
До 185-річчя 
Київського національного 

університету 
імені Тараса Шевченка 

 
Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
 
 
 

 

КИЇВСЬКА 
СВІТОГЛЯДНО-ГНОСЕОЛОГІЧНА 
ШКОЛА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. 

 
МОНОГРАФІЯ 

 

 
За загальною редакцією 

доктора філософських наук, професора, 
академіка НАН України, 

академіка НАПН України 
Л. В. Губерського 

 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
2020 



2  

Рекомендовано до друку вченою радою 
філософського факультету 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

 

(протокол № 1 від 17 вересня 2019 р.) 

 
 

Ухвалено науково-методичною радою 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 1-02 від 04 лютого 2020 р.) 

 
 
 

 
Рецензенти: 

 

О. С. Оніщенко, академік НАН України; 
О. О. Рафальський, член-кореспондент НАН України, академік 

НАПН України; 
В. П. Мельник, член-кореспондент НАН України. 

 
 
 

Редакційна колегія: 
 

акад. НАН України Л. В. Губерський (голова редакційної колегії), 
проф. В. А. Бугров, проф. І. С. Добронравова, 

акад. НАН України А. Є. Конверський, проф. Т. П. Кононенко, 
проф. Д. В. Неліпа, 

проф. М. І. Обушний, проф. В. І. Панченко, 
проф. А. О. Приятельчук, проф. М. Ю. Русин, 

проф. Є. А. Харьковщенко, проф. І. В. Хоменко, проф. В. Ф. Цвих, 
проф. Л. О. Шашкова, проф. П. П. Шляхтун. 



3  

Авторський колектив: 
 

Л. В. Губерський, доктор філософських наук, професор, 
академік НАН України, академік НАПН України; 
В. Г. Кремень, доктор філософських наук, професор, 
академік НАН України, академік НАПН України; 
А. Є. Конверський, доктор філософських наук, професор, 
академік НАН України; 
В. П. Андрущенко, доктор філософських наук, професор, 
чл.-кор. НАН України, академік НАПН України; 
В. А. Бугров, кандидат філософських наук, професор; 
В. Ю. Вілков, кандидат філософських наук, старший науковий 
співробітник; 
І. С. Добронравова, доктор філософських наук, професор; 
Л. Г. Комаха, доктор філософських наук, професор; 
І. В. Кондратьєва, доктор філософських наук, професор; 
Т. П. Кононенко, доктор філософських наук, професор; 
В. І. Лубський, доктор філософських наук, професор; 
А. А. Кравчук, кандидат філософських наук, доцент; 
В. І. Панченко, доктор філософських наук, професор; 
А. О. Приятельчук, кандидат філософських наук, професор; 
С. В. Руденко, доктор філософських наук, професор; 
Л. І. Сидоренко, доктор філософських наук, професор; 
В. Е. Туренко, кандидат філософських наук, молодший науковий 
співробітник; 
Є. А. Харьковщенко, доктор філософських наук, професор; 
М. І. Хилько, доктор філософських наук, професор; 
І. В. Хоменко, доктор філософських наук, професор; 
В. Ф. Цвих, доктор політичних наук, професор; 
В. Л. Чуйко, доктор філософських наук, професор; 
Н. В. Ярмоліцька, кандидат філософських наук, науковий співробітник; 
В. І. Ярошовець, доктор філософських наук, професор. 



4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Губерський Л. В. 
Київська світоглядно-гносеологічна школа другої 

половини ХХ століття : монографія / Л. В. Губерський, 
В. Г. Кремень, А. Є. Конверський та ін. — Київ, 2019. — 240 с. 

ISBN 978-611-01-1949-8 
 
Монографію присвячено одній зі сторінок славетної істо- 

рії Київського університету та філософського факультету другої 
половини ХХ ст. Це був час, коли у вищих навчальних закладах 
засновували кафедри філософських дисциплін, до навчальних 
планів вводили, як обов’язковий, курс філософії, новий імпульс 
отримали соціогуманітарні дослідження. 

Київська світоглядно-гносеологічна школа — це умовна на- 
зва творчих здобутків учених філософського факультету універ- 
ситету й учених Інституту філософії НАН України, які були ви- 
пускниками Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

У монографії розглянуто основні напрями досліджень Ки- 
ївської світоглядно-гносеологічної школи. Видання передає дух 
епохи, у якій творили зазначені в ньому видатні вчені. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів, 
усіх тих, кого цікавить історія філософії України. 

 

 
УДК 165.12. 

 

ISBN 978-611-01-1949-8 
 
 

                                      

©Губерський Л. В., 2020 
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Цього року Київському національному університету імені Та- 

раса Шевченка — 185! Ровесником університету є філософський 
факультет. Саме на філософському факультеті у вересні 1834 року 
вперше розпочалося навчання в університеті. За час існування фа- 
культет зростив плеяду видатних учених, громадських і політичних 
діячів, висококваліфікованих працівників освіти та культури. 

Факультет завжди був відомий своїми науковими школами, пред- 
ставниками яких є вчені зі світовим ім’ям: Д. Чижевський, М. Макси- 
мович, О. Гіляров, С. Гогоцький, О. Новицький, В. Асмус, М. Бердя- 
єв, П. Копнін, В. Шинкарук, М. Попович, С. Кримський та ін. 

Нині факультет, продовжуючи славні традиції своїх попередни- 
ків, докладає чимало зусиль, аби наш університет посів гідне місце 
в міжнародних рейтингах. 

Вітаючи колектив філософського факультету зі знаменною да- 
тою, хочу побажати вагомих результатів у справі підготовки висо- 
кокваліфікованої філософської зміни. 

 
 

Ректор Л. В. Губерський 



7  

 

Відкриття в 1834 році «Імператорського університету Св. Воло- 
димира» було пов’язано з буремними подіями в соціально-еконо- 
мічному та духовному житті як України, так і зарубіжжя. 

Ідеться про революційні спалахи в Європі, кульмінацією яких 
була Французька революція 1830 р., що поклала край реставрації 
Бурбонів, польське повстання 1830–1931 років, повстання ліон- 
ських ткачів, декабристський рух, повстання Устима Кармелюка та 
його наслідки для Правобережної України. 

Епіграфом до цих подій може бути картина Ежена де-Лакруа 
«Свобода, що веде народ», яку було написано під враженням Фран- 
цузької революції 1830 р. 

Тому розглядати відкриття нашого університету як ініціативу 
гетьманів, царів і меценатів, як це роблять деякі історики, не є ви- 
правданим. 

Саме дух епохи був підґрунтям створення в Києві університету, 
а конкретні постаті — лише адміністративними виразниками цього 
дійства. 

На момент відкриття університету Київ був міщанським містом 
з численними монастирськими угіддями та церковними приходами. 

Про минулу славу Києва свідчили руїни Десятинної церкви та 
не дуже облаштована територія Софійського собору. 

Після відкриття університету Київ почав перетворюватися на 
європейське місто. У ньому будували цегельні будинки, вимощува- 
ли кам’яні вулиці, споруджували торговельні центри, облаштову- 
вали ринкові площі (або «плази»), відкривали банки, засновували 
театри. 

Першим факультетом, з якого починається історія нашого уні- 
верситету, був філософський. 

Річ у тім, що нині послуговуються американською класифіка- 
цією закладів вищої освіти. 

У Сполучених Штатах Америки будь-який навчальний заклад 
після коледжу називають «університетом». 

За середньовічною класифікацією, лише той заклад вищої осві- 
ти називають університетом, у структурі якого є філософський фа- 
культет. 

Це пояснюється тим, що на момент виникнення університетів 
панувала богословська освіта, а суспільство потребувало лікарів, ін- 
женерів, учителів, агрономів та ін. 

 
ВстУпне слоВо 
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Підготовку таких фахівців могла забезпечити лише світська 
освіта. 

Переходом, своєрідним місточком від богословської освіти до 
світської могла бути лише філософія. 

Адже і богослов’я, і філософія мають спільну мету: пошук іс- 
тини. А різняться вони тим, що богослов’я в пошуках істини спи- 
рається на Божественне Одкровення, а філософія — на досягнення 
природничих і гуманітарних наук. Це відобразилося і на структу- 
рі тодішнього філософського факультету, який мав гуманітарне та 
природниче відділення. 

Доля філософського факультету за 185 років була непростою. 
Факультет за ці роки закривали, об’єднували, забороняли універ- 
ситетським професорам викладати філософію. Причина полягала у 
вільнодумстві, яке панувало на факультеті, і завдяки якому у випуск- 
ників виховували риси справжнього патріотизму. 

Вперше філософський факультет припинив існування після 
розгрому Кирило-Мефодіївського братства. Після смерті Миколи І 
факультет було відновлено й університетським професорам дозво- 
лено читати курс філософії. 

