від духовних цінностей. 
20.На думку Карла Маркса, відчуженнѐ виникаю внаслідок: а) з 
поѐвоя общини; б) поділу праці. 
21.Сенс життѐ визначаютьсѐ через : а)наданнѐ життя лядини 
абсолятного значеннѐ з точки зору загальнолядських цінностей;  
б) виробленнѐ смислу лядських діѐнь; в)засвоюннѐ життювого 
досвіду. 
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22.Самоцінність лядського життѐ  визначаютьсѐ ѐк :  
а)усвідомленнѐ лядиноя власної смертності; б) бажаннѐм 
лядини залишити післѐ себе слід на землі; в)духовним розвитком 
лядини. 
23. В Стародавньому світі  сенс життѐ полѐгав в : а) служінні Богу; 
б) досѐгненні істини і краси. 
24.В радѐнські часи сенс життѐ зводивсѐ до :а) служіннѐ ідеѐм 
револяції і соціалізму; б) служіннѐ комуністичній партії.                                                                  
25. Етичний напрѐмок трактую щастѐ ѐк : а) блаженство, мотив і 
ціль всіх лядських устремлінь; б)внутрішнѐ душевна рівновага. 
26.Самореалізаціѐ особистості визначаютьсѐ ѐк : а) можливість і 
дійсність лядини реалізовувати свої здібності; б)в досѐгненні 
намічених цілей. 
27.Самоактуалізована особистість  - це :а) особистість, ѐка 
реалізовую себе в житті в повній мірі відповідно до її здібностей; 
б) особистість, ѐка успішна в досѐгненні намічених цілей. 
 

                       Семінарське заняття №11. 

                 Тема. Цінності як визначальні характеристики 

людського буття. 

                                                        План. 

1.Понѐттѐ  «аксіології». Лядина в системі цінностей. Структура 
цінностей. 
2.Цінність ѐк ѐдро духовного світу лядини. Проблема 
суб’юктивного вибору. 

      3.   Цінність і ціль. Цінність  і життювий смисл. Цінність 
регулѐтор поведінки лядини. 
      4.   Ціннісні оріюнтації. Базові цінності лядського буттѐ. Вищі 

духовні цінності.  

             
      Основні поняття та категорії:  цінність, аксіологіѐ, ціннісні 
оріюнтації,              потреба, мотив , ідеал.      
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           Методичні вказівки для проведення семінарського  
заняття.        
          В першому питанні звернути увагу на те, що цінність 
визначаютьсѐ  ѐк лядський вимір речей. Показати розуміннѐ 
положеннѐ лядина в системі цінностей. 
Звернути  увагу на складові цінності: потреби, мотиви, 
переживаннѐ, інтерес і вказати ѐкий зв'ѐзок між ними. 
          В другому питанні  звернути увагу на зв ѐзок культури і 
цінностей. З’ѐсувати, що культура ю предметним полем цінностей. 
В системі цінностей лядина робить вибір. В питанні цінності і 
життювий смисл , звернути увагу на зв'ѐзок сенсу життѐ потреб і 
мотивів її життюдіѐльності. Чим більше потреб маю лядина , тим 
осмисленіше її життѐ. 
         В четвертому питанні вказати на ціннісні оріюнтації лядини:  
духовні,  матеріальні   чи інші. Дати характеристику і вказати 
особливості ѐк базових цінностей так і вищих духовних цінностей. 
                                      Проблемно – пошукові питання. 

1. Чи можлива повна свобода? 
2. Чи здатна лядина вплинути на своя доля і змінити 

характер? 
       3. Чи несе собоя прогрес негативи длѐ лядей? 

         Тематика реферативних повідомлень. 
  1.Ціннісні оріюнтації лядини. 
  2. Проблема переходу від техногенної до антропогенної 

цивілізації.   

                        Література.  
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11.1. Поняття «аксіологія» . Цінності як визначальні 

характеристики людського буття. Структура цінностей. 

Філософське вченнѐ про цінності та їх природу називаютьсѐ 
аксіологіюя (від грец. аксіс – цінність і логос – вченнѐ). Але перш 
ніж сформуватисѐ у сучасному виглѐді, аксіологіѐ, ѐк і всѐ 
філософіѐ, пройшла історичний шлѐх свого розвитку. 

В античній і середньовічній філософії цінності не 
відокремлявалисѐ від життѐ, розглѐдалисѐ ѐк притаманні йому. 
Основними питаннѐми теорії цінностей за Сократа і Платона були 
переважно такі: «що ю благо?», «справедливість?». 

У середні віки цінності пов’ѐзуятьсѐ з божественноя сутністя, 

набуваять релігійного характеру Епоха Відродженнѐ висунула на 

перший план цінності гуманізму. В Новий час розвиток науки і 

нових суспільних відносин визначаю багато в чому й основний 

підхід до розглѐду речей та ѐвищ ѐк цінностей. 

Особливу увагу приділѐю цінностѐм І.Кант, вживаячи це 
понѐттѐ у спеціальному, вузькому розумінні: цінності, на його 
думку, ю вимогами, зверненнѐми до волі, до цілі, ѐка стоїть перед 
лядиноя; вони ю значущістя тих чи інших речей, ѐвищ длѐ 
лядини. Приюмним, вважав І.Кант, кожен називаю те, що даю 
йому насолоду, прекрасним - те, що йому подобаютьсѐ, хорошим 
-те, що він цінить, схваляю, тобто те, у чому він бачить об’юктивну 
цінність.  
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Г.Гегель основну увагу приділѐю розмежування цінностей на 
економічні (утилітарні), ѐк товари, і духовні, пов’ѐзані перш за все 
зі свободоя духу. 

У сучасній соціально – філософській та культурологічній 
літературі (адже конкретними дослідженнѐми цінностей 
займаютьсѐ і культурологіѐ і соціологіѐ) існуять різні точки зору на 
природу цінностей та їх розуміннѐ. Зокрема, цінності 
розглѐдаятьсѐ ѐк річ, ѐка маю певну користь і здатна 
задовольнѐти ту чи іншу потребу лядини; ѐк норма; ѐк 
значущість чогось длѐ лядини, соціальної групи чи спільноти 
тощо. Але всі ці розуміннѐ відображаять певну, реальну сторону 
цінності, тому їх треба розглѐдати не ѐк взаюмовиклячні, а ѐк 
взаюмопроникаячі. 
      Цінності ю тими ѐвищами (або сторонами, властивостѐми 
ѐвищ) природи і суспільства, ѐкі корисні, потрібні лядѐм того чи 
іншого суспільства чи його складових (груп, спільнот тощо), ѐк 
дійсність, цілі або ідеали. Із цього визначеннѐ можна зробити 
висновок, що цінністя може бути не лише те, що існую. Але й те, 
що треба здійснити, за що треба боротисѐ. 

Цінності – це понѐттѐ, ѐке вказую на культурне, суспільне або 

ж особистісне значеннѐ (значущість) ѐвищ і фактів дійсності. Саме 

тому при розглѐді культури ми визначали її ѐк систему цінностей. 

Цінність становить фундамент культури і предметним полем 

цінностей ю культура. Ці категорії невіддільні одна від одної. 

Культура визначаютьсѐ ѐк система цінностей та ідей, що слугуять 

длѐ регуляваннѐ поведінки членів даного соціуму. Культура ю 

цементом будівлі суспільного життѐ, а цінності - осередком 

духовного життѐ суспільства, Культура встановляю що таке 

цінність, а що таке антицінність. Ляди, що поділѐять однакові 

цінності, становлѐть соціальні групи, об’юднуячись у політичній, 

економічній боротьбі, спрѐмовуячи, таким чином, історія в  
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певному напрѐмі. Цінності скріпляять громадську юдність, 

цілісність соціуму, перешкоджаячи руйнівному впливу ззовні. 

Соціальні цінності виступаять у формі соціально – політичних 

ідей, ідеалів, ціннісних настанов, оріюнтацій, надцінних ідей, на 

зразок національної ідеї. Цінності виконуять роль інтегруячих, 

соціалізуячи, комунікативних основ в житті суспільства, 

забезпечуять духовно – вольову юдність суспільства, високий 

рівень самосвідомості і організованості його членів. 

Суспільні цінності формуятьсѐ поступово, через вибір певних 
видів поведінки і досвіду лядей. Вони виступаять ѐк сукупність 
звичок, прийомів лядського побуту, специфічні форми поведінки, 
що передаятьсѐ від поколіннѐ до поколіннѐ ѐк ознака власне 
лядського способу життѐ, відмінні від тваринних, 
інстинктоподібних. З часом ці прийоми побуту закріпляятьсѐ, 
схематизуятьсѐ у виглѐді традицій, обрѐдів, звичаїв, ритуалів. В 
них кодуятьсѐ суспільно схвалені еталони лядської поведінки. В 
подальшому їх вартісні взірці зберігаятьсѐ і передаятьсѐ 
наступним поколіннѐм через соціальні інститути, заклади освіти, 
вихованнѐ, засоби масової інформації. Як результат цього 
процесу ю формуваннѐ лядської психології, ментальності, 
способу життѐ лядей у потрібному длѐ суспільства напрѐмі. 

Свій ціннісний світ лядина вибудовую в процесі предметно – 
практичної діѐльності В цьому процесі цінності акумулявали 
потреби, інтереси, переживаннѐ суб’юкта. 

Цінності виростали з нестатку ѐк стану об’юктивної нестачі 
того, що потрібне длѐ розвитку й існуваннѐ індивіда. Потреба 
формувалась ѐк усвідомлений нестаток, а потім                                                 
потреба трансформувалась в інтерес. На відміну від потреби, що 
спрѐмовувала лядину на об’юкт її задоволеннѐ, інтерес 
оріюнтований на ті умови, ѐкі забезпечуять можливість 
задоволеннѐ потреби.  
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Інтерес формуютьсѐ об’юктивно, ѐк відображеннѐ місцѐ 
індивіда в системі суспільних відносин, а суб’юктивно він 
відображаютьсѐ в меті. Мета – це ідеальний, спонукальний 
імпульс до активної діѐльності, в ѐкій відтворяютьсѐ ідеальний 
образ задоволеної потреби, що спонукаю лядину до діѐльності. 

Важливу роль у ціннісному ставленні до дійсності відіграять 
емоційні переживанні, пристрасті. Завдѐки емоційному 
переживання відбуваютьсѐ внутрішню освоюннѐ життювих 
ситуацій, надаютьсѐ їм особистісний смисл. Саме з емоційного 
ставленнѐ виникаю відчуттѐ значимості ѐвищ, суб’юктивне 
цінуваннѐ їх. Саме потреби, інтереси й емоційні переживаннѐ 
складаять юдине ціле феномена цінності. 
Цінності ю не тільки наше ставленнѐ до об’юктивних речей, а й 

предмет, ѐкий знаходить потреба длѐ свого задоволеннѐ, отже, 

це – функціѐ предмета задовольнѐти наші потреби. Маячи таку 

складну будову, цінності в процесі діѐльності виконуять роль 

останньої підстави вибору цілей і засобів реалізації діѐльності. 

 

11.2. Цінності ядро духовного світу людини. Проблема 

суб’єктивного вибору. Цінність як регулятор поведінки людини 

 
Духовний світ лядини складаять думки, переживаннѐ, 

цінності, ідеали, поглѐди, уѐвленнѐ, віра. Основоя духовного 
світу лядини ю цінності. Цінності оріюнтуять лядину у світі ѐвищ і 
спрѐмовуять її діѐльність. Цінності ю тими ѐвищами природи чи 
суспільства, ѐкі корисні потрібні лядѐм того чи іншого 
суспільства, ѐк дійсність, цілі або ідеали. Таким чином, цінності ю 
узагальняячим понѐттѐм длѐ таких ѐвищ духовного життѐ, ѐк 
ідеѐ чи ідеал, моральна норма, художній твір. Вони пов’ѐзані з 
інтересами лядей через систему розподілу праці; через особисті 
зв’ѐзки, ѐкі виникаять між тими, хто створяю духовні цінності, й  
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навколишнім середовищем, через визнаннѐ тіюї чи іншої 
цінності з боку публіки, аудиторії, ідеології чи культури; через 
важелі фінансового, ідейного, соціально – політичного впливу на 
внутрішній світ творцѐ цінностей та на засоби його діѐльності. 
Цінності ю предметом потреб лядини.  