Потім філософський факультет приєднали до філологічного. 
З часом деякі кафедри передали до історико-філологічного фа- 

культету, а деякі — до юридичного. Зокрема, кафедру філософії 
права, яку закінчував видатний наш випускник М. О. Бердяєв, при- 
єднали до юридичного факультету. 

У 1920 році університет припинив існування. Нова влада моти- 
вувала свої дії тим, що царські професори «нічому доброму» не змо- 
жуть навчити дітей робітників і селян. 

У 1933-му університет відновили, а в 1944-му розпочав роботу і 
філософський факультет. 

У 1955-му філософський факультет знову закрили та приєдна- 
ли до історичного факультету як його відділення. 

У 1965 році філософський факультет відокремили від історич- 
ного. Він отримав статус окремого підрозділу університету. 

У 1990-му філософський факультет знову піддали адміністра- 
тивним реформам. З факультету виокремили відділення психоло- 
гії та соціології і створили окремий факультет, а на філософському 
факультеті залишили відділення філософії та наукового комунізму. 

Сьогодні в структурі факультету п’ять відділень: філософія, по- 
літологія, публічне управління та адміністрування, релігієзнавство, 

культурологія. 
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Навчальний процес на факультеті забезпечують 11 кафедр: 
теоретичної та практичної філософії, історії філософії, україн- 
ської філософії та культури, філософії гуманітарних наук, філо- 
софії та методології науки, логіки, політології, політичних наук, 
релігієзнавства, етики, естетики та культурології, державного 
управління. 

На факультеті працює 125 штатних викладачів. З них — 53 док- 
тори наук, професори, 69 доцентів. 

Учені філософського факультету розробляють наукові алгорит- 
ми сприйняття і засвоєння ідей, концепцій, шкіл світової філософії. 
На факультеті впродовж усієї його історії існування будь-яку філо- 
софську систему чи школу тлумачать з огляду на їх роль в єдиному 
світовому духовному процесі. Значущість філософських шкіл чи 
концепцій оцінювали з позиції їх можливостей і перспектив у со- 
ціокультурному контексті. Досить згадати таких видатних учених- 
філософів, як С. Гогоцький, О. Гіляров, О. Новицький, Г. Челпанов, 
М. Шлєпаков, М. Овандер, П. Копнін, В. Шинкарук, В. Танчер, 
П. Дишлевий, І. Надольний, М. Тарасенко, С. Кримський, М. По- 
пович, І. Бичко, В. Горський, В. Іванов, О. Яценко, В. Табачков- 
ський, Л. Губерський, В. Кремень, В. Андрущенко, Є. Бистрицький, 
В. Малахов, К. Жоль, А. Канарський та інших, які збагатили саме 
такий дискурс. 

Учені та викладачі факультету завжди прагнули виробити влас- 
ний стиль у здійснюваних філософських дослідженнях. Виявом 
цього є нові школи й напрями, які були створені та існують на фа- 
культеті з перших років його становлення. 

Оригінальними дослідженнями відзначаються праці професора 
Сильвестра Сильвестровича Гогоцького. Головними ідейно-тео- 
ретичними витоками його філософії є православ’я та вчення Геґеля. 
Геґелівську філософію він розглядав як найдосконаліше філософ- 
ське вчення, яке охоплювало, утримувало і передавало в думці дух 
епохи. Водночас геґелівське вчення не узгоджувалось у С. Гогоць- 
кого з первинністю православ’я. Він запропонував власне співвід- 
ношення філософії, мистецтва та релігії, у якому перше й останнє 
місця посідає релігія, а посередині, відповідно, — мистецтво та фі- 
лософія. Таку схему субординації релігії, мистецтва та філософії він 
пояснював тим, що з релігії починається і нею завершується духо- 
вний розвиток людини. 

Яскравою особистістю в університеті вважали професора 
Олексія Микитовича Гілярова, прихильника Платона. Одну з 
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його головних праць — «Платонізм як основа сучасного світогляду 
у зв’язку з питанням про завдання та долю філософії» — присвячено 
творчості Платона. О. Гіляров обстоював власне тлумачення філо- 
софської спадщини Платона, на відміну від тогочасних спроб роз- 
глядати Платона як предтечу християнства. Філософські розвідки 
О. Гіляров здійснював у царині історії філософії. Він розглядав істо- 
рію філософії як галузь філософських знань, що базується на логіці 
історико-філософського процесу (а не на переліченні філософських 
систем і шкіл) та осягненні реального суб’єкта філософської твор- 
чості. Саме цей підхід спричинив появу так званої «Гіляровської 
школи тлумачення філософських текстів», яскравими представни- 
ками якої були Д. Чижевський, В. Асмус та ін. 

Видатною постаттю серед професорів університету називають 
Ореста Марковича Новицького. 

О. Новицький у своїх філософських дослідженнях займався по- 
шуками єдності філософії і релігії. Цю єдність він розглядав не як 
підкорення релігії філософії, а як взаємодію, що утримує цілісність 
загальнолюдського духовного життя. Розмежування релігії і філо- 
софії, їх іншість полягає в тому, що релігія єднає з Безумовним, а 
філософія лише мислить про нього. Це і пояснює неможливість за- 
міни віри знанням. 

На підтвердження цієї тези О. Новицький посилався на історич- 
ний фактаж: єдність релігії та філософії, яка мала місце в добу Се- 
редньовіччя, змінює Новий час, де відбувається їх відокремлення, 
але попереду їх синтез. 

Розглядаючи основні напрями християнства (католицизм, про- 
тестантизм, православ’я) у зв’язку з філософією, О. Новицький 
зазначав, що католицизм стимулював появу схоластики, протес- 
тантизм — Нової філософії, а православ’я спричинить появу такої 
філософії, яка утверджує синтез віри та розуму. 

До видатних постатей університету належить і професор Геор- 
гій Іванович Челпанов. Він читав курси філософії, психології і ло- 
гіки. Його підручник з логіки перевидавали десятки разів і в ХІХ, 
і у ХХ століттях. У теорії пізнання Г. Челпанов був прихильником 
концепції апріоризму І. Канта. Він тлумачив процес пізнання як 
функціонування апріорних форм, що породжуються внаслідок ді- 
яльності людського духу. 

Водночас Г. Челпанов намагався по-своєму трактувати апріор- 
ність. Він розглядав апріорність у двох площинах: гносеологічній 
і психологічній. Гносеологічна апріорність, на його думку, — це 
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логічні передумови сприйняття, а психологічна — це функція сві- 
домості. 

Філософську концепцію Г. Челпанов обґрунтував у таких 
працях: «Проблема сприйняття простору у зв’язку зі вченням 
про апріорність і природженість», «Вступ у філософію», «Пси- 
хологія». 

У 40–50-х роках ХХ століття на факультеті викладав профе- 
сор Микола Степанович Шлєпаков, талановитий інтерпретатор 
зарубіжної філософії. Хоча навчальний курс називався «Критика 
сучасної буржуазної філософії», М. С. Шлєпаков насправді під ви- 
глядом критики розкривав справжній зміст філософських концеп- 
цій А. Бергсона, Ж.-П. Сартра, Б. Рассела, Е. Кассірера та багатьох 
інших видатних мислителів сучасності. 

У період 60–80-х років ХХ ст. на факультеті працювали відомі 
професори: В. Г. Антоненко, І. В. Бичко, В. О. Босенко, В. А. Бус- 
линський, М. П. Гончаренко, Г. І. Горак, Б. А. Гаєвський, В. С. Дмит- 
риченко, П. С.  Дишлевий,  М.  В.  Дученко,  А.  С.  Канарський, 

І. М. Карнаухов, В. І. Касьян, О. І. Кедровський, П. В. Копнін, 
Н. Т. Костюк, В. О. Кудін, Ю. В. Кушаков, Л. Т. Левчук, О. Я. Ли- 
сенко, В. С. Лутай, Л. Й. Марісова, І. Ф. Надольний, А. Т. Нелеп, 
Ю. В. Осічнюк, Д. Х. Острянин, В. Т. Павлов, Т. Д. Пікашова, 
О. І. Погорілий, В. І. Полуріз, Й. Д. Ремезовський, К. П. Руденко, 
М. Г. Сирцов, П. І. Скрипка, Л. А. Соловей, В. К. Танчер, М. Ф. Та- 
расенко, Є. Г. Федоренко, О. І. Фортова, В. П. Хижняк, В. І. Шинка- 
рук, В. О. Шовкопляс, О. В. Шугайлін, М. З. Юшманов, Т. І. Ящук. 