Такими предметами можуть бути річ чи ідеѐ, внаслідок чого 
цінності поділѐятьсѐ на матеріальні і духовні. Матеріальними 
цінностѐми ю знарѐддѐ і засоби праці та речі безпосереднього 
споживаннѐ. Духовні цінності - це ідеї: політичні, правові, 
моральні, естетичні, філософські та релігійні. Але всі цінності ю 
продуктом суспільного виробництва, призначеними длѐ 
задоволеннѐ потреб, вони опосередковуять взаюмодія лядей у 
їхньому житті. Тому предметні цінності ю відображеннѐм 
значеннѐ речей у лядському житті, вони оціняятьсѐ лядиноя у 
таких понѐттѐх, ѐк «позитивне» і «негативне» (наприклад, ѐк 
добре і зле, хороше і погане, прекрасне і потворне, істинне і 
хибне, дозволене чи недозволене, справедливе чи 
несправедливе, правда і неправда). 

Способом та критеріюм оцінки ю суб’юктивні цінності – 
сукупність настанов і оцінок, наказів та заборон, ідеалів і 
принципів, цілей і проектів, ѐкі виконуять функція норм, 
усталених оріюнтирів поведінки лядини, її повсѐкденної 
діѐльності. Здатність цінностей бути регулѐтором й оріюнтирами 
лядських відносин і поведінки лядей обумовлена суспільним 
характером цих цінностей. 

Духовна особистість – це повне поюднаннѐ окремих станів 
свідомості, конкретно взѐтих духовних здібностей і ѐкостей. 
Пошук коренів духовності відбуваютьсѐ і в самій лядині, 
особливостѐх її особистості і схильності до рефлексії, і в продуктах 
життюдіѐльності: об’юктивації вищих  
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проѐвів лядського духу, творчості. 
Важливим джерелом творчості суб’юкта ю моральні норми, на 

ѐкі він оріюнтуютьсѐ в своюму житті. Духовне Я розуміячого світ 
суб’юкта формуютьсѐ в процесах смислоутвореннѐ - породженнѐ 
смислу ѐк конкретних ситуацій, так смислу життѐ в цілому. 
Розподіл дійсності за допомогоя цінностей на позитивно – 

значуще, негативно – значуще, та ціннісно – нейтральне полегшую 

нам вибір, допомагаю бути впевненішими в різноманітних 

життювих ситуаціѐх. Проте позитивно – значуще в одному 

відношенні може бути негативно – значущим. Краса може бути 

втіленнѐм зла, героїчна діѐ може бути несправедливоя, хибна 

думка – естетично привабливоя. Категорії ціннісного вибору 

завжди відносні, зумовлені поточним моментом, історичними 

обставинами, тому що переводѐть проблему істини в маральну 

площину. 

     

11. 3. Цінність і ціль. Цінність і життєвий смисл.  

 
Цінності ю не тільки наше ставленнѐ до об’юктивних речей, а й 

предмет, ѐкий знаходить потреба длѐ свого задоволеннѐ, отже, 
це – функціѐ предмета задовольнѐти наші потреби. Маячи таку 
складну будову, цінності в процесі діѐльності виконуять роль 
останньої підстави вибору цілей і засобів реалізації діѐльності. 

І ціль, і цінність виступаять регулѐтором діѐльності, проте між 
ними ю відмінність. Ціль також маю важливе значеннѐ в процесі 
діѐльності. Вона ідеально містить в собі майбутній результат 
діѐльності, таким чином спрѐмовуячи і організовуячи весь 
діѐльний процес. Як така спонукальна сила, ціль ю складним 
інтегральним об’юднаннѐм знань, волі, емоцій, цінностей, і на 
відміну від цінностей . вона ю  
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технологічним утвореннѐм, елементом проективної 
свідомості і завжди викликаю доцільну дія. Цінність же зберігаю 
елемент нездійсненності, недосѐжності і завдѐки йому духовної 
піднесеності. 

Основна форма, в ѐкій функціонуять цінності, – ідеал. 
Особливістя ідеалу ю його нездійсненність. У цьому проѐвлѐютьсѐ 
абсолятність ідеалу, його безкінечність, принципова 
недосѐжність. Саме завдѐки безкінечності ідеалу можлива 
ціннісна іюрархіѐ, певна градаціѐ, що визначаютьсѐ відповідністя 
ідеалу; ідеал же не маю ступенів. Ідеал ю гранично вираженоя 
цінністя, організуячим, цільовим началом лядської 
життюдіѐльності. В ідеалі риси цінності більш загострені, чіткіше 
виѐвлений момент доцільності, імперативності, спонукальності. 
Найѐскравіше в ідеалі виражена його закличність, імперативність; 
він виступаю цементуячим началом життѐ. Його організуячоя 
силоя, що перетворяю буттѐ лядей у структурно-упорѐдковане 
ціле, цілеспрѐмований процес. 

                                                     
11.4.Ціннісні орієнтації. Базові цінності. Вищі духовні цінності. 
      Без усвідомленнѐ лядиноя змісту цінностей, ѐкими вона 
керуютьсѐ, неможливо визначити цілі її діѐльності. Саме цей 
суб’юктивний аспект вироблених цілей суспільної діѐльності 
лядей і відображаютьсѐ категоріюя ціннісної оріюнтації. Ціннісні 
оріюнтації утворяятьсѐ на основі системи цінностей, ѐкі в межах 
даного суспільства виконуять близькі функції, маять юдину 
систему значень і ю найважливішим елементом у структурі 
особистості. В них відображаютьсѐ вибіркове, суб’юктивне 
ставленнѐ особистості до об’юктивних умов її життѐ.  

Найважливішоя функціюя цих оріюнтацій ю функціѐ регулѐтора 
зовнішньої поведінки індивіда. Дослідники виділѐять різні типи 
таких оріюнтацій. Загальновизнаними ю такі; етико-релігійна 
(етизм), образно-естетична (естетизм),  
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утилітарна ціннісна, науково-теоретична, політична (етатизм) 
оріюнтації.                                         

Етизм – система цінностей, оріюнтаціѐ ѐкої будуютьсѐ на 

ідеалах добра, гуманності, справедливості, длѐ нього 

характерний  високий рівень активності, відповідальності за доля 

інших лядей. Длѐ естетизму найбільш властива оріюнтаціѐ на 

естетичні цінності в житті лядини. Це однобічна життюва 

оріюнтаціѐ, привабливість ѐкої – у здатності відірватись від світу 

турбот і відповідальності.  

Ціннісній оріюнтації утилітаризму характерне домінуваннѐ 
господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Цѐ 
ціннісна оріюнтаціѐ виміряю всі цінності користя, тобто знеціняю 
їх, зводѐчи навіть лядину до її вартості. Політична оріюнтаціѐ 
пов’ѐзана з прагненнѐм до влади, до кар’юри. Вона притаманна 
шанолябним лядѐм, що задлѐ досѐгненнѐ своїх цілей уміять 
об’юднувати інших. 

Ціннісні оріюнтації можуть формуватисѐ у будь-ѐкій сфері 
життюдіѐльності. 

Класифікаціѐ цінностей у філософії недостатньо визначена. 
Виділѐять базові, загальнолядські та вищі цінності. До базових, 
загальнолядських цінностей належать цінності добра (блага), 
свободи, користі, творчості, істини, правди, краси, віри. 
Підсумковоя цінністя ю благо ѐк юдність істини, добра і міри. 
Благо виступало вищим життювим оріюнтиром лядини, 
узагальнявало і вищу мету її існуваннѐ, і спосіб життѐ. 
Усвідомленнѐ себе частиноя універсаму, свого неповторного 
буттѐ в ньому виражалось у цінностѐх сенсу і свободи. Пафос 
перетвореннѐ світу оріюнтував лядину на користь, а подоланнѐ 
перешкод на цінність - добра. Пізнаннѐ світу оріюнтувало лядину 
на цінності істини і правди. Цілісний поглѐд на світ обумовлявав, 
підносив лядський дух до мудрості, а зв'ѐзок з універсамом 
формував цінності краси і віри. 
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Вищі цінності відображаять фундаментальні відношеннѐ  
та потреби лядей складаять фундамент індивідуального 

світоглѐду. Які цінності можуть бути вищими длѐ лядини, 
залежить від багатьох обставин. Вищими цінностѐми можуть 
бути: здоров’ѐ, сім’ѐ, коханнѐ, свобода, мир, війна, держава, 
працѐ, істина, честь, споглѐданнѐ, творчість тощо. Визначеннѐ 
вищих цінностей здійсняютьсѐ на рівні індивідуального вибору.  

У житті індивіда вищі цінності визначаять сенс його існуваннѐ, 
з ѐкого випливаю всѐ мотиваціѐ даного суб’юкта. Завдѐки цим 
цінностѐм лядина долучаютьсѐ до того, що визначаю його сенс 
життѐ, надаю йому конкретики. 

Потреба в сенсі - це потреба в інтегральному розумінні світу. 
Без такого внутрішнього ідейного смислу лядина не відчуваю 
своюї цілісності, не може керувати твореннѐм самої себе. Лядина 
без сенсу, без вищої цілі ю засобом длѐ цілей інших лядей. 
Утвердженнѐ вищих цілей і цінностей власного життѐ становить 

сенс індивідуального існуваннѐ. Потреба в сенсі фіксую потребу 

лядини з’ѐсувати своя значущість у між особових стосунках, 

зрозуміти свою місце в універсамі. Причетність до вищих 

цінностей даю змогу лядині відчути цінність свого 

індивідуального буттѐ.                             

                 Питання   для  самоконтролю. 

1.Як ви розуміюте понѐттѐ «цінність»? 
2.Розкрити структуру цінності. 
3.Які ви знаюте базові цінності? 
4.Що слід розуміти під ціннісними оріюнтаціѐми? 
                           
        Тест 14. Тема 14. Цінності в житті людини і суспільства. 
1.Цінність у філософії визначаютьсѐ ѐк : а) лядський вимір речей з 
точки зору потреб і інтересів; б) вартісна оцінка предметів і ѐвищ. 
2.Розділ філософії, що вивчаю цінності, називаютьсѐ: а)аксіологіѐ; 
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3.Значеннѐ цінностей в суспільстві визначаютьсѐ ѐк:  а)можливість 
виступати соціально – значимими  оріюнтирами в суспільстві; 
б)можливість пливати на формуваннѐ класів. 
4. Фундаментом культури виступаю:  а) освіта; б) цінності. 
5.Цінність результатів діѐльності визначаютьсѐ : а)наскільки 
лядина витратила фізичних і духовних сил на освоюннѐ того чи 
іншого предмета; б) на скільки повно річ чи предмет може 
задовільнити потреби лядини. 
6.Цінності можуть бути направлені на : а) себе; б) Бога; 
в)природу; г) космос. 
7.Цінність ѐк властивість предмета ю : а)природна; б) суспільна. 
8.Основноя формоя існуваннѐ цінності ю: а) ідеал; б) норма. 
9. Ціннісна оріюнтаціѐ  визначаютьсѐ  ѐк спрѐмованість обюкта на : 
а) цінність; б) діѐльність. 
10.До ціннісних оріюнтацій відносѐтьсѐ : а) етизм;  утилітаризм; 
б)етатизм;в) прагматизм. 
11. Найвищоя цінністя длѐ лядини ю : а) життѐ; б) працѐ. 
12.До базових загальнолядських цінностей належать : а)цінності 
блага, свободи, користі; г)істини, правди, краси, творчості; 
б)робота, гроші, відпочинок,сон. 
13. До вищих цінностей належать : а)здоровѐ,  сімѐ, коханнѐ,  
свобода, мир, держава, працѐ, істина, честь; б) блага, свободи, 
істини, краси. 
14.Моральними цінностѐми лядини виступаять: а) сенс життѐ, 
добро, честь, обов’ѐзок; б)суспільний порѐдок, дисципліна, 
відповідальність. 
15.В основі загальнолядських цінностей лежать :а) традиції і 
звичаї; б) заповіді Божі. 
16.Правовими цінностѐми виступаять: а) звичаї; б)закон;  
в)правопорѐдок. 
17. До політичних цінностей належать: а) віра; б) мир; 
в)справедливість. 
18.Вищі цінності визначаять: а) сенс життѐ; б) самоцінність 
лядського існуваннѐ.                        175 



19. Цінності визначаять смисл життѐ через те, що:  а)мотивуять 
діѐльність лядини; б) життѐ наповняютьсѐ змістом. 
20. Лядина без цінностей і сенсу ю :а) засобом длѐ досѐгненнѐ 
цілей інших лядей; б) життѐ присвѐчую длѐ задоволеннѐ 
базальних потреб. 
21.Структуру цінності складаять : а) потреби; б) інтереси;  
в)переживаннѐ; г) почуттѐ  і світоглѐд.                                      
22.Цінність виступаю ѐк : а) ѐдро духовного світу лядини;  
б)основоя світоглѐду   лядини. 
23. Цінність речей предметів визначаютьсѐ через :а) розуміннѐ 
антицінності; б)  їх спонукальну функція. 
24.Загальнолядські цінності ю важливими тому , що: 
а)непідвладні часові; б) проѐвлѐятьсѐ у всіх сферах 
життюдіѐльності лядини; в)лядина  приклала зусиллѐ длѐ їх 
створеннѐ. 
25.Цінність :а) оріюнтую суспільні відносини; б) визначаю і регуляю 
суспільні відносини ; в) направлѐю хід історичного процесу. 
26.Практичне значеннѐ цінності визначаютьсѐ через те, що:  
а)життюдіѐльність лядини ставитьсѐ в позиція вибору; б)виступаю 
мірилом розвитку суспільства. 
27.Глобальні проблеми – це проблеми , ѐкі маять: а) світовий  
характер; б ) маять локальний характер. 
28.Проѐвами глобальності проблем  в системі суспільство – 
суспільство ю : а) загроза війни; б) мілітаризаціѐ економіки;  
в)регіональні конфлікти;  г)демографічна проблема. 
29.Проѐвами глобальних проблем в системі особа – суспільства ю 
:а)проблеми охорони здоровѐ; б) проблеми прав лядини; 
в)демографічні проблеми; проблеми забрудненнѐ 
навколишнього середовища. 
30. Шлѐхами подоланнѐ глобальних проблем ю :а) ефективна 
екологічна політика; б)управліннѐ розвитком населеннѐ; 
в)застосуваннѐ екологічних безпечних технологій;  г)утвердженнѐ 
загальнолядських цінностей. 
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                                   Семінарське заняття  №12. 

                      Тема.   Сучасні світові та локальні релігії. 
                                                     План. 

    1.Понѐттѐ і сутність релігії. Релігіѐ ѐк складне духовне ѐвище. 
    2.Буддизм ѐк найстародавніша із світових релігій. 
    3. Христиѐнство ѐк релігіѐ, її виникненнѐ  і поширеннѐ в світі. 
Православ’ѐ і католицизм  ѐк течії христиѐнства. 
     4. Іслам ѐк релігіѐ східних народів. 
     5. Національні релігії та їх  характеристика.  

       Основні  поняття та категорії:релігіѐ, релігіюзнавство, іслам, 

христиѐнство, буддизм, протестантизм.                  

      Методичні вказівки для проведення семінарського заняття. 
В першому питанні , слід показати, що релігіѐ суспільне ѐвище. 
Звернути увагу на фактори ѐкі зумовляять його утвореннѐ з 
матеріалістичних позицій. 
В наступних трьох питаннѐ розкриваятьсѐ світові релігії. При 
висвітленні цих питань звертаютьсѐ увага на те, в ѐких історичних 
умовах вони виникаять,  роль засновника, джерела, поширеннѐ 
та основні відмінності. Більшу увагу необхідно приділити 
христиѐнству,його розколу, поширеннѐ христиѐнських церков на 
території  України. Звернути увагу на нехристиѐнські  церкви в 
Україні. 
Національні релігії розкривати слід починаячи з давніх 
національних релігій, вклячаячи сучасні. 
                 Проблемно – пошукові питання. 

1.З ѐкими змінами в суспільстві пов’ѐзане виникненнѐ світових 
релігій? 
2.Чому не можуть об’юднатисѐ  різні  релігійні течії в одну юдину 
церкву? 

                  Тематика реферативних повідомлень. 

 1.Напрѐмки і течії ісламу. 
 2.Протестантизм ѐк течіѐ христиѐнства.  
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12.1.Поняття і сутність релігії. Релігія як складне духовне явище. 

   Релігіюзнавство ѐвлѐю собоя комплекс суспільних наук, об´юктом 
вивченнѐ котрих ю релігіѐ. Предмет релігіюзнавства  це – 
закономірності становленнѐ та розвитку релігії, її роль у житті 
суспільства та індивіда. 
   До структури релігіюзнавства насамперед входѐть такі науки: 
   - Філософіѐ релігії, що вивчаю загальне призначеннѐ релігії,  
найбільш загальні закономірності її виникненнѐ і розвитку, роль у 
становленні цивілізації, того чи іншого типу лядської спільності.  
   - Соціологіѐ релігії, що вивчаю роль та функції релігії в житті того 
чи іншого суспільства, взаюмозв´ѐзок і взаюмний вплив релігії, 
різноманітних соціальних інститутів, суспільних процесів тощо. 
   - Психологіѐ релігії, що вивчаю взаюмозв´ѐзок та взаюмну 
залежність релігії і психічного, внутрішнього, емоційного світу 
особистості або суспільної групи. 
   - Політологіѐ релігії, що вивчаю взаюмний вплив політики та 
релігії, її взаюмовідносини з різними політичними інститутами. 
   - Історіѐ релігії, що вивчаю розвиток цього ѐвища в часі, або 
релігія та пов´ѐзані з нея процеси на ѐкомусь історичному етапі. 
   - Географіѐ релігії, що вивчаю розвиток релігії в просторі, 
поширеннѐ тих чи інших релігій в різних регіонах.                              
   Серед наук, що вивчаять релігія, слід назвати також  
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культурологія і правознавство, ѐкі розглѐдаять взаюмозв´ѐзок 
культури й релігії, а також правову базу функціонуваннѐ 
релігійних організацій та різноманітних культів. 
   Зазначимо, що релігіюзнавство вивчаю закономірності 
становленнѐ, функціонуваннѐ, розвитку релігії та релігійного 
життѐ. 
   Особливо треба акцентувати увагу на відмінностѐх 
релігіюзнавства та теології, ѐкі відрізнѐятьсѐ цілѐми (у 
релігіюзнавства вона інформативна, пізнавальна, а в теології – 
прозелитиська, пропагандистська), основами викладаннѐ (основа 
релігіюзнавства – наукові дослідженнѐ, а основа теології – 
релігійні догмати), а також за змістом і формоя подачі матеріалу. 
    Релігіѐ  - це система світоглѐдних уѐвлень, основаних на вірі в 
надприродне, котра маю регламентований культ ( обрѐдність ) і 
організаційну основу. 
   Суть релігії – віра в надприродне. Саме цѐ ѐкість зумовляю й 
структуру, й функціонуваннѐ, й всі інші параметри релігії. Слід 
підкреслити, що у релігійної віри ю рѐд специфічних  
особливостей. Це, насамперед, впевненість в реальності 
існуваннѐ об´юкта віри (Бог, боги тощо), потім емоційність та 
ірраціональність (це віра серцѐ, а не розуму.  
    Структурні компоненти релігії  ю систему певних ідей, тобто 
релігійну свідомість, потім релігійний культ і, нарешті, релігійні 
організації. 
   Релігійна свідомість – форма суспільної свідомості, в ѐкій 
об´юктивна реальність віддзеркаляютьсѐ крізь призму релігійної 
віри у виглѐді різних теорій  (теологіѐ, релігійна філософіѐ тощо), 
або побутових поглѐдів. Особливістя релігійної свідомості та 
світосприйнѐттѐ ю оцінка всього сущого ѐк результату діѐльності 
надприродних сил. 
   Релігійний культ – це перш за все сукупність строго 
регламентованих символічних( тобто таких, що маять ѐкийсь 
релігійний сенс) дій, ритуалів, спрѐмованих на забезпеченнѐ  
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 взаюмодії суб´юкта і об´юкта віри, підтримку юдності віруячих 
тощо.  
   Релігійні організації – організаційна основа кожної релігії, вони ю 
структурованими (інституціалізованими) об´юднаннѐми віруячих, 
ѐкі повинні задовольнѐти їхні релігійні потреби, розвивати 
віровченнѐ, проводити обрѐди, а в деѐких випадках представлѐти 
і відстоявати інтереси віруячих. 
   Основні різновиди релігійних організацій – церква і секта. 
   Церква – автономний централізований інститут, ѐкий 
обслуговуютьсѐ професійними свѐщеннослужителѐми, 
відмінними особливостѐми ѐкого ю строга іюрархіѐ і поділ на клір 
(свѐщенників) і мирѐн (прихожан). 
   Секта – вид релігійної організації, котра, ѐк правило, виникаю в 
результаті розколу з церквоя на основі абсолятизації ѐкоїсь 
сторони віровченнѐ, зміненого культу та організаційних 
принципів, у секті відсутні формальна іюрархіѐ і поділ на клір і 
мирѐн. 
   Типологізаціѐ може бути проведена за об´юктом, на ѐкий 
спрѐмована релігіѐ (до ѐкої спільноти звертаютьсѐ віровченнѐ і в 
ѐкому середовищі вона розповсяджуютьсѐ ): родоплемінні, 
національні, світові релігії. 
   За типами: традиційні й нетрадиційні релігії.                                         
   До основних функцій релігії слід віднести: 
   1. Світоглѐдну функція: релігіѐ даю відповіді на основні 
світоглѐдні питаннѐ (походженнѐ світу, лядини, характер 
взаюмодії лядини з навколишнім світом тощо), тобто релігіѐ 
формую світоглѐд віруячих. 
   2. Регулѐтивно-нормативну: релігіѐ намагаютьсѐ регулявати за 
допомогоя різноманітних норм (заповідей, заборон, наказів) 
основні параметри життюдіѐльності суб’юктів (індивіда, групи, 
нації тощо). При цьому регуляютьсѐ ѐк поведінка, так і правила 
взаюмовідносин, а іноді навіть харчова діюта, одѐг, тощо. 
   3. Аксіологічну: релігіѐ формую систему цінностей, ціннісних 
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   4. Інтегративну: релігіѐ ю об’юднуячоя основоя длѐ індивідів, 

народів і навіть держав. Деѐкі вчені вважаять, що релігіѐ може 

бути основоя „цивілізаційного об’юднаннѐ” і, ѐк наслідок, 

розрізнѐять „христиѐнську цивілізація”, „ісламську цивілізація” 

тощо, наприклад, американський філософ та політолог С. 

Хантінгтон. 

   Отже можна стверджувати, що релігіѐ ѐвлѐю собоя складне 

суспільне утвореннѐ, вона відіграю важливу роль в житті 

суспільства, що зумовлено різноманітними функціѐми, ѐкі вона 

виконую, її поѐва (походженнѐ) викликана різними факторами, що 

вивчаятьсѐ в рамках різних теорій. 

12.2.Буддизм як найстародавніша  із  світових релігій. 

   Світові релігії - це релігії, звернені до всіх лядей і маять широке 
розповсядженнѐ (у планетарному масштабі). Цей тип релігій 
складаять буддизм, христиѐнство, іслам. 
      Попри вся різниця та розбіжності між світовими релігіѐми 
можна виділити такі спільні характерні длѐ них риси: 
   1. Зверненість до всіх лядей, незалежно від етнічного, 
соціального і т.ін. походженнѐ; 
   2. Соціальна й етнічна гнучкість, адаптивність, тобто здатність 
пристосовуватись до  різних соціально-політичних та 
національних особливостей, що підтверджую  
багатовікова історіѐ цих релігій в тій чи іншій країні; 
   3. Прозелетизм, бажаннѐ залучити до своюї віри ѐкомога більше 
число послідовників; 
   4. Масштабність, широта розповсядженнѐ; 
   5. Визнаннѐ рівності лядей перед Богом: 
   - в буддизмі - у стражданні, 
   - в христиѐнстві - у гріху, 
   - в ісламі - в покірності. 
   Буддизм - ю найбільш стародавньоя релігіюя із світових, він 
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в 6 ст. до н.е. на території сучасної Індії. У перекладі на нашу мову 
буддизм означаю “просвітленнѐ”, а будда - “той, що досѐгнув 
просвітленнѐ”. 
   У цій релігії немаю понѐттѐ бога-творцѐ, спасителѐ і т.д. Багато 
хто вважаю буддизм мало не “атеїстичноя” релігіюя і длѐ такої 
точки зору ю підстави. Під “богом” буддисти розуміять ѐкийсь 
абсолят, універсальне першоджерело, абстракція. При цьому 
небо і землѐ, згідно з буддизмом, населені багаточисельними 
богами з пантеону Вед, брахманізму та ін. Будда - це не бог, а 
тільки той, що дістав просвітленнѐ індивід, ѐкий вказую іншим 
шлѐх до самоудосконаленнѐ. З цього можна констатувати, що 
буддизм - політеістична релігіѐ. Головна свѐщенна книга 
буддистів - Трипітака (Три корзини). 
   Засновником буддизму вважаютьсѐ реальна історична особа - 
Сідхартха Гаутама, ѐкий належав до правлѐчої династії 
невеликого кнѐзівства Шакьѐ, розташованого на півночі Індії. 
Згідно з легендоя, зіткнувшись з сувороя реальністя буттѐ вже в 
досить зрілому віці, він зміняю спосіб життѐ, стаю пустельником, 
переживаю просвітленнѐ і починаю проповідувати. 
      Формуячи свою вченнѐ, Будда використовую принцип 
перевтіленнѐ (сансари), переселеннѐ душі (реінкарнації), ідеї 
воздаѐннѐ (карма), праведного шлѐху (дхарми). 
   Згідно з буддизмом, світ у всіх його проѐвах - це різні комбінації 
нематеріальних утворень - дхарм. Характер їх сполучень 
зумовляю буттѐ всього сущого (лядей, тварин, рослин, 
неорганічної природи).Післѐ розпаду відповідного сполученнѐ 
настаю смерть, але дхарми не зникаять безслідно, а утворяять 
нові комбінації. Цѐ комбінаціѐ утворяютьсѐ відповідно до законів 
карми - воздаѐннѐ, залежно від поведінки в попередньому житті. 
Цѐ нескінченна послідовність перевтілень повинна мати на меті 
досѐгненнѐ нірвани, тобто стану благодаті, спокоя, злиттѐ з 
Буддоя - така мета лядських прагнень. 
   Згідно з буддизмом, у всіх лядей рівні можливості стати на 
шлѐх просвітліннѐ.                            182 