Згадуючи тогочасний факультет, мені здається, що в нас 
були найкращі викладачі. Студенти заслуховувалися лекціями 

А. О. Пашкової, М. І. Третяка, В. С. Дмитриченка, П. П. Курочкі- 
на, М. О. Булатова, К. А. Ткаченка, А. Т. Нелепа, П. О. Загородню- 
ка, Ю. К. Савельєва, П. П. Чолпана, Л. С. Горбатової, О. М. Лінчук, 
Ж. А. Дученко, О. М. Шейка, І. І. Дирди, І. С. Семенова, І. М. Во- 

лошка, А. І. Савченка, М. І. Третяка, І. Федорова та ін. 
Кожен із згаданих професорів — це Майстер своєї справи, який 

яскраво репрезентував власну оригінальну сторінку в філософській 
науці та освіті. 

Зрозуміло, з відстані сьогодення можна говорити про неодно- 
рідність тодішнього викладацького корпусу. 

Можна було б акцентувати на внеску кожного викладача в 
скарбницю філософської науки. Але це було б по-людськи непри- 
стойно і надзвичайно несправедливо. Кожен з них був оригінальною 
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людиною, закоханою у свою професію, і кожному з них було при- 

таманне прагнення ввести студентську молодь у загадковий світ фі- 
лософської науки, виховати любов до філософії. 

Професорський корпус факультету впродовж усієї його історії 
відзначався тим, що в його складі перебували вчені, філософські 

ідеї яких є рубіжними для наукового життя в цілому. До когорти 
таких належить академік НАН України Павло Васильович Копнін. 

У своїх філософських розвідках він із новаторських позицій 
аналізував структуру предмета філософії, походження і сутність 
світогляду, природу пізнавального процесу, методологічні функції 
філософських категорій. 

Досліджуючи структуру предмета філософії, Павло Васильович 
Копнін розглядав її формування з огляду на генезис людської циві- 
лізації, з одного боку, а з іншого, — у зв’язку зі світовим історико- 
філософським процесом. 

П. В. Копнін обґрунтовував, що в сучасній філософії поняття 
«світогляд» набуло нового змісту, який визначається чітким поді- 
лом усього масиву людського знання на філософське і позитивне 

(конкретно-наукове). Відтепер філософія вже не є знанням про світ 
у цілому, вона є знанням, яке знаходить підтвердження і вияв не в 

особливій «науці наук», а в конкретних науках, у своєрідній реф- 
лексії над позитивним знанням. Звідси предметом світогляду є не 
просто «світ у цілому», а система відносин «людина–навколишній 

світ», які охоплюють принцип розвитку, розуміння сутності і місця 
людини серед інших явищ дійсності, визначення суспільного ідеалу. 

У логіко-методологічних дослідженнях П. В. Копніна значущи- 
ми є питання, пов’язані з аналізом теорії як форми синтезу знан- 

ня, і в цьому розумінні як форми мислення. У працях «Логічні 
основи науки», «Діалектика як логіка» він досліджує характерні 
особливості теорії, що обумовлені її ґенезою, буттям, трансформа- 
цією. 

До плеяди видатних філософів належить академік НАН Украї- 

ни Володимир Іларіонович Шинкарук. У своїх працях він зверта- 
ється до історико-філософської інтерпретації філософських учень 
І. Канта, Й. Г. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Геґеля — найвідоміших пред- 
ставників класичної німецької філософії. Його дослідження при- 
вертали увагу колег, студентів та аспірантів насамперед тим, що він 

не йшов за усталеними на той час оцінками філософських учень 
класичного німецького ідеалізму. 
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Одним з вагомих результатів дослідження В. І. Шинкаруком 
класичної німецької філософії є висновок про те, що, незважаючи 
на різнобарвність та різну предметну спрямованість учень її пред- 
ставників, усіх їх об’єднує спільна проблема — проблема людини, 
визначення сутнісних засад мислення, діяльності, творчості та сус- 
пільної організації. 

Результати історико-філософських досліджень В. І. Шинкару- 
ка, розроблений ним підхід до осмислення класичної філософської 
традиції, дали змогу по-новому підійти до розуміння предмета фі- 
лософії, її основних функцій та завдань. Ці ідеї зреалізовано сповна 
у педагогічній діяльності філософа. Не тільки у наукових працях, а 
й у своїх лекціях для студентів, публікаціях навчального характеру 
В. І. Шинкарук вводить нове розуміння предмета філософії, її зміс- 
ту, завдань і значення для розвитку науки, суспільства та духовної 
культури. 

Предмет філософії, на думку В. І. Шинкарука, розкривається 
саме у дослідженні людини, її сутності та фундаментального спосо- 
бу ставлення до світу, тобто в ставленні людини до світу. 

Основоположними для розвитку філософії та філософського 
знання В. І. Шинкарук вважав методологічну та світоглядну функції. 
Він наголошував, що методологічна функція філософії полягає не в 
створенні системи приписів щодо форм, засобів та методів проведен- 
ня наукових досліджень, пізнання людини, природи, явищ та проце- 
сів суспільного життя. Натомість філософія як загальна методологія 
пізнання реалізується на основі метатеорії розвитку наукового знан- 
ня, шляхом своєрідного «метааналізу» основних форм його функціо- 
нування та розвитку (факт, ідея, гіпотеза, концепція, теорія тощо), у 
формі аналітики пізнавальних здатностей людини, логічного аналізу 
мови науки, дослідження основних типів наукової раціональності, 
трансформації наукових картин світу, історичних закономірностей 
розвитку природничих та гуманітарних наук тощо. 

Підхід В. І. Шинкарука до предмета, функцій та завдань філо- 
софії був новаторським і багато у чому революційним. Адже на той 
час монографії з філософії мали переважно характер популяризації 
чи коментування вчень різних представників класичної філософії. 
Нове бачення філософії, її предмета і функцій, зв’язку з духовною 
культурою суспільства, яке розробляв В. І. Шинкарук, знайшло ві- 
дображення у його численних лекціях для студентів Київського уні- 
верситету, слухачів Інституту підвищення кваліфікації, викладачів 
суспільних наук, аспірантів та співробітників Інституту філософії 
АН України, широкого загалу інтелігенції. 
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Науково-філософська спадщина В. І. Шинкарука, його діяль- 
ність як ученого і педагога, організатора науки і освіти стали значу- 
щим чинником реформування філософської науки кінця ХХ — по- 
чатку ХХІ століть і сприяли формуванню кращих традицій розвитку 
сучасної вітчизняної філософської освіти і науки. 

Вагомою філософською постаттю є академік НАН України, 
академік НАПН України Леонід Васильович Губерський. У на- 
укових розробках він розвиває тезу про неперервність ідеології у 
суспільному житті і обґрунтовано доводить, що у процесі розви- 
тку суспільства не існує станів «ідеологічної порожнечі», а місце 
зникаючої ідеології завжди посяде нова. Цю ідею він висловив 
уже у часи «перебудови», коли, з огляду на відомі історичні події, 
ідеологію почали сприймати у негативному сенсі як «догматич- 
но-контролюючу» систему, яка є зовнішньою щодо суспільної 
свідомості та суспільної практики. Актуальність такого дослі- 
дження на той час було важко переоцінити. Адже комплексне ви- 
вчення проблеми ідеології було зумовлено гострою необхідністю 
не тільки інтегративної, мобілізаційно-дієвої, а й культурно-ви- 
ховної функції ідеології у житті суспільства та особистості. 

Важливою складовою комплексного дослідження ідеології у 
Л. В. Губерського є розкриття умов реалізації її гуманістичного 
потенціалу з урахуванням загальнолюдських, національних та 
соціально-класових цінностей, оскільки саме розкриття гума- 
ністичного потенціалу ідеології може стати ключем до осмис- 
лення її інтегративних можливостей як у масштабах країни, так 
і на міжнародному рівні. Саме тому методологічною стратегією 
такого дослідження став філософсько-світоглядний аналіз, про- 
ведення якого дає можливість сформулювати загальні струк- 
турні принципи можливої інтеграції багатоаспектних зв’язків 
ідеології із суспільним та особистісним буттям людини у ціліс- 
ну систему. 

Особливість   ідеологічного   освоєння   дійсності,    на    думку 
Л. В. Губерського, полягає не так у тому, що вона є систематизова- 
ною, духовно-практичною, цілеспрямованою формою теоретичного 
відображення світу людини, а як у тому, що вона є відображенням 
дійсності в контексті інтересів та засобів існування соціального 
суб’єкта. Саме у суб’єктивній складовій Леонід Васильович вбачає 
основу всієї ідеології, корені якої сягають інтересів та доцільності 
людської діяльності. Іншими словами, саме особистість з її моти- 
вами та потребами проголошувалася основою нової ідеологічної 
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парадигми, перетворюючи ідеологію на «відображення відображен- 
ня» індивідуального у загальному. 