   Центральне місце у віровченні буддизму займаю вченнѐ про 
життѐ, що вклячаю чотири основних положеннѐ, котрі іноді 
називаять “4 істини Будди”: 
   1. Суття життѐ ю стражданнѐ. 
   2. Причина страждань - жага до життѐ (бажаннѐ й 
прихильності). 
   3. Щоб позбутисѐ  страждань, треба придушити жагу до життѐ . 
   4.   Длѐ цього необхідно вести доброчинне життѐ за законом так 
званого восьмирічного шлѐху, що вклячаю вісім принципових 
позицій: 
1) вірні поглѐди (віра в Будду); 
   2) вірні устремліннѐ (рішучість, готовність до подвигу); 
   3) вірна мова, висловляваннѐ; 
   4) вірна поведінка (відмова від зла); 
   5) вірний спосіб життѐ (мирний, чистий, чесний); 
   6) вірні зусиллѐ (самодисципліна, обачливість); 
   7) вірна увага, активна пильність свідомості, уважність; 
   8) вірна зосередженість (роздуми), медитаціѐ й 
самоспоглѐданнѐ. 
   Моральні заповіти буддизму (панчашила) маять характер 
заборон: 
   - не вбивати нічого живого; 
   - утримуватись від крадіжок; 
   - утримуватись від розпусти (прелябодійство); 
   - утримуватись від брехні; 
   - утримуватись від збуджуячих напоїв. 
   Задлѐ необхідності залученнѐ ѐкомога більшого числа 

послідовників у буддизмі відпрацьована концепціѐ вузького й 

широкого шлѐху спасіннѐ. Вузький шлѐх спасіннѐ (хінаѐна) 

визначаю аскетичний спосіб життѐ (по суті, монаший), широкий 

шлѐх спасіннѐ (махаѐна) передбачаю виконаннѐ принципів 

панчашила й не вимагаю відмови від світського життѐ. 

                                                  183 



12.3.Християнство як релігія, її виникнення і поширення в світі.  

Православя  і католицизм  як течії християнства. 

   Христиѐнство ѐвлѐю собоя найбільш розповсяджену релігія, 

що маю величезний вплив на розвиток нашої цивілізації. Вона 

виникла близько 2000 років тому на території східного 

Середземномор´ѐ, котре в ті часи знаходилось під владоя 

Римської імперії. Його виникненнѐ прибічники теологічної 

концепції походженнѐ релігії пов´ѐзуять з міфічноя особоя Ісуса 

Христа, чию ім´ѐ й дало назву цій релігії (Христос - месіѐ, 

помазаник божий, Ісус - спаситель).     Христиѐнство - 

монотеїстична релігіѐ: Бог один, але один в трьох особах: Бог-

отець, Бог-син, Бог-Дух свѐтий. Свѐщенна книга христиѐн 

(Свѐщенне письмо) - Бібліѐ, ѐка складаютьсѐ із Старого й Нового 

Заповітів. Старий   Заповіт   співпадаю  зі  свѐщенними  текстами  

іудаїзму  й  вклячаю  1) П´ѐти-книжжѐ Мойсеѐ, 2) Пророки, 3) 

Писаннѐ. Старий Заповіт, перекладений на грецьку мову 

(Септуагінта), маю деѐкі доповненнѐ. До Старого Заповіту входѐть 

тексти, що описуять “створеннѐ” світу й лядини, життѐ й 

відносини перших лядей на землі, всесвітній потоп, деѐкі реальні 

події та їх інтерпретації з історії народів східного 

Середземномор´ѐ. 

   Новий Заповіт присвѐчений насамперед описання життѐ й 
діѐльності Ісуса Христа та його учнів, а також головним 
положеннѐм нового віровченнѐ. Структура Нового Заповіту 
вклячаю чотири Євангеліѐ, названі за іменами їх авторів, в ѐких, 
власне, й описуютьсѐ народженнѐ, життѐ, смерть, воскресіннѐ та 
вознесіннѐ на Небо Ісуса Христа ( Євангелію від св. Матвіѐ, 
Євангелію від св. Марка, Євангелію від св. Луки,  Євангелію від св. 
Іоанна). До Нового Заповіту також входѐть  книга “Діѐннѐ свѐтих 
апостолів” (описаннѐ подвижницької діѐльності найближчих  
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сподвижників Ісуса Христа), Посланнѐ апостолів та Откровеннѐ 
Іоанна Богослова. 
   Основні догмати христиѐнства вклячаять такі  положеннѐ, ѐкі 
сформульовані в так званому Символі віри. Це догмат про свѐту 
Трійця (Бог-отець, Бог-син, Бог-Дух свѐтий), догмат про юдиного 
Бога-творцѐ, ѐкий створив все суще й керую всім у цьому світі, 
котрий ю справедливий суддѐ, ѐкий нагороджую за добро й караю 
за зло; догмат про боговтіленнѐ, спокутну жертву Христа, тобто 
сина Божого, його чудесне воскресіннѐ й вознесіннѐ; догмат про 
безсмертѐ душі, посмертне воздаѐннѐ, спасіннѐ ѐк наслідок 
благодаті Божої; догмат про Страшний суд, воскресіннѐ мертвих й 
вічне життѐ тощо. 
   Моральне вченнѐ христиѐнства в основному відображено в так 
званому Декалозі - 10 заповідѐх (викладених у Старому Заповіті): 
   - Я, Господь Бог твій, не будеш мати інших богів, крім мене; 
   - Не роби собі ідола... не вклонѐйсѐ їм, не служи їм; 
   - Не позивай даремно імені Господа Бога твого; 
   - Пам´ѐтай день свѐтий свѐткувати...день сьомий; 
   - Шануй отцѐ свого і матір своя;                                                                       
   - Не убий; 
   - Не прелябствуй; 
   - Не кради; 
   - Не свідчи ложно на свого ближнього; 
   - Не жадай жони, майна ближнього свого. 
   В Євангелії від Матвіѐ наводѐтьсѐ ще дві заповіді Божі: 
   - Возляби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всіюя душея 
твоюя, і всіюя мислея твоюя. 
   - Возляби ближнього твого, ѐк самого себе. 
   До основних обрѐдів можна віднести сім свѐтих таїнств - 
хрещеннѐ, миропомазаннѐ, сповідь, ювхаристіѐ, свѐщенство, 
подружжѐ (шляб), юлеосвѐченнѐ. 
      Величезне значеннѐ длѐ становленнѐ христиѐнського 
віровченнѐ та культу мали Вселенські собори: 1-й Нікейський в  
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325 р. і 2-й Константинопольський в 381 р. на ѐких прийнѐто 
“Символ віри”. З розпадом Римської Імперії на Західну й Східну в 
395 р. христиѐнство також починаю розділѐтись. Виникаять 
православ´ѐ і католицизм. У 1054 р. розкол між цими гілками 
христиѐнства закріпляютьсѐ остаточно. Хоч і задовго до цього, 
внаслідок розбіжностей історичної долі територій, що входили до 
Східної і Західної Римської Імперії, ці течії в христиѐнстві 
розвиваятьсѐ по-різному. При цьому відмінності маять місце ѐк 
в богословії, так і в культі та принципах організації церков, а 
також в їх місці й ролі в суспільстві, значенні в політичній, 
духовній та інших сферах суспільного життѐ. 
   У 16 ст. внаслідок причин соціально-політичного та релігійно-
духовного характеру виникаю третій напрѐмок в христиѐнстві - 
протестантизм. Датоя його поѐви часто називаять 31 жовтнѐ 
1517 р. - день, в ѐкий виступив з вимогами реформ в релігійному 
житті Мартін Лятер. Однак процес реформ зайнѐв цілу епоху, ѐка  
одержала назву епохи Реформації. Наслідком цілого рѐду 
перетворень в релігійній сфері в деѐких країнах Західної Європи 
стало утвореннѐ нового напрѐмку в христиѐнстві, ѐкий 
відокремивсѐ і дистанціявавсѐ від католицизму й римсько-
католицької церкви, на основі руху протесту проти всевладдѐ 
Папи Римського та інших сторін католицизму. 
   Таким чином, у христиѐнстві сьогодні існуять три основні течії : 
православ´ѐ, католицизм, протестантизм (протестанство). 
   Православ´ѐ  ѐк  самостійна течіѐ спочатку розвивалась на 
теренах Східної Римської імперії, а потім розповсядилось на 
деѐкі території Східної Європи. Православне віровченнѐ 
засноване на Свѐтому письмі (Біблії) й постановах перших семи  
Вселенських соборів, перші два з ѐких (325 р. і 381 р.) прийнѐли 
Нікейсько-Царьградський Символ віри, а наступні п´ѐть були 
присвѐчені уточнення окремих положень й вирішення 
релігійних спірних питань. 
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   Таким чином можна сказати, що православне віровченнѐ 
відображаю рання, спільну длѐ всього христиѐнства догматику в 
більш-менш незмінному (ортодоксальному) виглѐді. 
   Культові дії в православ´ї займаять дуже важливе місце, 
особливе значеннѐ маять згадані вище 7 таїнств, релігійні свѐта, 
що маять чітку градація, обрѐди, почитаннѐ ікон, тощо.                                                 
   Щодо організації православ´ѐ, то слід відзначити, що воно не 
маю юдиного організаційного центру й складаютьсѐ з кількох 
(більше 15) автокефальних (самостійних) церков. Найбільшоя з 
них ю Руська православна церква (РПЦ), історіѐ розвитку ѐкої 
заслуговую на окрему розмову.  
   Православ´ѐ – найпоширеніша релігіѐ в Україні, головноя 
проблемоя тут ю розкол серед православних, подолати ѐкий ю 
важливоя проблемоя суспільства. 
   Католицизм (вселенський, всесвітній) – найкрупніша течіѐ в 
христиѐнстві. 
   Утворившись в результаті розколу з православ´ѐм, католицизм 
бере за основу віровченнѐ й культу не тільки Свѐте письмо, але й 
Свѐщенний переказ, ѐкий утворяять постанови 21 собору, а 
також офіційні документи (посланнѐ) голови католицької церкви 
– Римського папи. У католицькій обрѐдності також ю відмінності 
від православ´ѐ. Але головна відмінність католицизму полѐгаю в 
організації - католицької церкви, ѐка ю строго централізованоя 
структуроя й маю юдиного главу - Папу Римського. 
   Основні відмінності католицизму: 
   1. Специфічне розуміннѐ Символу віри в еманації (виходженні) 
Свѐтого духу не тільки від Бога-отцѐ, але й від Бога-сина (так 
зване “феліокве”); 
   2. Широке почитаннѐ Богородиці й догмат про її тілесне 

вознесіннѐ; 

   3. Догмат про чистилище; 
   4. “Целібат” - заборона брати шляб длѐ духовенства; 
   5. Наданнѐ свідоцтв про відпущеннѐ гріхів (індульгенціѐ); 
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   6. Укріпленнѐ авторитету папи, ѐкий вважаютьсѐ намісником 
Христа на Землі; 
   7. Визнаннѐ непогрішимості Папи Римського; 
   Протестантизм (від “протест”) - третѐ основна течіѐ в 
христиѐнстві, виникала в 16 ст. на хвилі широкого невдоволеннѐ 
діѐльністя римсько-католицької церкви, Папи Римського, 
католицьких свѐщеннослужителів Західної Європи. Виникненнѐ 
протестантизму пов’ѐзане  з розвитком суспільно-політичного, 
соціокультурного й релігійного руху 16-17 ст. антифеодального, 
ѐкий, по суті отримав назву Реформаціѐ й проходив під гаслами 
виправленнѐ католицького віровченнѐ, культу й організації в дусі 
первісних христиѐнських ідеалів. 
   Лідерами Реформації були Мартін Лятер (1483-1546), Ж. 
Кальвін (1509-1564), І. Цвінглі (1484-1531). 
   Але слід зазначити, що в цілому протестанти керуятьсѐ тільки 
Свѐтим Письмом (Бібліѐ), Свѐтий Переказ відкидаютьсѐ, ѐк 
правило, хоча в деѐких протестантських церквах ю своѐ специфіка 
з цього питаннѐ. 
   Загальні відмінні риси протестантизму: 
   1) запереченнѐ влади Папи й культу свѐтих; 
   2) запереченнѐ Свѐтого переказу ѐк джерела віри; 
   3) принцип спасіннѐ віроя ( тільки завдѐки особистій вірі 
можливе спасіннѐ); 
   4) принцип загального свѐщенства, запереченнѐ особливого 
статусу духовенства; 
   5) скасуваннѐ монашества; 
   6) упрощеннѐ й здешевленнѐ культу; 
   7) національний характер церкви ( незалежність від Риму, 
національна мова). 
   У протестантизмі треба розрізнѐти ранні напрѐмки, ѐкі виникли 

ще в 16-18 ст. й утворяять англіканську, лятеранську, 

кальвіністську та інші церкви й секти, а також пізні протестантські  
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течії, що виникаять в 19-20 ст., – баптизм, адвентизм, іюговізм, 

тощо. 

  12. 4.Іслам як релігія східних народів. 

   Іслам – наймолодша зі світових і друга за чисельністя релігіѐ в 
сучасному світі. Він вважаютьсѐ державноя або офіційноя 
релігіюя в 28 країнах, ѐкі заснували організація − ісламську 
конференція.   Іслам у перекладі з арабської означаю 
“покірність”, присвѐченнѐ (наданнѐ) себе Богу; послідовники 
ісламу – мусульмани – “покірні”.  
   Іслам виник у 7 ст. на території Аравійського півострова, 

населеного арабськими кочовими племенами, що знаходились 

на етапі розпаду родоплемінних відносин. Головна свѐщенна 

книга мусульман - Коран (читаннѐ), порѐд з цим свѐщенноя 

книгоя вважаютьсѐ Сунна (Свѐщенний переказ), в ѐкій у формі 

коротких повчальних оповідань відображаятьсѐ деѐкі ідеї ісламу. 

Іслам – монотеїстична релігіѐ. Теза про юдиного Бога – Аллаха 

проводитьсѐ чітко й послідовно. Він ю юдиний Бог, ѐкий створив 

все суще й визначаю його існуваннѐ. 

   Згідно з мусульманським переказом, основні положеннѐ 
ісламського віровченнѐ (зміст Корану) були передані пророку 
Мухамеду,  ѐкий був обраний з числа найдостойніших длѐ ціюї 
місії самим Аллахом, через посередництво ангела Джебраїла 
окремими одкровеннѐми, головним чином, вночі через видіннѐ. 
Основу Корану утворяять перші проповіді Мухамеда, котрі були 
записані його секретарѐми-писцѐми. Таким чином, іслам на 
відміну від христиѐнства не використовую принцип боговтіленнѐ, 
або буддистський принцип просвітленнѐ. Контакт між Богом і 
лядьми відбуваютьсѐ через передачу істини одному з обраних 
достойних лядей, ѐкий стаю пророком. 
   Дослідники ісламу вважаять, що Мухамед був реальноя 
історичноя особоя (роки життѐ: 570-632) й дійсно багато зробив  
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длѐ становленнѐ та розвитку ціюї релігії. Багато подій з його життѐ, 
факти біографії стали основоя длѐ формуваннѐ догматики, культу 
й навіть ісламського літочисленнѐ. Згідно з ісламським переказом 
Мухамед в досить зрілому віці, десь в 610 р. починаю 
проповідувати нове віровченнѐ. Не знайшовши підтримки й 
розуміннѐ в оточуячих, він був вимушений в 622 р. переселитись 
з Мекки в Медіну. Наступні роки – це роки боротьби за 
утвердженнѐ нової віри. Нарешті, в 630 р. пророк Мухамед 
повертаютьсѐ в Мекку. З цього моменту формуютьсѐ 
мусульманська феодально-теократична держава, ѐку він очоляю 
до своюї смерті в 632 р. Післѐ його смерті на місце Халіфа – 
замісника пророка обрано його найближчого сподвижника Абу-
Бекра, ѐкий організував декілька крупних завойовницьких 
походів і став на чолі обширного Арабського Халіфату. До речі, в 
подальші десѐтиліттѐ саме завдѐки, успішним завойовницьким 
війнам арабів на Близькому й Середньому Сході, в Північній 
Африці іслам отримую широке розповсядженнѐ, а в цих регіонах 
утворяютьсѐ цілий рѐд арабських держав. Можна вважати, що цѐ 
обставина зумовила концепція свѐщенної війни (джихад) ѐк 
способу утвердженнѐ та розповсядженнѐ релігії.                           
   Основні положеннѐ віровченнѐ ісламу сформульовані в 
декількох тезах, так званих “7 акидах ісламу”: 
   1. Віра в юдиного Бога Аллаха – Аллах юдиний Бог, творець і 
верховний суддѐ всього сущого, йому покірні всі ѐвища природи, 
ляди, ангели, демони. 
   2. Віра в ангелів. Ангели й демони – безтілесні істоти, ѐкі 
виконуять воля Аллаха. До них відносѐтьсѐ носії доброго начала: 
Джебраїл, Мікаіл, Асрафіл, Азріл; ангели смерті – Накір та 
Мункаф; вартовий рая - Ридвана; вартовий пекла – Малік; а 
також втіленнѐ зла Ібліс, ѐкого проклѐв Аллах. 
   3. Віра в пророків. У Корані згадуятьсѐ деѐкі біблейські 
пророки: Ібрахім (Авраам), Муса (Мойсей), Нух (Ной), Іса (Ісус), 
але головне значеннѐ надаютьсѐ пророку Мухамеду. 
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 4. Віра в абсолятний авторитет, істинність Корану. 
   5. Віра в майбутній кінець світу. На Страшному суді сам Аллах 
буде допитувати кожного з живих і мертвих й визначати його 
доля (рай або пекло), при цьому  заступництво Мухамеда може 
пом'ѐкшити доля грішників. 
   6. Віра у воскресіннѐ мертвих. 
   7. Віра в божественне попередню визначеннѐ. Все суще 
підпорѐдковане волі  Аллаха, ѐка нічим не обмежена й не може 
бути збагнута лядським розумом. 
   Мусульманин повинен також вірити в інші положеннѐ 
(догмати): безсмертѐ душі, посмертне воздаѐннѐ у формі рая або 
пекла, описаннѐ ѐких ѐвлѐю собоя досить ѐскраві картини, тощо. 
   Етика ісламу досить елементарна. Вимагаютьсѐ бути 
справедливим, за добро платити добром, а за зло – злом, бути 
щедрим, допомагати бідним. 
   Головні культові вимоги ісламу сформульовані у виглѐді так 
званих п'ѐти “стовпів віри”: 
   1. Перша культова вимога – вимова вголос основного 
положеннѐ символу віри – “Немаю Бога окрім Аллаха і Мухамед 
пророк його”. 
   2. Друга культова вимога – щоденна п'ѐтикратна молитва 
(намаз). 
   3. Третѐ культова вимога – дотриманнѐ посту (ураза) в місѐць 
рамазан. 
   4. Четверта культова вимога - обов'ѐзковий податок (закѐт) на 
користь бідних та духовенства. Окрім цього існую добровільне 
пожертвуваннѐ у виглѐді 1/40 частини річного доходу. 
   5. П'ѐта культова вимога  - паломництво в Мекку (хадж). 
   (Деѐкі богослови ще одним стовпом віри вважаять свѐщенну 
війну проти невірних – джихад). 
   Разом з основними п'ѐтьма стовпами віри існуять й інші 
вимоги, заборони, вказівки, обрѐди. Це, насамперед культ Кааби  
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(храм в Мецці) й культ мазарів (свѐтих місць). Особливо важливу 
роль в ісламському культі відіграять свѐта (ураза-байрам - 
закінченнѐ посту, курбан-байрам - жертвопринесеннѐ через 70 
днів післѐ закінченнѐ посту тощо). Цікаві вимоги щодо ініціації 
(обрізаннѐ), сімейно-шлябних відносин. Важливоя складовоя 
ісламу ю заборона на ті чи інші види діѐльності, вживаннѐ деѐких 
продуктів харчуваннѐ, види мистецтв і т. ін. 
   Важливоя частиноя системи ісламу ю шаріат. 
   Шаріат (належний шлѐх) – перелік норм права, моралі, 
культурологічних вимог, регуляячих все громадське й особисте 
життѐ мусульманина. Шаріат базуютьсѐ на Корані й Сунні, він 
формувавсѐ протѐгом двох століть.. Основні течії в ісламі:  - 
сунізм і шиїзм. Сунніти ѐк основу віровченнѐ й культу визнаять 
всі положеннѐ Корану й Сунни. Шиіти, визнаячи абсолятний 
авторитет Корану, в Сунні визнаять лише ті хадіси, авторами ѐких 
ю четвертий халіф Алі та його послідовники. Разом з тим шиїти 
маять власний “Свѐтий переказ” – ахбари, куди входѐть хадіси 
пов'ѐзані з діѐльністя Алі – прѐмим спадкоюмцем пророка 
Мухамеда.    
   Первісноя організаційноя одиницея в ісламі ю релігійна 
община. Керуять нея імам і мулла, ѐкий обираютьсѐ 
мусульманами зі свого складу. У головних релігійних культових 
будівлѐх – соборних мечетѐх ю спеціальний штат служителів на 
чолі з муфтіюм. На рівні регіону, або загальнонаціональному рівні 
формуютьсѐ юдина спільнота – умма. 
   Керуять релігійним життѐм ѐк в сунізмі, так і в шиїзмі мулли. 
Найбільш авторитетних теологів і поважних духовних осіб в 
шиїзмі називаять аѐтола, а найвище званнѐ – великий аѐтола. 
   Організації мусульман формуятьсѐ і структуруятьсѐ в 
масштабах окремих країн (там же утворяятьсѐ 
загальнонаціональні керівні центри, основоя ѐких ю зібраннѐ 
духовенства). Існую й координаціѐ в діѐх мусульман й на 
міжнародній арені. 
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12.5. Національні релігії та їх характеристика. 

   Національні релігії – це релігії, що розповсяджені й звернені до 

ѐкоїсь нації, народності, етносу. Ці релігії часто супроводжуять 

процес становленнѐ і розвитку етнічної спільності й уже внаслідок 

цього виступаять ѐк складові його історії. Іноді вони зв´ѐзані зі 

становленнѐм національної державності, їх функціонуваннѐ 

переплітаютьсѐ з функціонуваннѐм державних органів, що даю 

підстави називати їх національно-державними (конфуціанство, 

іудаїзм 

   До народних релігій відносѐть такі релігійні комплекси, ѐкі 
виникли в середовищі ранніх етносів і відповідали їхнім 
духовним, ідеологічним, культурним потребам. Це, насамперед, 
давньоіранські, давньоюгипетські, давньоіндійські, давньогрецькі, 
давньослов´ѐнські та інші релігії, ѐкі передавали більш 
розвинутим релігіѐм державних етносів-народів (зороастризм, 
грецький чи римський політеїзм, релігіѐ ацтеків чи інків, релігіѐ 
східнослов´ѐнських племен Київської Русі тощо). Народні релігії - 
це виѐви автохтонних традицій, ѐкі не тільки зберігаять їх, а й 
розвиваять, удосконаляять. Народні релігії ю обов´ѐзковими длѐ 
сповіданнѐ представниками певних етнічних спільнот. Їх, ѐк 
правило, не вибираять, у них народжуятьсѐ. 
   До характерних рис національних релігій можна віднести: 
   1. Наѐвність в тому чи іншому виглѐді ідеї “богообранності” 
даного народу. 
   2. Наѐвність в тому чи іншому виглѐді обмежень на контакти 
(спільна діѐльність, шляб тощо) з представниками інших 
конфесій. 
   3. Специфічна обрѐдовість (культ). 
   4. Ритуалізаціѐ побутового життѐ (перетвореннѐ в обрѐд ѐкоїсь 
побутової акції, наприклад, “меква” в іудаїзмі).                                                                
   5. Національні релігії відображаять суспільно-політичні умови 
життѐ даного народу (конфуціанство й імператорський устрій в  
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Китаї, індуїзм і кастовий поділ суспільства в Індії тощо). 
   6. Національні релігії віддзеркаляять ментальність та 

психологія свого народу. 