Відмінність між світоглядом та ідеологією пов’язана, як вважає 
Л. В. Губерський, з реалізацією ними соціальних функцій. Усі форми 
суспільної свідомості, серед яких — філософія, наука, мистецтво, по- 
літика тощо, зберігають, водночас, свій світоглядний та ідеологічний 
зміст, і саме спосіб розгляду цих форм суспільної свідомості розкриває 
їх світоглядний чи ідеологічний характер. Філософія, за Л. В. Губер- 
ським, також є особливою формою ідеології, але саме у ній він вбачає 
не систему догм, а невичерпну скарбницю накопиченого людством до- 
свіду суспільного життя, школу інтелектуальної мудрості та гуманізму. 

Видатним сучасним філософом є випускник факультету акаде- 
мік НАН України й академік НАПН України Василь Григорович 
Кремень. 

Серцевина його наукової творчості — створена ним концепція 
«людиноцентризму». 

Ось як мотивує академік В. Г. Кремень вибір магістральної лінії 
власного наукового пошуку: «Людина завжди була проблемою. Але 
в результаті багатовікової високоінтелектуальної роботи людства 
виникла загроза його існуванню». Вихід із цієї ситуації полягає в 
переході до нової парадигми розвитку, коли не технології, не еко- 
номіка, а людина в її новій якості стане метою і смислом прогресу. 

Так постає і стверджується «людиноцентризм» — нова страте- 
гія поступу суспільства, в основі якої не накопичення матеріальних 
благ і цінностей, а орієнтація на цінності духовні, на знання, культу- 
ру, науку, без яких життя втрачає сенс і перспективу. 

Василь Григорович досить аргументовано показує, що категорія 
«людиноцентризм» має глибокий філософський зміст. На тлі сві- 
тової філософської думки «людиноцентризм» вбирає в себе різно- 
манітні і водночас концептуально виражені відтінки філософських 
вчень, об’єктом яких є сутність людини в усіх її виявах. 

При цьому варто розуміти, що сутність людини постійно пере- 
буває в русі, у переходах, у перетвореннях. 

Філософія людиноцентризму можлива як рефлексія фундамен- 
тальних цінностей, що визначають сутність людини. Вони дають 
змогу зазирнути за наявне буття людини і в такий спосіб доторкну- 
тися до того, що становить елемент вічності в бутті людини як кон- 
кретно-історичної істоти. 

Актуальними філософськими пошуками знаний член-корес- 
пондент НАН України Віктор Петрович Андрущенко. Його філо- 
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софські твори присвячено важливим проблемам сучасного соціуму, 
що знайшло відображення в його фундаментальній праці «Органі- 
зоване суспільство». 

У ній учений досить аргументовано доводить, що в сучасних 
умовах відродження «людського обличчя» цивілізації є завданням 
світового масштабу. 

Це означає, на думку автора, що основними критеріями циві- 
лізаційного поступу в європейському просторі є демократія й гро- 
мадянське суспільство, соціальна та правова держава, національні 
інтереси, свобода і творчість, екологічна й інформаційна безпека, 
солідарність. 

Для незалежної України, що обрала стратегію інтеграції до єв- 
ропейського співтовариства, утвердження цих критеріїв означає 
цивілізаційну спрямованість та перспективу подальшого суспільно- 
го поступу. Ґенеза європейської цивілізації переконливо доводить, 
що без повернення до гуманізму, організованості і порядку, осно- 
вою якого є формування та розвиток громадянського суспільства, 
соціальний поступ й ефективний розвиток держави значно усклад- 
нюються або взагалі унеможливлюються. 

У 60-х роках ХХ століття завершилося формування «Київської 
світоглядно-гносеологічної школи», фундаторами якої є П. В. Коп- 
нін та В. І. Шинкарук. 

Активну участь у розвитку цієї школи брали її послідовники — 
випускники та викладачі факультету, вчені Інституту філософії 
імені Г. С. Сковороди, викладачі філософських дисциплін ЗВО 
м. Києва. 

Своїми доробками в цій  школі  відомі  О.  В.  Алєксандрова, 
О. В. Батрименко, А. О. Баумейстер, Є. К. Бистрицький, А. Л. Бо- 
гачов, І. В. Бойченко, М. І. Бойченко, В. А. Бугров, І. В. Васильєва,  
Ю. І. Вільчинський, Г. В. Вдовиченко, Г. І. Волинка, Б. А. Гаєвський, 
С. Головащенко, О. Є. Гомілко, Т. Г. Горбаченко, А. Т. Гордієнко, 
І. С. Добронравова, Л. Г. Дротянко, А. М. Єрмоленко, О. А. Зубчик, 
В. В. Ільїн, Г. В. Ільїна, С. Л. Йосипенко, В. І. Кебуладзе, В. Коз- 
ловський, Ф. М. Кирилюк, А. М. Колодний, Б. І. Конвай, В. В. Ко- 
люх, Л. Г. Комаха, І. В. Кондратьєва, Л. Г. Конотоп, Т. П. Кононенко, 
А. В. Лактіонова, Н. В. Лікарчук, В. Я. Лисий, А. М. Лой, В. І. Луб- 
ський, В. С. Лутай, В. В. Лях, В. А. Малахов, Г. М. Малкіна, І. І. Мас- 
лікова, В. П. Мельник, В. І. Менжулін, Н. Г. Мозгова, М. М. Мок- 
ляк, Д. В. Неліпа, Б. В. Новіков, М. І. Обушний, І. В. Огородник, 
П. М. Олещук, О. Ю. Павлова, В. С. Пазенок, В. І. Панченко, 
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І. І. Петренко, О. І. Предко, А. О. Приятельчук, С. В. Пролєєв, 
В. А. Рижко, М. М. Рогожа, С. В. Руденко, М. Ю. Русін, І. М. Савиць- 
ка, М. Ю. Савельєва, О. І. Салтовський, І. А. Сайтарли, П. Ю. Саух, 
Л. І. Сидоренко, Г. П. Ситник, М. Г. Сирцов, О. І. Ткач, М. А. Тка- 
чук, В. Н. Хамітов, Є. А. Харьковщенко, М. І. Хилько, О. І. Хома, 
І. В. Хоменко, В. Ф. Цвих, Л. А. Чекаль, В. Л. Чуйко, Л. О. Шаш- 
кова, З. В. Швед, П. П. Шляхтун, М. А. Шульга, О. Ю. Щербина, 
В. І. Ярошовець та ін. 

Особливу і незаперечну роль в організації життя філософського 
факультету завжди виконували декани. За всю його історію декана- 
ми факультету, починаючи з першого — Михайла Олександровича 
Максимовича, — були люди непересічні, закохані у філософську 
науку та освіту. Вони прагнули створити умови для глибоких філо- 
софських досліджень і забезпечити необхідні чинники підготовки 
високоосвічених фахівців. 

Варто наголосити на значущій ролі тих людей, які очолювали 
факультет з часу його відновлення в 1944 році, коли філософська 
освіта почала поширюватись у вищих навчальних закладах, в яких 
відкривали кафедри філософських дисциплін. 

Декани цього періоду — постаті справді неординарні, оскіль- 
ки, окрім глибоких теоретичних знань, володіли ґрунтовними на- 
вичками організації й забезпечення навчального процесу. Очолю- 
вали філософський факультет, починаючи з 1944 року, професор 
О. М. Раєвський (1944–1945), професор Ф. Я. Москаленко (1946– 
1947), професор М. С. Шлєпаков (1948–1949), доцент М. Е. Ован- 
дер (1950–1952), професор І. І. Підгрушний (1953–1954), доцент 
В. К. Танчер (1954–1955). Починаючи з 1965 року, коли філософ- 
ський факультет отримав статус окремого і самостійного підрозділу, 
його очолювали: професор В. І. Шинкарук (1965–1968), професор 
В. К. Танчер (1968–1971), професор П. С. Дишлевий (1971–1977), 
професор І. Ф. Надольний (1977–1987), професор М. Ф. Тарасенко 
(1987–1995). Кожен із них зробив вагомий внесок у розвиток філо- 
софського факультету. 

За часів керівництва факультетом професора В. К. Танчера 
було відкрито відділення психології. 

У роки керівництва факультетом професора П. С. Дишлевого 
було приділено значну увагу науковим дослідженням у галузі філо- 
софських проблем природознавства. У тогочасній науковій спіль- 
ноті факультет було представлено науково-дослідницьким напря- 
мом «Філософські проблеми наукових революцій». 
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Під керівництвом професора І. Ф. Надольного філософський 
факультет зріс структурно і збагатився змістовно. У цей час було 
відкрито соціологічну лабораторію і відділення соціології (1986). 
На факультеті здійснювали підготовку фахівців для зарубіжних 
країн — Чехословаччини, Польщі, Болгарії, Німеччини, Греції, Пор- 
тугалії, Ємену, Афганістану, В’єтнаму, Лаосу, Камбоджі, Монголії, 
Куби, Панами, Колумбії, Сирії, Лівану, Марокко, Тунісу, Конго, 
ПАР, Мадагаскару, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Анголи та ін. Чима- 
ло зарубіжних випускників філософського факультету надалі обій- 
мали чільні державні й політичні посади у своїх країнах. 