   Найбільш характерними длѐ типу національних релігій можна 
назвати конфуціанство, даосизм, синтоїзм, індуїзм, іудаїзм, а 
раньонаціональна-давньогрецька, давньоюгипетська, 
давньоіндійська. 
   Давньогрецька релігіѐ також ѐвлѐю систему політеїстичних 
вірувань і культів племен і народів Стародавньої Греції періоду 
виникненнѐ і розвитку рабовласницького суспільства. 
Характерними особливостѐми ціюї релігії були уособленнѐ і 
одушевленнѐ ѐвищ природи (анімалізм), пов´ѐзані з ними 
лядиноподібні боги й тлумаченнѐ їхньої поведінки за допомогоя 
міфів. Все. що оточувало стародавніх греків, за їхніми 
уѐвленнѐми, було заселене божествами. Особливоя шаноя у 
греків стародавньої доби користувалась годувальницѐ всього - 
Геѐ, в чому знайшов відображеннѐ вплив матріархату. За часу 
пануваннѐ родової знаті дрібні місцеві божества були замінені 
олімпійськими божествами, іюрархія ѐких очолив Зевс - богів 
"батько лядей”. Він втілявав у релігійній формі риси 
патріархального владики: панував над небом, землея, морем і 
пеклом. Типові образи богів давньогрецької релігії описали 
Гомер в "Іліаді" й "Одісеї" (VIII ст. до  н.е.) і Геосид у "Теогоні", 
тобто "Родоводі богів" (VII ст. до н.е.). 
   Давньоюгипетська релігіѐ склаласѐ ѐк система політеїстичних 
вірувань і культів народів Давнього Єгипту в VI-ІV тис. до н.е. У 
кожній області (номі) Єгипту були свої пантеони й культи богів, 
втілених у небесних світилах, камінні, деревах, тваринах, птахах, 
зміѐх і т.д. Пізніше місцеві божества групуятьсѐ у виглѐді тріад на 
чолі з богом-деміургом (фіванська тріада - юн і сонцѐ Амон, його 
дружина Мут - богинѐ неба, їхній син Хонсу - бог місѐцѐ, 
мемфіська - Птах, його дружина Сехмет - богинѐ війни, їхній син 
Нефертум - бог рослинності і т.д.). Велику роль у  
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давньоюгипетській релігії відігравали уѐвленнѐ про загробне 
життѐ ѐк безпосередню продовженнѐ земного, але тільки в 
могилі. З часом виникаять уѐвленнѐ про те, що душі (ба) 
померлих подорожуять по світу тощо. Характерноя рисоя ціюї 
релігії ю обожняваннѐ тварин. До найбільш шанованих тварин - 
втіленнѐ різних богів - відносились бик (Апіс, Мневіс та інші), 
корова (Хатор, Ісіда), баран (Амон, Хнум), змій-крокодил (Себек), 
кішка (Баст), сокіл (Гор), ібіс (Тот) та ін. Пізніше відбувалась 
антропоморфізаціѐ пантеону, але зооморфні риси у божеств не 
повністя було витіснено і, ѐк правило, поюднувались з 
антропоморфними. Так, Бас зображалась у виглѐді жінки з 
головоя кішки, Тот - у виглѐді чоловіка з головоя ібіса і т.д 
   Давньоіндійська релігіѐ - це сукупність релігійних поглѐдів та 
обрѐдів, що виникали в II тис. до н.е. в середовищі індоаріїв, і ѐка 
історично передую власне індуїзму. Виділѐять ведичну й 
брагманську доби функціонуваннѐ ціюї релігії. Ведична доба своя 
назву отримала від давньоіндійського джерела, ѐке було 
створене в цей час, Вед - свѐщенних книг, де описуятьсѐ боги, 
важливі сторони ритуалу й обрѐдовості. Весь пантеон складаютьсѐ 
з тисѐчі богів, ѐкі ділѐтьсѐ на земних, атмосферних і небесних. 
Важливе місце в цей період займаять також різноманітні 
божества, напівбоги, міфологізовані діѐчі, ворожі сили. Головний 
сенс обрѐдовості - жертвоприношеннѐ (ѐджна) у формі вживаннѐ 
свѐщенного напоя сома або принесеннѐ в жертву богам рослин, 
тварин, лядей. Світ, за Ведами, створений або з води ворожими 
силами (девами і асурами), або з ѐйцѐ богом Праджапаті чи 
Брагманом. Всесвіт складаютьсѐ з п´ѐти елементів - води, землі, 
вогня, повітрѐ, ефіру (акаша). 
   Конфуціанство – національна релігіѐ китайців. Її поѐва пов´ѐзана 
з іменем стародавнього китайського мислителѐ Конфуціѐ (551-
479 рр. до н.е.) Цікаво, що конфуціанство існувало спочатку ѐк 
філософське вченнѐ і тільки пізніше набуваю рис релігії. Джерела 
конфуціанства – роботи, написані Конфуціюм та його  
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послідовниками (так зване дев´ѐтикнижжѐ). Найбільш відома 
книга Лунь–Юй „Бесіди й судженнѐ”. Верховне божество – Небо. 
   Індуїзм сприймаютьсѐ віруячими не тільки ѐк релігіѐ, але й ѐк 
визначений життювий шлѐх. В індуїзмі ю вченнѐ про дхарму - 
перелік правил, ѐкі треба виконувати й від ѐких залежить карма 
(долѐ, воздаѐннѐ), що визначаю добре чи погане переродженнѐ в 
іншому житті. При цьому правила поведінки кожного зумовлені 
його належністя до відповідної касти. Окрім вченнѐ про 
переселеннѐ душ та карму длѐ індуїзму характерні ідеї про 
неминучість розплати за все скоюне, рай, пекло, недопустимість 
нанесеннѐ зла живому. 
      Іудаїзм - одна з найдавніших національних релігій. Основи її 
віровченнѐ викладені у Танаху (Старий Заповіт) та 
Єрусалимському і Вавілонському Талмудах. Іудаїзм вважаютьсѐ 
етнічноя релігіюя, оскільки представники різних народів, ѐкі її 
сповідуять, вважаятьсѐ ювреѐми, незважаячи на їх різні мови, 
звичаї, культури, раси і т. ін. 
   У системі освѐченнѐ життѐ в іудаїзмі найбільш важливим 
інститутом післѐ домашнього вогнища служить синагога. Це - 
місце і богослужіннѐ, і навчаннѐ, і громадських контактів. 
Синагога сприѐю тому, щоб юврей усвідомив свою призначеннѐ ѐк 
член свого народу і вселядської спільноти. Як і в домашньому 
житті, в синагозі ю свої символічні особливості. Головна 
особливість зовнішнього виглѐду синагоги - ковчег. Це - своюрідна 
шафа, в ѐкій зберігаятьсѐ сувої Тори (Арон Койдеш) і до ѐкої 
звернені всі, хто молитьсѐ. У синагозі ю також постійний вогонь, 
що нагадую про вогні семисвічника, ѐкий постійно горів у Храмі. 
Крім того, кожна синагога маю кафедру з пяпітром, альмамар 
(або біма), на ѐкій читаять Тору. Вона служить нагадуваннѐм про 
вівтар Храму і, подібно до вівтарѐ, розташована в більшості 
випадків у центрі приміщеннѐ. До синагоги примикаять класи, 
що в Талмуді називаятьсѐ бет-л-сефер (будинок книги), де 
навчаять Торі дітей. Часто при синагозі ю також бет а-мідраш –  
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будинок навчаннѐ, в ѐкому підлітки й дорослі ляди займаятьсѐ 
вивченнѐм Тори. Деѐкі общини маять ще й навчальні заклади 
вищого рівнѐ - юшиботи, де вчатьсѐ молоді ляди, ѐкі присвѐтили 
себе науці іудаїзму. Тут готуятьсѐ кадри майбутніх духовно-
релігійних керівників юврейського народу. 
   Важливу роль в освѐченні щоденного існуваннѐ відіграять 

""усталені дні" - свѐта і пости, що утворяять характерну рису 

юврейського життѐ. Перше місце серед них займаю Шабат, 

щотижневий свѐтковий день відпочинку. У цей день віруячий 

юврей не працяю, не займаютьсѐ ніѐкими справами, не 

користуютьсѐ транспортом і не бере в руки ніѐких знарѐдь та 

інструментів, ѐкщо тільки не виникаю небезпеки длѐ життѐ, що 

автоматично знімаю всі суботні заборони. 

                      Питання  для самоконтролю. 
1. Як ви розуміюте понѐттѐ «релігіѐ»? 
2. Які   особливості первісних вірувань? 
3. Які ви знаюте світові  і національні релігії ? 

       4.Розкрити структуру  релігіюзнавства.  

                         Тест Світові релігії 
1.Світові релігії – це релігії, ѐкі поширені : а) у всьому світі;  б)в 
Західній Європі. 
2.До світових релігій належать : а) христиѐнство; б) іслам;  
в)буддизм; г) брахманізм. 
3. Світові релігії виникаять  в умовах виникненнѐ:а) класового 
суспільства; б)родового ладу. 
4.Длѐ світових релігій: а) характерна специфічна обрѐдність;  б)не 
характерна специфічна обрѐдність. 
5.Всі світові релігії маять характер :а) космологічний ; 
б)локальний.  
6.Засновником буддизму ю:а) Сідхартха Гаутама; б) Бог Брахма. 
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7.Будда в перекладі означаю  : а) «просвітлений», боголядина, 
ѐка досѐгла найвищого рівнѐ свѐтості; б)боголядина, ѐка 
виділѐютьсѐ великим прагненнѐм допомагати лядѐм. 
8.Будизм поширений в :а) Індії; б) Латинській Америці. 
9.Не відносѐтьсѐ до ідей буддизму : а) ідеѐ рівності всіх, 
можливість спасіннѐ; б) соціальна пасивність; в)відмова від 
боротьби; г)необхідність об’юднаннѐ всіх перед загрозоя 
небезпеки. 
10.Зустрічі , ѐкі змінили  життѐ Будди: а)зустріч скаліченого 
старістя злиднѐ; б) зустріч хворого, ѐкого бачив у пиляці при 
дорозі; в)похорон; г) зустріч аскета- ченцѐ;  д)зустріч дитини, ѐка 
просила милостиня. 
11.Свѐщення книгоя буддизму ю: а)Тріпітака «Три корзини 
квітів»; б) «Лунь – яй». 
12. Буддизм взѐв із  брахманізму у своя філософську систему: 
а)принцип переродженнѐ (сансару);  б)медитація.  
13Не ю основними  доброчинностѐми  буддизму: а) щирість;  
б)мудрість; в) терпимість;г) негнівливість; д)не протидіѐннѐ 
силоя; ж) не пиѐцтво. 
14.Христиѐнство зародилосѐ  в: а) східних провінціѐ Римської 
імперії; б) східних провінціѐх Візантійської імперії. 
15.Головними ідейними джерелами христиѐнства були:  
а)іудаїзм; б) вченнѐ Філона; в) ідеологіѐ кумранської общини 
юсеїв; г) епікуризм. 
16.Ідея про вроджену гріховність лядини висунув : а) Сенека; б) 
Філон. 
17Старий Завіт успадкований від :а) іудаїзму; б) індуїзму. 
18.Засновником христиѐнства вважаютьсѐ : а) Апостоли Ісуса 
Христа; б)Ісус Христос. 
19.Ісус Христос охрещений у водах: а) Йордану; б) Нілу. 
20.Новий завіт написаний: а)ідеологами христиѐнства; 
б)апостолом Петром. 
21.Христиѐнство поширяютьсѐ :а) із заснуваннѐм общин  
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апостолами; б)об’юднаннѐ общин в територіальні групи.                                                
22. Розколи в христиѐнстві були: а) 1054р; б) 17ст.; в) 19ст. 
23.В результаті 1-го розколу у христиѐнстві утворилисѐ:  
а)православна церква; б) католицька церква; в) протестантська 
церква. 
24Іслам поширений : а) арабському світі; б) Південно – Східній 
Азії. 
 25.Засновником ісламу ю: а) Мухамед; б) Будда. 
26 Свѐщенноя  книгоя мусульман ю : а) Коран; б) Шаріат. 
27.Коран визначаю: а) не красти; б) пробачати; в) не обманявати; 
г) не грішити; д) не жалітисѐ. 
28.Свѐте помазаннѐ –це:а)п’ѐтиразова молитва;б) паломництво. 
29.Хадж – це: а) паломництво до свѐтих місць; б) шляб. 
30. Основними напрѐмками ісламу: а) сунізм; б) шиїзм;  
в)джайнізм.  
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                   Короткий словник філософських термінів. 