За роки керівництва факультетом професора М. Ф. Тарасенка 
розпочали підготовку фахівців-політологів. Навчання здійснюва- 
лося за новими навчальними планами й програмами, які відповіда- 
ли світовим стандартам. 

На філософському факультеті завжди виховували фахівців ви- 
сокоосвічених, ерудованих, здатних творчо й не ординарно мисли- 
ти. І невипадково багато випускників факультету обійняли високі 
державні посади, очолюють заклади вищої освіти, факультети й ка- 
федри, стали відомими журналістами, представляють нашу держа- 
ву за кордоном. 

Серед випускників факультету — високопосадовці: заступник 
міністра освіти України, професор А. М. Алексюк (1968–1972), за- 
ступник міністра освіти України, професор І. Ф. Надольний (1972– 
1975); міністр освіти України, професор І. А. Зязюн (1990–1992); 
перший заступник міністра освіти України, професор В. П. Ан- 
друщенко (1996–1999); міністр освіти і науки України, професор 
В. Г. Кремень (1999–2005); міністр праці та соціальної політики 
України (2005), віцепрем’єр-міністр — міністр культури України (з 
2014 р.), кандидат філософських наук В. А. Кириленко; заступник 
Голови виконавчого комітету Київської обласної ради депутатів тру- 
дящих, професор І. М. Карнаухов; завідувач відділу науки і навчаль- 
них закладів ЦК КПУ, професор Ф. М. Рудич; директор департамен- 
ту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, професор 
В. Д. Бондаренко (2011–2014); начальник Головного управління 
державної служби України, професор Т. В. Мотренко (2003–2011); 
голова Національного агентства України з питань державної служби, 
професор К. О. Ващенко; перший заступник міністра освіти і науки 
України, професор Є. М. Суліма (2010–2014). Директори Інститу- 
ту філософії НАН України: професор Д. Х. Острянин (1959–1962), 
професор В. І. Шинкарук (1962–2001), професор М. В. Попович 
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(із 2001 р.); професор А. М. Єрмоленко (із 2018 р.); директор Між- 
народного фонду «Відродження», професор Є. К. Бистрицький. 
Професор С. А. Фареник — Надзвичайний і Повноважний Посол 
України в Німеччині (2003–2005); доцент В. О. Рилач — Надзви- 
чайний і Повноважний Посол України в Ліванській Народній Рес- 
публіці (2002–2009), Туніській Республіці (2010–2014). 

З приємністю зазначу, що 16 жовтня 2008 року конференція 
трудового колективу університету більшістю голосів обрала ректо- 
ром університету Героя України, академіка НАН України, академі- 
ка НАПН України, Надзвичайного і Повноважного Посла України, 
професора, нашого випускника Л. В. Губерського. У 2015 році Лео- 
ніда Васильовича на загальних виборах працівників університету із 
шести претендентів було переобрано на новий термін. 

Серед вихованців філософського факультету — очільники 
закладів вищої освіти України: Львівського національного уні- 
верситету імені Івана Франка — доктор філософських наук, про- 
фесор В. П. Мельник; Національного педагогічного університе- 
ту імені М. П. Драгоманова — член-кореспондент НАН України, 
академік НАПН України, професор В. П. Андрущенко; Полтав- 
ського національного педагогічного університету імені В. Г. Ко- 
роленка (тоді — Полтавський державний педагогічний інститут 
імені В. Г. Короленка) — академік НАПН України, професор І. А. Зя- 
зюн; Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка — доктор філософських наук, професор В. Г. Скот- 
ний; Житомирського державного університету імені Івана Фран- 
ка — професор П. Ю. Саух, Дрогобицького державного педагогічно- 
го університету імені Івана Франка — професор Н. В. Скотна. 

Факультет пишається тим, що серед його випускників — видат- 
ні вчені, академіки і члени-кореспонденти Національної академії 
наук України та Національної академії педагогічних наук України: 
академік НАН України В. І. Шинкарук, академік НАН України та 
НАПН України Л. В. Губерський, академік НАН України та НАПН 
України, Президент НАПН України, Президент Товариства «Знан- 
ня» України В. Г. Кремень, академік НАН України, академік-секре- 
тар Відділення історії, філософії та права НАН України О. С. Они- 
щенко, академік НАН України, директор Інституту філософії іме- 
ні Г. С. Сковороди НАН України М. В. Попович, академік НАН 
України А. Є. Конверський, член-кореспондент НАН України та 
академік НАПН України В. П. Андрущенко, член-кореспондент 
НАН України А. М. Єрмоленко, член-кореспондент НАН України 
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М. І. Михальченко, член-кореспондент НАН України Д. Х. Острянин, 
член-кореспондент НАН України В. С. Пазенок, академік НАПН 
України І. А. Зязюн, член-кореспондент НАПН України Є. М. Суліма, 
академік НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти 
НАПН України П. Ю. Саух. 

Місія філософії у цивілізованому світі особлива, адже вона від- 
повідає за духовне здоров’я суспільства. Якщо відвертаються від 
філософії, наступає занепад, руйнація соціуму. Такі випадки відо- 
мі в історії цивілізації. Падіння імперій супроводжували знищення 
храмів, нехтування почуттями віруючих. 

Можна відбудовувати зруйновані храм, піраміду, палац, але 
вкрай складно відбудувати, відновлювати духовне здоров’я нації. 

Коли суспільство переймається лише матеріальним збага- 
ченням, задоволенням меркантильних потреб і цінностей, про 
філософію забувають, нехтують її орієнтирами у формуванні 
досконалої людини, філософію виключають із навчальних про- 
грам (якщо це йдеться про освіту), позбуваються, як щось зайве, 
непотрібне. 

Так було в епоху Перікла, коли заздрість перемогла розквіт де- 
мократії, в епоху Нерона, коли було розтоптано моральність, так 
було за радянських часів, коли філософію загнали в «прокрустове 
ложе» «Краткого курса истории ВКП(б)». 

Відвертання від філософії, заміна духовності меркантилізмом 
виявляється у втраті державності, необдуманих експериментах над 
суспільством. 

Тому нині одне з найголовніших завдань нації — повернення 
духовності в суспільство, утвердження поваги до інших народів, 
толерантності, виваженості у прийнятті важливих для суспільства 
рішень, при цьому не втрачаючи власної гідності. 

І тут про себе на повну силу має заявити освітянська спільнота. 
Необхідно створити, починаючи від дошкілля, систему вихован- 

ня, яка базувалася б на високих гуманістичних цінностях. 
У попередні часи у школах викладали таку дисципліну, як 

«Суспільствознавство» (вона була обов’язкова). Потім її замінили 
таким навчальним предметом, як «Людина і світ», який уже не був 
обов’язковий. Нині у закладах вищої освіти предмети, що відповіда- 
ють за формування патріотизму, наукового світогляду, або виклю- 
чають з навчальних планів, або зменшують до мінімуму. Ідеться про 
такі дисципліни, як філософія, етика, естетика, логіка, культуроло- 
гія передусім. 
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До речі, у Сполучених Штатах Америки в усіх навчальних за- 
кладах обов’язковою є дисципліна «Критичне мислення». Саме ця 
дисципліна відповідає за формування духовного обличчя громадя- 
нина держави. 

На теренах колишнього Радянського Союзу про критичне мис- 
лення стало відомо у 80-х роках минулого століття. Тодішні радни- 
ки, або спічрайтери, чи іміджмейкери Горбачова — Яковлєв і Мєдвє- 
дєв, запропонували використовувати термін «критичне мислення». 
Але саме словосполучення різало вухо: «Як це? У нас і «критичне 
мислення»... У нас все стабільно, збалансовано». I тому ввели до 
вживання ключові поняття горбачовської епохи «новое мышление» 
і «перестройка». 

Але, як це у нас інколи буває, або термін наповнюють не тим 
змістом, або сам термін вживають не там, де потрібно. Так було і 
з «критичним мисленням». Наші вітчизняні новатори, «перестрой- 
щики» сприйняли цей термін як суцільну критику, дисидентство, 
абсолютну опозицію, без конструктиву. 

Насправді творці дисципліни «Критичне мислення» розуміють 
її зміст по-іншому. 

В європейській традиції, що постала від Арістотеля, «критичне 
мислення» зазвичай називали як «культура мислення», «логічна 
культура», «мистецтво мислення», «мислення за законами логіки» 
тощо. 

Поняття «критичне мислення» здобуло «громадянство» в 60-х 
роках XX ст. у наукових колах США, Канади, деяких країн Західної 
Європи. Його ще називають «неформальною логікою», «новою ри- 
торикою», «теорією аргументації». 