     Абсолют (лат.absolutus  – довершений, безумовний, 
необмежений) – те, що нічим не зумовлене, не від чого 
незалежне. У філософії під абсолятом розуміять Бога, 
субстанція, ідея (Гегель). Абсолятне протилежне відносному  
(зумовленому, залежному). 
     Абстракція (лат.abstrakctio – віддаленнѐ) -  мисленне 
відокремленнѐ  окремих властивостей предметів і перетвореннѐ 
їх  на самостійні об’юкти ( наприклад, електропровідність, 
твердість, вартість тощо). Більшість наукових понѐть утворені в 
такий спосіб. 
     Агностицизм (лат.agnostos – непізнаний) – напрѐм у філософії, 
прихильники ѐкого  заперечуять пізнаванність суті речей, 
об’юктивної істини. Агностики протиставлѐять  світ  ѐк він нам 
даний(пізнаваний) і сам по собі ( принципово недосѐжний. 
Знаннѐ,  з їх точки зору, не даю  відображеннѐ сутності  дійсності, 
а в кращому разі обслуговуять утилітарні  потреби лядей.  
     Аксіологія ( грец.axios  - цінний) – вченнѐ про цінності, 
філософська дисципліна, ѐка вивчаю  ціннісне ставленнѐ  лядини 
до світу етичне, естетичне, релігійне та ін. 
     Аксіоматичний метод  - спосіб побудови наукової теорії, коли 
за її основу  беретьсѐ аксіоми, з ѐких усі інші твердженнѐ ціюї 
теорії  виводѐтьсѐ логічним шлѐхом (доведеннѐм). 
     Альтернатива (лат.alterno – чергуя, зміняя) –вибір між двома 
суперечливими  можливостѐми. 
     Альтруїзм – моральний принцип в основі ѐкого бажаннѐ блага 
іншому. Альтруїзм протилежний егоїзму. 
     Аналіз – метод пізнаннѐ, ѐкий полѐгаю в розчленуванні цілого 
на частини. 
     Аналогія – умовивід, в ѐкому на основі схожості предметів за 
одними ознаками робитьсѐ висновки про їх можливу схожість за 
іншими ознаками. Аналогіѐ складаю основу моделяваннѐ. 
     Антиномія  ( грец. аntinomia –cуперечність у законі) –  
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суперечність між двома твердженнѐми, в основі ѐкої не логічні 
помилки, а обмеженість системи тверджень, з ѐкої вони 
виводѐтьсѐ. Зустрічаятьсѐ у філософії (Кант) і математиці.Понѐттѐ 
антиноміѐ близьке до апорії. 
     Антитеза (грец. аntitesis-протиставленнѐ) – твердженнѐ, ѐке 
заперечую тезу (вихідне твердженнѐ). 
     Антропоцентризм- філософський принцип, згідно з ѐким 
лядина вважаетьсѐ центром Всесвіту, найвищоя метоя всього, 
що відбуваетьсѐ у світі. 
      Апологети (грец.apologetikos-захисний )-ранньохристиѐнські 
письменники (Юстін,Тертулліан,Оріген)iiіcт., ѐкі захищали від 
критики христиѐнське вченнѐ; захисники певних течій, вчень. 
      Апорія(грец. аporia-непрохідність, безвихідь) – проблема, що 
важко піддаетьсѐ вирішення, пов’ѐзана із суперечністя між 
даними спостереженнѐ і дослідом та їх аналізом у мисленні; 
суперечність у міркуванні, корені ѐкої перебуваять за межами 
логіки. 
     Апостеріорі(лат. аposteriori – з наступного)- знаннѐ, добуті в 
процесі досвіду. 
     Апріорі (лат. аpriori – з попередньго досвіду)- ідеї, форми 
пізнаннѐ, ѐкі,на думку деѐких мислителів, наѐвні в свідомості 
досвіду, не набуті з досвіду. У філософії Канта категорії 
проголошуетьсѐ апріорними формами  мисленнѐ. Апріоризм 
близький до концепції вроджених ідей. Протилежним до А. е 
понѐттѐ  апостеріорі. 
      Архетип-первинні, вродженні психічні структури, первинні 
схеми образів фантазії , що містѐтьсѐ в так званому колективному 
несвідомому й апріорно формуять активність  уѐви; складаять 
основу загальнолядської символіки , виѐвлѐятьсѐ у міфах і 
віруваннѐх, снах, творіх літератури тощо. 
     Аскетизм (грец.asketes- добре навчений, подвижний)-
моральне вченнѐ , ѐке пропагую крайню обмеженнѐ потреб 
лядини, відмову від життювих благ. Протилежне гедонізмові. 
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     Атман – дух , душа , активне свідоме начало в індійській 
ведичній традиції. 
     Атрибут (лат. аttributum- додане) – невідемна властивість речі , 
субстанції . За Декартом, А. матерії ю протѐжність , душі- 
мисленнѐ. 
      Безкінечне – протѐжність , ѐкої кінець безперервно 
віддалѐетьсѐ. Діалектично пов’ѐзане з конечним, складаетьсѐ з 
конечного 
      Брахман – світова душа , духовне абсолятне начало в 
індійській ведичній філософії. 
      Буддизм- одна із трьох світових релігій (порѐд з 
христиѐнством та ісламом). Виходѐчи з положеннѐ, що життѐ е 
стражданнѐ , в основі ѐкого лежать бажаннѐ, буддизм пропоную 
свій шлѐх подоланнѐ страждань. Учить про перевтіленнѐ душі 
(сансара); про закон відплати за вчинені проступки(карма). 
Метоя життѐ буддиста ю  досѐгненнѐ нірвани – злиттѐ з 
божественноя першоосновоя Всесвіту. 
      Буття- 1) найзагальніша визначеність речей, з ѐкої починаютьсѐ 
процес пізнаннѐ(Гегель). Перш ніж визначити , ѐка річ , 
відбуваетьсѐ констатаціѐ її буттѐ; 2) найзагальніша її властивість 
всього сущого (та матеріальні речі та ідеї, і цінності маять буттѐ й 
об’юднуятьсѐ лядиноя в юдиний світ); 3) буттѐ ѐк об’юктивне 
існуваннѐ на противагу фантому, ілязії. 
       Великі соціальні групи (мікросоціальні спільноти)- 
довготривалі, сталі спільноти лядей, що існуять у масштабах 
усього суспільства. 
       Верифікація – у неопозитивізмі операціѐ , за ѐкоя 
встановляять осмисленість висловляваннѐ . Полѐгаю у зведенні 
висловлявань до чуттювих фактів. Неопозитивісти прийшли до 
висновку, що релігійні та філософічні твердженнѐ , на відміну від 
наукових , не полѐгаять верифікації. Попер розвинув принцип В. 
до фальсифікації. 
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        Відчуження – стан напруги, ворожості щодо суб’юктивного  і 
об’юктивного, духовного і матеріального, розумного і стихійного , 
особистого і суспільного. 
У загальному значенні – це відношеннѐ між творцем і творіннѐм, 
ѐке збунтувалось і живе власним життѐм нав’ѐзуячи своя логіку 
творця. 
        Відчуття – відображеннѐ у свідомості лядини певних сторін, 
ѐкостей предметів, ѐкі безпосередньо діять на ознаки чуттів.                            
      Віра – необґрунтоване розумом прийнѐттѐ існуваннѐ чогось  
(Бога, долі, моральних чеснот – іншого, Атлантиди, наукових 
об’юктів) за істини та дії, що відповідаять цим понѐттѐм.                              
125 
      Волюнтаризм (лат.voluntarius – залежність від волі) – течіѐ в 
метафізиці (і психології),  ѐка в основу світових процесів (і 
психологічного життѐ лядини) ставить воля ѐк ірраціональне, 
тобто несвідоме начало. Найвідоміші представники – 
Шопенгауер, Ніцше, ѐкі проголосили основоя всіх ѐвищ світу і 
лядського життѐ воля. 
       Гедонізм (грец. Hedono – насолода) –етичне вченнѐ , ѐке 
проголошую  метоя життѐ лядини насолоду ( Епікур, просвітники 
та ін.). 
       Гіпотеза – форма знаннѐ , основоя ѐкого ю передбаченнѐ, 
сформульоване за допомогоя певних фактів, але   це знаннѐ ю 
визначеним і потребую доведеннѐ. 
       Гіпоотетико – дедуктивний метод – спосіб теоретичного 
дослідженнѐ, ѐкий передбачаю створеннѐ системи дедуктивно 
пов’ѐзаних  між собоя гіпотез, з ѐких виводѐть твердженнѐ  про 
емпіричні факти. 
       Гносеологія – теоріѐ пізнаннѐ , одна з головних філософських 
дисциплін, ѐка досліджую закономірності процесу пізнаннѐ. 
       Громадянське суспільство – суспільство, в ѐкому існую і 
постійно  розширяютьсѐ  сфера постійного волевиѐвленнѐ, ѐке 
сприѐю розкриття  внутрішнього потенціалу  лядей і досѐгаютьсѐ  
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             через систему інституцій і відносин, покликати 
забезпечити умови длѐ самореалізації окремих індивідів та їхніх 
обюднань. 
       Дао – одне з основних понѐть китайської філософії, означаю 
перешопричину, що породжую речі, дорогу, доля, пустоту. 
        Даосизм – філософське вченнѐ, згідно з ѐким природа і життѐ 
лядей підпорѐдковані не волі неба, загальному, божественному 
законові  дао. 
        Дедукція (лат. deduktio – виводжу) – метод пізнаннѐ, в основі 
ѐкого рух думки  від загального до одиничного. 
        Деїзм ( лат. dues – Бог) – філософське вченнѐ,  , згідно з ѐким 
Бог створив світ, дав першопоштовх  і надалі не втручаютьсѐ у 
справи. 
         Діалектика ( грец. dialectike-мистецтво вести бесіду) – один з 
методів філософії, згідно з ѐким будь – ѐке ѐвище перебуваю в  
зміні  , розвитку, в основі  ѐкого   взаюмодіѐ ( боротьба ) 
протилежностей (Геракліт,Гегель, Маркс). 
      Діалектичний матеріалізм – термін, ѐким позначалась 
філософіѐ К. Маркса в радѐнському марксизмі.Діалектика Гегелѐ 
була ідеалістичноя, матеріалізм Фейюрбаха недіалектичним 
(метафізичним).Маркс поюднав матеріалізм  і діалектику. 
     Дуалізм (dualis –двоѐкий – світоглѐд, ѐкий вихідними  вважаю 
два рівноправні та протилежні  начала( матерія і дух,  світле і 
темне). 
      Дух –ідеальне начало(принцип) на противагу природи ѐк 
матеріальному началу. В лядині розрізнѐять тіло ( матеріальне) 
,душу(сукупність психічних процесів) і дух- настанова на 
всезагальне – моральні, релігійні та правові цінності, естетичні 
ідеали, світоглѐдні істини. 
      Екзистеціоналізм (лат.existentio – існуваннѐ) –суб’юктивістське 
вченнѐ, в ѐкому вихідні значеннѐ  сущого (що таке річ, 
просторовість, часовість, інша лядина та ін.) виводѐтьсѐ  з 
існуваннѐ (екзистенції) лядини. 
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      Еклектика(грец.eklektikos- той, що вибираю) –поэднаннѐ в 
одному вченні   
несумісних, часто суперечливих елементыв. Еклектика свідчить 
про кризу в духовному розвитку, відсутність довершеної системи, 
ѐка б подолала ці суперечності. 
      Елеати – представники давньогрецької філософської школи Vi 
–Vст. до н.е., ѐка   протиставлѐла   мисленнѐ чуттювому 
сприйнѐття, висунула ідея про ілязорність всіх помітних змін і 
відмінностей між речами, про незмінну сутність справжнього 
буттѐ. 
      Емпіризм – філософський напрѐм,ѐкий основоя пізнаннѐ  
вважаю  чутливий досвід. 
      Етатизм (франц. еtatisme, від etat –держава) – активне 
втручаннѐ держави в економічну, політичну, духовну та інші 
сфери суспільства. 
      Закон – об’юктивний,істотний, необхідний, сталий зв'ѐзок або 
відношеннѐ між ѐвищами. 
      Заперечення – протиставленнѐ  твердження(тезі) 
протилежного за змістом твердженнѐ (антитези). 
     Заперечення  заперечення – один з основних принципів 
діалектики Гегелѐ, ѐкий полѐгаю в тому, що друге запереченнѐ 
(синтез) знімаю протилежності  тези і антитези. 
     Зміст – категоріѐ філософії; те , сукупність л елементів 
(складових) певної системи. 
     Ідеал (фр.idea- понѐттѐ, уѐвленнѐ) – взірець досконалості, ѐкий 
ю оріюнтиром діѐльності лядини. 
     Ідеалізм –напрѐмок у філософії, ѐкимй первинним вважаю 
ідеальне начало- Бог, дух,розум. Згідно з ідеалізмом  духовна  
субстанціѐ  ю творцем світу. 
     Ідеальне –протилежне матеріальному. До сфери ідеального 
відносѐтьсѐ понѐттѐ, цінності, ідеї, Бог. Матеріальні речі   
характеризуятьсѐ  речовинністя, просторовістя, 
часовістя,причинністя; ідеальне позбавлене цих рис. 
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     Ідеологія – сукупність поглѐдів нації, класу, суспільної групи на 
їх місце в світі, на розвиток історії. 
      Індукція – (лат. Inductio –наведеннѐ) – логічний умовивід від 
часткового, одиничного  до загального. 
       Ірраціоналізм – вченнѐ, згідно з ѐким основоя світу ю щось 
нерозумне ( волѐ, інстинкт0, а джерелом  пізнаннѐ  інтуїціѐ, 
почуттѐ. 
       Істина – адекватне відтвореннѐ дійсності  в пізнанні  , 
відповідність знаннѐ дійсності. 
       Історичний матеріалізм – соціальна концепціѐ марксизму, 
згідно ѐкоя історичний розвиток суспільства  визначаютьсѐ  
економічними факторами. Взаюмодіѐ продуктивних сил і 
виробничих відносин, згідно з Марксом, визначаю основні етапи  
(формації) історії лядства –первісний лад, рабовласництво, 
феодалізм, капіталізм, і майбутній комунізм.                        
      Карма – в буддизмі, джайнізмі та індуїзмі означаю закон 
відплати за  моральні вчинки в минулому, ѐкий дію при 
перевтіленні післѐ смерті лядини в іншу істоту. 
      Категорії – загальні структури або властивості сущого – речей, 
процесів живого, ідеальних предметів ( всього, що утворяю світ; 
загальні форми мисленнѐ) 
      Кількість – число, величина, чисельна  визначеність; 
відмінність  речей одніюї ѐкості( вага, довжина) або міра 
сукупності речей  одніюї ѐкості. 
      Конфуціанство – філософське вченнѐ , ѐке у відношеннѐх 
лядини і світу проголошую верховенства добра, захищаю 
непорушність установлених небом суспільних понѐть. 
       Космополітизм – вченнѐ ,  в основу ѐкого  покладено заклик  
відмовитисѐ від національного суверенітету, національних 
традицій і культури задлѐ абстрактного  понѐттѐ вселядської 
культури і традицій. 
        Культура – увесь, за винѐтком природи світ,що охопляю 
різноманітність видів, засобів та результатів активно, творчої  
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   діѐльності  , спрѐмованої на освоюннѐ , пізнаннѐ, зміну 
навколишньої  реальності та самої себе. 
        Лібералізм (лат.lsberalis –вільний) – вільнодумство, 
переконаннѐ, що виступаять проти традицій, звичаїв і догм . У 
політиці лібералізм протистоїть консерватизму, в економіці 
виступаю  за вільну конкуренція  проти втручаннѐ держави. 
        Марксизм – ідеологічна течіѐ, ѐка охопляю філософія, 
політичну економія, «теорія» револяційного перетвореннѐ 
буржуазного суспільства в соціалістичне і комуністичне. 
        Матеріалізм – напрѐм  в історичному розвитку  філософії, 
ѐкий вважаю  матерія першоосновоя всього сущого, намагаютьсѐ 
поѐснити всі ѐвища  і процеси через матеріальні причини. 
Протистоїть матеріалізму і релігії. 
        Матерія – філософська категоріѐ, протилежна ідеї, 
ідеальному. Матеріальність речей  чи процесів визначаютьсѐ їх 
речовинністя, просторово – часовим буттѐм, причинними 
зв’ѐзками  з іншими речами і процесами. 
       Метафізика – умоглѐдне вченнѐ про найзагальніші види 
буттѐ, Бога, світ. 
       Міра – філософська категоріѐ, ѐка відображаю співвідношеннѐ 
, гармонія кількісних і ѐкісних ознак. 
        Міф – (грец. Mythos- легенда, сказаннѐ) -  світоглѐд родового 
і ранньо- класового суспільства, в ѐкому одухотворені й 
персоніфіковані  природні сили  та соціальні ѐвища.  Міфологічне 
відтвореннѐ   дійсності зумовлене низьким рівнем розвитку 
духовного виробництва. 
        Мова – спеціалізована , інформаційно знакова діѐльність із 