Можна сказати, що «критичне мислення» — це своєрідна реак- 
ція на неможливість застосування засобів сучасної, математичної 
логіки в комунікаціях, які представлено політичними, бізнесови- 
ми, юридичними, переговорними й іншими міркуваннями (дис- 
курсами). 

Поняття «критичне мислення» ми розуміємо, як здатність, по-
перше, професійно, досконало вибудовувати доведення; по- друге, 
уникати критики, не використовувати чорний піар, лайку, 
погрози, приниження, а спиратися на знання, яке є беззаперечно 
істинним. 

Дисципліна «Критичне мислення» в американських навчальних 
закладах, крім названих елементів логіки, охоплює розділи філосо- 
фії, психології, лінгвістики, культурології, етики, естетики. 
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Цей досвід варто запозичити і для вітчизняних закладів освіти. 
Метою викладання дисципліни «Критичне мислення» є передусім 
формування переконання. 

Людину можна примусити до дії наказами, погрозами, підку- 
пом, лестощами. Але спонукати — лише переконанням шляхом ар- 
гументації. 

Це важкий і тривалий шлях. У сучасних умовах становлення не- 
залежної держави це вкрай необхідно. Виховання через переконан- 
ня потрібно ще й тому, щоб минуле не нагадувало про себе, зокрема 
«антиукраїнськими законами польського сейму», «незагоюваними 
ранами Волинської різанини» та ін. 

Актуальні та величні завдання постали перед сучасною філосо- 
фією, починаючи від засадничих начал людського буття і аж до проб- 
лем штучного інтелекту. 

Філософія за своїм покликанням шукає відповіді на ті запитан- 
ня, на які вона наперед знає, що відповісти складно, зокрема: «Що 
таке свобода?», «Що таке щастя?», «Що таке добро?» тощо. Річ у 
тім, що відповіді на ці запитання перебувають за межею знання, в 
мудрості. 

А мудрість, як стверджував Піфагор, це прерогатива Бога. Лю- 
дина, за його словами, не володіє мудрістю, вона може лише любити 
мудрість. У цьому й неперевершеність філософії, адже вона не дає 
догматизуватися, закостеніти нашому пізнанню і стимулює перебу- 
вати в пошуку, в прагненні відкриття істини. 

Хочу побажати нашому факультету, всім представникам нашо- 
го цеху невичерпної творчої енергії, вагомих наукових результатів, 
плідного служіння на благо нашої Батьківщини. 

 
Декан 
філософського факультету А. Є. Конверський 
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п. В. Копнін — фундатор 

логіко-гносеологічної традиції 60-х років ХХ століття 

У творчій біографії члена-кореспондента АН СРСР, академіка 
АН УРСР П. В. Копніна київський період посідає особливе місце. 
У цей час він заявив про себе як учений-новатор, умілий керівник 
такого творчого колективу, яким був Інститут філософії АН Укра- 
їни (1962–1968). 

Визначна віха творчості П. В. Копніна — вихід у світ його твору 
«Діалектика як логіка» (1961). 

Відповідальним редактором монографії був молодий учений, 
кандидат філософських наук Володимир Шинкарук — майбутній 
декан філософського факультету, академік, директор Інституту фі- 
лософії НАН України. 

Після виходу цієї монографії філософська спільнота ознайоми- 
лася з новими підходами автора до природи філософського знання, 
функцій філософії, співвідношення філософії і науки. 

Однак ідеї П. В. Копніна було сприйнято неоднозначно. 
Ученого звинувачували у ревізіонізмі, позитивізмі. Та це вже були 
не 30-ті роки, навіть не початок п’ятдесятих. За ініціативою П. В. 
Копніна розгорнули дискусію з приводу монографії «Діалектика 
як логіка», в якій автор переміг своїх опонентів шляхом 
предметного обґрун-тування нового бачення філософії як єдиного 
духовного процесу, в центрі якого перебуває ставлення людини до 
світу. 

Цілком слушно постають запитання: «Кому так заважало 
новаторство П. В. Копніна?», «Хто написав анонімку на П. В. 
Копніна в пар-тійні органи?« 

Можливо «монстри» із Кремля? Але виявляється авторами 
ано-німки були «любі друзі» з рідної кафедри, рідного факультету. 

Воістину справедливою є сентенція класика: «опера не прощає 
успіху». 

Саме чорна заздрість, нелюдський страх перед новим, прагнення 
знищити все прогресивне водило пером цих анонімників. Цей про- 
шарок людського суспільства може з’явитися в будь-який час циві- 
лізаційного поступу. 

Друга половина 50 — початок 60-х років ХХ століття ввійшли в 
історію як роки «відлиги». 

 
РоЗДіл 1 
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У філософії «відлига» означала перегляд предмета філософії, її 
функцій шляхом відмови від стандартів схеми, яку було запропо- 
новано в «Кратком курсе истории ВК П(б)». 

Згідно з цією схемою філософію поділяють на діамат та істмат. 
Діамат — це застосування діалектики до явищ природи, а істмат — 
діалектики до явищ суспільства. 

У філософії існують дві «партії», або два напрями: матеріалізм 
та ідеалізм. Матеріалісти — це вихідці з класів трудящих, гнобле- 
них, а ідеалісти — це представники експлуататорських, панівних 
класів. 

Словами Евальда Васильовича Ільєнкова цю схему можна оха- 
рактеризувати так: «Все дуже просто, доступно, але такою самою 
мірою й жалюгідно». 

Із цієї схеми випускники Інституту червоної професури та їх 
послідовники збудовали неприступну фортецю, яку нарекли «фі- 
лософія марксизму-ленінізму». Хоча ні К. Маркс, ні Ф. Енгельс, ні 
В. І. Ленін не були філософами за освітою. Вони не написали під- 
ручників ні з діамату, ні з істмату. К. Маркс був економіст з юридич- 
ною освітою, тому написав політекономію, Ф. Енгельс — публіцист 
у соціогуманітарному універсумі, В. І. Ленін — юрист із журналіст- 
ським нахилом, тому став видатним політтехнологом. Незважаючи 
на це, навколо згаданої фортеці її апологети звели мур із цитат кла- 
сиків марксизму-ленінізму. А це означає, що відверто наступати на 
цю фортецю було не лише марно, а й небезпечно. У зв’язку з цим 
талановиті вчені, які працювали у той час на теренах нашої держави, 
зокрема П. В. Копнін, використовували парадигму, що отримала 
на-зву «ідея єдності діалектики, логіки та теорії пізнання». Своїми 
витоками ця ідея мала філософію Гегеля, як одного із джерел 
філософії марксизму, і яка своєрідним чином у вигляді здогадок, 
натяків фігурувала ніби-то у працях К.Маркса, Ф.Енгельса, 
В.І.Леніна. 

Ця ідея була своєрідним «троянським конем», за допомогою 
якої П. В. Копнін та його однодумці формували нове бачення філо- 
софії та її ролі в суспільстві. 

Саме ідея єдності діалектики, логіки та теорії пізнання сприяла 
тому, щоб по-новому збагнути предмет філософії. Тепер це не 
тільки і не стільки закони буття, пізнання і мислення, скільки 
людина у її ставленні до світу. 

Людина є одночасно і суб’єкт пізнання, і об’єкт пізнання. Усе 
наше знання про світ є одночасно і знанням про саму людину. 
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Слова Протагора, що «людина є мірою речей», означають не що 
інше як те, що людина є фокусом пізнання. 

Заклик античної філософії «Пізнай самого себе» є актуальним і 
сьогодні. Але й сьогодні ми знаємо про людину не набагато більше, 
ніж дві тисячі років тому. Інтенсивний розвиток наук, які досліджу- 
ють людину і які розширюють та поглиблюють наші знання про лю- 
дину, все ж таки не наближають нас до пізнання природи людини. 

На сьогодні ми маємо цілий комплекс наук, які вивчають люди- 
ну і мають разючі успіхи та епохальні відкриття в цій галузі. До та- 
ких наук належить фізіологія, психологія, медицина, антропологія, 
соціологія, економіка та ін. Саме завдяки цим наукам суспільство 
має такі визначні відкриття, як еволюційна теорія, генетика, віру- 
сологія, психоаналіз тощо. Але як тільки ми намагаємося поєднати 
ці досягнення, щоб отримати підсумкову відповідь: «що є людина?», 
то отримуємо великий знак запитання або однобічну, спотворену 
відповідь. До прикладу, людина це особливий рівень, зріз, етап біо- 
логічної еволюції, певний психопатологічний тип, носій соціальних 
функцій тощо. 

Іншими словами, таємниця людини залишається не розгаданою. 
Мається на увазі, що пізнання людини не наближає нас до її розу- 
міння. 

Підтвердженням цієї тези можуть бути дві обставини, які є оче- 
видними для кожного. 