вираженнѐ думки, мисленнѐ, свідомості. 

        Нація – духовно – соціальний різновид стійкої лядської 
спільності, що склалась історично на певній території і 
характеризуютьсѐ глибоким внутрішнім відчуттѐм, 
самоусвідомленнѐм власної належності до певної етнічної групи 
та спільністя мови, культури, побуту та звичаїв, історичних 
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       Номіналізм (лат. Nomen – імѐ) – філософське вченнѐ, що 
заперечую онтологічне значеннѐ  універсалій (загальних понѐть), 
стверджуячи , що універсалії існуять не в дійсності, а тільки в 
мисленні. 
        Об’єкт – те, що пізнаютьсѐ ( природа, суспільство, лядина). 
        Об’єктивний ідеалізм –філософська система,згідно з ѐкоя 
першоосновоя світу ю духовна субстанціѐ. Цѐ субстанціѐ існую 
об’юктивно, незалежно від суб’юкта. 
        Онтологія – вченнѐ про першооснови буттѐ. 
        Пантеїзм – філософське і релігійне вченнѐ про присутність 
Бога у юстві самої природи, ототожненнѐ Бога з природоя, 
розчиненнѐ Бога в природі або навпаки, природи в Богові. 
       Патристика – (лат. Pater- батько )- сукупність філософських 
доктрин, христиѐнських мислителів (отців церкви 11-V11ст. 
       Підсвідоме – одне з основних понѐть психоаналізу  Фрейда, 
ѐким    позначаять  психічні процеси ,що виникаять і протікаять 
поза свідомим  контролем. Проѐвлѐятьсѐ в снах, обмовках. 
        Пізнання – процес цілеспрѐмованого відтвореннѐ дійсності в 
абстрактних образах( понѐттѐх, теоріѐх) лядиноя. Пов’ѐзаних з 
практичноя діѐльністя і зумовлене суспільним буттѐм лядини. 
        Плюралізм (лат.pluralis-ожинний)-  філософські вченнѐ, ѐкі 
визначаять множинність субстанцій, множинність поглѐдів на 
світ. 
       Позитивізм –(франц.positivisme-умовний, позитивний, 
побудований на думці) – філософський напрѐм, ѐкий юдиним 
джерелом  істинного знаннѐ  проголошую  емпіричний  досвід, 
заперечуячи пізнавальну цінність філософських  знань, 
теоретичного мисленнѐ. 
       Поняття – форма мисленнѐ, ѐка відображаю загальні істотні 
зв’ѐзки, сутнісні ознаки ѐвищ,поданих у їх визначеннѐх. 
       Правосвідомість –міра усвідомленнѐ особоя правових норм, 
правил, що діять у конкретному суспільному середовищі. 
       Прагматизм( грец.pragma –справа , діѐ)- філософська течіѐ,  
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ѐка зводить суть понѐть, ідей, теорій, до практичних операцій 
підкореннѐ навколишнього середовища і розглѐдаю практичну 
ефективність ідей ѐк критерій їх істинності. 
       Праксеологія – наукова дисципліна, що вивчаю умови  і 
методи ефективної діѐльності. 
       Практика – цілеспрѐмована предметна діѐльність лядини 
щодо перетвореннѐ світу. 
       Стоїцизм – напрѐм давньогрецької філософії  епохи еллінізму, 
ѐкий зосереджуячись на етичих проблемах, проповідував 
незворушність, відстороненість від бід і радощів життѐ. 
      Страта – реальна , емпірично  фіксована  спільнота, що 
об’юдную лядей  на певних загальних позиціѐх  або  на основі 
спільної справи, ѐка зумовляю конституяваннѐ певної спільноти в 
соціальній структурі суспільства  і протиставленнѐ іншим 
соціальним спільнотам. 
       Субєктивізм – філософський напрѐм, ѐкий  поѐсняю все суще 
через наѐвність свідомості суб’юкта. 
       Субстанція – (лат.substsntia –сутність) -  незмінна 
першооснова всього сущого. Згідно  з уѐвленнѐм прихильників 
субстанційної моделі світу. Субстанціѐ породжую всі ѐвища  світу і 
ю їх об’юднуячим началом. Матеріалісти вважали субстанція 
матеріюя, ідеалісти – Бога.                           
      Судження – форма мисленнѐ, ѐка відображаю ѐвища, процеси 
дійсності , їх зв’ѐзки. 
       Суперечність- порушеннѐ закону несуперечності, згідно з 
ѐким два судженнѐ, що суперечать один одному, не можуть бути 
одночасно істинними. 
      Сутність -внутрішні, суттюві риси, ѐкі осѐгаятьсѐ розумом. 
     Схоластика(лат.scholastikos-учений, шкільний) – філософське 
вченнѐ в ѐкому поюднані релігійно – філософські висновки з 
реалістичноя методикоя та формально – логічними 
проблемами. 
      Сцієнтизм(лат.scientia- знаннѐ, наука) –абсолятизаціѐ науки(  
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наукових методів і цінностей) у філософії, соціології і суспільній 
свідомості взагалі. Знеціняю естетичні, етичні, релігійні та інші 
гуманітарні цінності і розглѐдаю лядину ѐк біоробота. 
      Теологія– богословѐ, вченнѐ про Бога, система христиѐнських 
догматів. 
            Теорія(грец.theoria-спостереженнѐ, дослідженнѐ)- 
найрозвинутіша форма наукового знаннѐ , ѐка даю цілісне , 
системне відображеннѐ закономірних  та сутнісних зв’ѐзків  
певної сфери дійсності. 
       Теоцентризм – принцип, згідно  з ѐким  юдиний Бог 
проголошуютьсѐ абсолятним началом і центром  Всесвіту, що 
зумовляю собоя буттѐ  і смисл існуваннѐ всього живого. 
      Томізм – філософсько – богословське вченнѐ Ф.Аквінського і 
його послідовників. 
      Умовивід – форма мисленнѐ , ѐка утворяютьсѐ на основі двох і 
більше суджень. 
     Фетишизм(фр. fetiche – амулет)- викривлене відображеннѐ в 
суспільній свідомості певних ѐвищ, за ѐкого речі наділѐютьсѐ 
непритаманними їм властивостѐми (фетишизаціѐ грошей, золота, 
символів влади і т. ін.). 
     Філософія -теоретичний світоглѐд, вченнѐ,ѐке прагне осѐгнути 
все-загальне у світі, в лядині і суспільстві . Філософіѐ 
вибудовуютьсѐ із сумнівів і обгрунутувань , доведень, живе у 
вільних дискусіѐх, а тому по-справжньому можлива лише в 
демократичному суспільстві. Філософськими дисциплінами ю 
метафізика, онтологіѐ,гносеологіѐ, філософська антропологіѐ , 
логіка,етика, естетика та ін. 
      «Філософія життя» - напрѐм у т. з. некласичній філософії кінцѐ 
XIX – початку ХХ ст., представники ѐкого проголосили життѐ (в 
біологічній чи психологічній формах) основним предметом 
філософії . Представники - Ніцше, Дільтей, Бергсон, Фрейд. 
       Форма-зовнішній виѐв предмета, певного змісту, внутрішнѐ 
структура, певний порѐдок предмета або перебігу процесу. 
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       Ціле-інтегроване поюднаннѐ нових ѐкостей, ѐкі не властиві 
окремим частинам, але виникаять в результаті їхньої взаюмодії у 
певній системі зв’ѐзків. 
       Цінність-значимість, ѐку ляди надаять речам,ѐвищам і ѐка 
складаю основу ставленнѐ до них (вибору, наданнѐ переваги 
тощо). Цінність наѐвна лише в актах оцінки, коли вибираять, 
вибудовуять іюрархічну структуру цінностей. Цінності мотивуять 
поведінку лядей. 
       Якість-сукупність ознак, що вирізнѐять річ серед інших, 
відмінних від неї, і спорідняю з подібними.  
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Основи  філософських  знань     

   Методичні вказівки до семінарських занѐть 
 длѐ студентів  усіх спеціальностей денної форми навчаннѐ.       
 
 
 
 
Комп’ятерний набір і верстка:  Пастушок І.М. 
 
Редактор : В.Є.Костяхіна 
 
 
 
 
 
Підг .до друку ______Формат  60х84/16. Папір  офіс. Гарн. Таймс. 
Ум.друк 13.5 
         
                      
 
 
 
 
   Обл .вид. арк__14,0 Тираж_____Прим. Зам._____ 
                 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України 
               Ковельський промислово – економічний коледж   ЛНТУ 

 

                               Редакційно –видавничий відділ 
 Луцького національного   технічного  університету 
                        43018 м.Луцьк, вул.. Львівська, 75 
                                          Друк –РВВ ЛНТУ 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 