По-перше, незважаючи на сучасні значні досягнення наук про 
людину, вони не лише не усунули, а й не зменшили ролі забобонів і 
марновірства в поясненні сутності людини, її психіки, поведінкових 
мотивацій. 

При цьому, якщо завдяки прогресу науки людство із наукової 
картини світу елімінувало, вигнало флогістон, ефір, філософський 
камінь, слонів, які тримають Землю, то тлумачення природи люди- 
ни залишається в полоні фантомів, привидів, приворотів, зурочень. 

По-друге, відкриття та можливості сучасної науки і техніки пе- 
ревершили і зробили реальністю казкові та фантастичні мрії люди- 
ни. Це створення інформаційного суспільства, космічні подорожі, 
генна інженерія та багато іншого. 

Але, на жаль, людина не стала щасливішою і впевненішою у собі. 
Навпаки в суспільстві все більше поширюються песимізм, зроста- 
ють деструктивні вияви поведінки людини, недовіра, розгубленість, 
що безпосередньо пов’язують зі зростаючими технічними можли- 
востями суспільства. 
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Отже, людина є чимось більшим, ніж вона може про себе знати і 
що про неї може сказати наука. 

Відомо, що наукове знання є об’єктивне і об’єктивоване (у мові 
та у зроблених людиною речах). Тому предметом наукового знання 
є істина. Її будемо розуміти як такий зміст наших тверджень, який 
є інваріантний, або незмінний, і в цьому сенсі існує незалежно від 
пізнаючого суб’єкта. 

Саме у протиставленні суб’єкта пізнання і об’єкта пізнання здо- 
бувається знання у формі, щойно визначеної істини. Але при цьому 
варто враховувати, що суб’єкт пізнання — це не біологічний індивід, 
а родовий, історичний індивід. До того ж сам суб’єкт пізнання за 
певних умов стає об’єктом пізнання. 

Коли ми стверджуємо, що гносеологічний суб’єкт стає гносеоло- 
гічним об’єктом, то мається на увазі, що досліджується не людина як 
біологічна істота, а досліджується буття людини в усіх його виявах. 

Тільки тоді можна збагнути, що пізнання є одночасно і су- 
б’єктивним, і об’єктивним. Тобто в ході пізнання відбувається 

суб’єктивізація об’єкту і одночасно об’єктивізація суб’єкту. 
Увесь історичний хід пізнання засвідчує про те, що в людині є 

таємниця, яку не можна розкрити в процесі пізнання. Така таємни- 
ця — це межі пізнання. Прагнення вийти за ці межі породжує нові 
горизонти і в такий спосіб відсуває їх далі. Хоча таємниця буття 
лю-дини знаходиться в її суті, а не десь. А все це свідчить про те, 
що людина є істотою незавершеною. 

Коли придивитися до найближчих сусідів з еволюційної лінії, 
то в усіх життєдіяльність є запрограмованою. Іншими словами, не 
може бути ніяких відхилень від заданої норми, програми. З яйця 
кобри вилупиться кобра, з яйця орла — орел. Ніяких несподіванок 
не може бути. І що саме головне, тваринам одного виду не властива 
агресія, що переходить у фізичне знищення. 

Людина живе за нормами, які вона сама творить. Тому ми не 
можемо передбачити, ким виросте новонароджений малюк. Як на- 
слідок цього, ми бачимо, що в людині у дивовижний спосіб поєдну- 
ється творець і руйнівник, «геній і злодій». 

Якщо серед тварин одного виду існує заборона знищення собі 
подібних, то серед людей це можливо. Свідченням цього є староза- 
вітна історія про Каїна і Авеля. 

Людина постійно перебуває в процесі становлення, в прагненні 
ви-йти за власні межі, що виявляється у суцільному невдоволенні 
со-бою, бажанні стати іншою. 
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Для людини в реальному житті властиве постійне подолання 
меж, за якими — досягнення конкретної мети як на буденному рівні, 
на рівні емпіричному, так і на рівні теоретичному. Лише однієї межі 
людина намагається уникнути всіма способами, це та, що окреслює 
її земний шлях. 

Для творчої, діяльної людини життя з миті між минулим і май- 
бутнім може стати вічністю. Таким є життя Сократа, Ньютона, Ма- 
кіавеллі, Коперника, Шевченка, Глушкова та ін. 

Для бездіяльної людини життя є непоміченою миттю. 
Ось ця розірваннісь, карколомність і в цьому сенсі парадоксаль- 

ність людської природи може бути осяжною філософським вчен- 
ням, до якого належить П. В. Копнін та його послідовники і яке 
стало осердям Київської світоглядної-гносеологічної школи другої 
половини ХХ ст. 

Афористично це можна сформулювати так. Пізнання ставить за 
мету, роз’єднуючи світ на суб’єкт і об’єкт, розкрити нерозривність 
їх зв’язку і в такий спосіб показати, що людина з її природою буде 
завжди виходити за межі пізнавального світу. Це становить основу 
незавершеності знання про людину. 

Гносеологічний суб’єкт, прагнучи пізнати світ, намагається ово- 
лодіти його формами буття, що у філософії відображається шляхом 
системи категорій. А категоріальний синтез дає змогу співвіднести 
буття універсуму з буттям людини. 

Актуальність монографії П. В. Копніна «Діалектика як логіка» 
полягає ще й в тому, що вона не обминула тих гострих, дискусій- 
них проблем, які перебували на той час у центрі уваги наукової та 
освітянської, філософської спільноти. Мається на увазі «проблеми 
співвідношення діалектичної і формальної логіки». 

У 1946 році було розгорнуто всесоюзну дискусію з цієї проб- 
леми, яку потім висвітлювали на сторінках новоствореного в 
1947 р. журналу «Вопросы философии». Стосовно цієї дискусії 
можна сказати ще й так: «один невірний крок породжує інший не- 
вірний крок». 

Щойно заговорили про «ідею єдності діалектики, логіки і те- 
орії пізнання», як постало запитання: про яку логіку йдеться? 
Адже ще в ІV ст. до н. е. Арістотель заснував логіку. Можна було б 
оминути цей факт. Але на цей час третій позитивізм заявив про 
існування нової логіки, яка здатна в багатьох випадках ефектив- 
но розв’язувати одвічні філософські питання. Про це йшлося 
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в працях фундаторів логічного позитивізму Я. Лукасевича, А. Тар- 
ського, Л. Вітгенштейна, Р. Карнапа та ін. 

Перший позитивізм в особі Огюста Конта, Герберта Спенсера, 
Джона Стюарта Мілля був своєрідною реакцією на високу теоре- 
тичність, абстрактність класичної німецької філософії. 

Девіз першого позитивізму можна було звести до виразу: «На- 
ука сама собі філософія». 

У третьому позитивізмі логіка замінює філософію. 
Протистояти цим викликам тодішні вітчизняні філософи вва- 

жали першочерговим завданням, справою честі. 
І от з’явилися статті, монографії, в яких обов’язково обговорю- 

вали цю проблему. 
Це призвело до того, що в працях класиків почали шукати, чи не 

йшлося в них про діалектичну логіку. Поряд із відомими формами 
мислення постали відкриті діалектичні форми мислення, як більш 
ефективні; поряд з існуючими логічними процедурами стали кон- 
ституювати діалектичні процедури, до прикладу, діалектичне дове- 
дення тощо. 

Усі ці так звані творчі пошуки були наслідком відсутності 
серйозного аналізу розвитку логіки як науки. 

Усередині ХІХ століття постав новий етап у розвитку логіки — 
сучасна логіка. 

І як це завжди трапляється сучасники або не помітили цієї події, 
або не зрозуміли. Тому почали говорити про математичну логіку, 
про сучасну формальну логіку, про нову логіку, яка відкидає арісто- 
телівську логіку на звалище історії. 

Цими поглядами керувалися учасники і послідовники дискусії 
про співвідношення діалектичної і формальної логіки кінця 50-х — 
початку 60-х років ХХ ст. 

Діалектична логіка — це фантом, який вигадали все ті ж випус- 
кники Інституту червоної професури і їх ревні послідовники. 

Логіка як наука охоплює два періоди, або два етапи. Перший 
період — це традиційна логіка, а другий — це сучасна логіка. Хро- 
нологічно ці етапи мають такі межі: традиційна логіка постала в 
ІV ст. до н. е., а сучасна бере початок із середини ХІХ ст. І традиційна 
логіка, і сучасна є формальною логікою, бо їх метод — формалізація. 
Інша річ, що метод формалізації має відмінності щодо застосування 
у традиційній логіці і сучасній. 

Предмет і традиційної логіки, і сучасної також той самий — це 
вивідне знання. 
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Різняться традиційна і сучасна логіка лише тими завданнями, 
які вони розв’язують. 

Традиційна логіка досліджує функціонування мислення в при- 
родній мові, забезпечує формування критичного мислення, або 
культуру мислення, або логічну культуру, а сучасна логіка дослі- 
джує функціонування мислення в мові науки. 

П. В. Копніну довелося ретельно, послідовно доводити, що логі- 
ка, як і філософські науки (етика, естетика, історія філософії, релі- 
гієзнавство та ін.) має свій предмет, метод, категоріальний апарат, 
свою проблематику тощо. 

Про діалектичну логіку (віддаючи належне певному історично- 
му факту) можна говорити (і то у переносному смислі), як про ме- 
тодологічну функцію філософії. 

Ще однією рубіжною працею Київського періоду творчості 
П. В. Копніна є твір «Вступ до марксистської гносеології». 

У цій праці учений відмежовується від вітчизняних і зарубіж- 
них дослідників у розумінні та трактуванні самого процесу пізнан- 
ня, його основних категорій, визначення філософії як форми свідо- 
мості і як форми теоретичного освоєння дійсності. 

Зарубіжні автори (навіть такі  знаменитості,  як  Б.  Рассел, 
М. Шлік, Р. Карнап) описували і оцінювали процес пізнання, його 
результати з погляду тієї філософії, недоліки якої розкрив ще 
Г. В. Ф. Геґель. 

Деякі вітчизняні вчені впадали в іншу крайність. Вони намага- 
лися зобразити пізнавальний процес, підлаштовуючи до цього праці 
К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна. І навіть якщо у працях класи- 
ків не йшлося про методи пізнання, рівні пізнання, форми пізнання, 
про істину тощо, все це їм приписували з посиланням на здогадки, 
натяки та підтекст. 

Ось така атмосфера в літературі і тодішньому науковому се- 
редовищі передувала написанню «Вступу до марксистської гно- 
сеології». Ця праця, як заявляє П. В. Копнін, не є монографією, 
оскільки виклад багатьох питань не має монографічного жанру. 
Хоча її не можна розглядати і лише як підручник. Автор полемізує 
під час викладу матеріалу книжки з примітивним, антинауковим 
розумінням багатьох питань процесу пізнання, при цьому не за- 
вжди називає авторів помилкових позицій. Річ у тім, що хоча після 
ХХ з’їзду КПРС наступила «відлига», серйозні «приморозки» мог- 
ли ще траплятися. 
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У ті роки на філософському факультеті Київського університету 
і в Інституті філософії АН УРСР, який очолював П. В. Копнін, його 
активно підтримували В. Шинкарук, В. Босенко, І. Бичко, М. Попо- 
вич, С. Кримський. 

Розглядаючи копніновську логіку пізнавального процесу, по- 
трібно зробити деякі пояснення. 

Для П. В. Копніна логіка — це не послідовність, визначеність та 
обґрунтованість міркувань, для нього логіка — це розгортання речі, 
явища із власного начала, і в цьому розгортанні кожний ступінь 
(етап) репрезентує себе так, що попередній етап повністю розкри- 
ває свої сутнісні можливості, і в такий спосіб сприяє появі чергово- 
го ступеня. 

Пізнавальному процесу у «Вступі до марксистської гносеоло- 
гії» передує відношення «світогляд — метод — теорія пізнання». 
Включення в це відношення «світогляду» становить прагматичний 
аспект пізнавального процесу, оскільки пізнаючий суб’єкт завжди 
підпорядкований конкретним світоглядним, ідеологічним установ- 
кам. 

А якщо це так, то суб’єкт пізнання є історична, родова істота, а 
не позародовий індивід. Звідси випливає, що й об’єкт пізнання має 
історичний характер. 

Розв’язання протиріччя між суб’єктом і об’єктом становить 
сутність пізнавального процесу. Процедура розв’язання цих супе- 
речностей передбачає взаємодію чуттєвого і раціонального, емпі- 
ричного і теоретичного рівнів пізнання. 

У результаті взаємодії рівнів пізнання стає можливим повно- 
цінне функціонування свідомості і розуму, що спрямоване не так 
на формування інформації про світ, як на ґенезу знання про світ у 
формі «поняття», «теорії». 

Теорія, знання є передумовою формування «ідеї». «Ідея» — це 
не лише знання, а й план його реалізації, втілення у дійсність. 

Пізнавальний процес, торуючи шлях від перетворення пізнаю- 
чим суб’єктом речовини природи (відповідно до певних світогляд- 
них, ідеологічних установок) на об’єкт пізнання до формування ідеї, 
завершується, реалізується творінням людської природи, олюдне- 
ного світу. 

Кінець 50-х — початок 60-х років ХХ ст. є періодом, коли впер- 
ше після Другої світової війни стали проводити філософські кон- 
греси, симпозіуми, конференції, у них брав участь і П. В. Копнін. 
До роботи міжнародних філософських форумів, крім представників 
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традиційних філософських напрямів, долучалися представники по- 
зитивізму, екзистенціоналізму, неотомізму, аналітичної філософії 
та ін. Ця обставина також сприяла тому, що П. В. Копнін спеціально 
звернувся до дослідження природи і функцій світогляду, співвідно- 
шення світогляду і пізнавального процесу, визначення методологічної 
функції філософії. 

Учений здійснив ретельний аналіз поняття «світогляд». Для 
цього він залучив вагомий історико-філософський та природничо- 
науковий матеріал, розкрив світоглядну й методологічну функції 
філософії, показав, що філософія може бути методологією, утім 
лише як рефлексія пізнання. 

П. В. Копнін досить ґрунтовно аргументував, чому світоглядна 
і методологічна функції філософії мають передувати процесу піз- 
нання. 

Аналізуючи ситуацію, що склалася в науці того часу, він пока- 
зує, що іноді неправильне розуміння світогляду заважає дослідити 
істинний характер звитяг різних шкіл та напрямів у науці. Це часто 
призводить до того, що змагання різних поглядів у науці подається 
як їх зіткнення чи суперечка. За межами наукових лабораторій та 
академічних аудиторій такі суперечки іноді, як засвідчує історія на- 
уки, закінчувалися багаттям інквізиції, репресіями, вигнанням. 

Іншими словами, в тих випадках, коли конкретні наукові проб- 
леми видаються за світоглядні, замість таких засобів розв’язання 
наукових суперечок, як експеримент і доведення, опоненти звину- 
вачують один одного в хибних світоглядних позиціях. Ілюстрацією 
цього факту у нашій вітчизняній історії можуть бути приклади, що 
стосуються генетики, кібернетики, соціології тощо. 

Історія пізнання ілюстрована драматичними сторінками, що 
пов’язані з неправильним, примітивним тлумаченням сутності піз- 
навального процесу, його основних ступенів, оцінки його результа- 
тів. 

У вітчизняних підручниках та монографіях 50–60-х років ХХ ст. 
(сучасних П. В. Копніну) досить часто некоректно визначали суб’єкт 
і об’єкт пізнання, співвідношення істини і заблудження, знання і віри, 
типології форм пізнання (проблема, гіпотеза, теорія, ідея). 

Така ситуація спонукала вченого до серйозного аналізу пізна- 
вального процесу. Особливо багато плутанини та неясностей у того- 
часній літературі було пов’язане із визначенням суб’єкта та об’єкта 
пізнання. Подібно до того, як «зміст» є протилежністю «формі», 
«сутність» — «явищу» та ін. 
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При цьому суб’єкт не ототожнюється ні зі свідомістю, ні з люд- 
ським індивідумом, ні із сукупністю пізнавальних здібностей, а 
суб’єкт постає як історична істота і лише в цій іпостасі може бути 
протилежністю об’єкту пізнання. 

Коли ми заявляємо, що суспільство виступає суб’єктом пізнан- 
ня, то це не варто розуміти примітивно, так, що конкретні індивіди, 
які є представниками суспільства конкретного історичного періоду, 
одночасно зайняті відкриттям «закону Всесвітнього тяжіння», або 
«Періодичної таблиці хімічних елементів». 

Подібно до того, як страждає, кохає, хвилюється не суспільство, 
а конкретний індивід, так і усвідомлює, робить відкриття суспіль- 
ство, як суб’єкт пізнання, лише суспільство в діяльності конкретних 
людей, які є носіями певних суспільних відносин, певної культури 
виробництва конкретного історичного періоду. 

Водночас об’єкт пізнання — це не просто об’єктивна реаль- 
ність, не природа, не зовнішній для людини світ, а та частина дій- 
сності, що включена у сферу знаряддєвої діяльності людини. Тому 
«бути об’єктивною реальністю» і «бути об’єктом пізнання» — це 
різні речі. 

П. В. Копнін послідовно проводить думку, що об’єктивна реаль- 
ність — це все, що існує незалежно від нашої свідомості і тому має 
своєю протилежністю свідомість, це з одного боку. 

З іншого, об’єкт пізнання представляє ту частину об’єктивної 
реальності, яка на певному етапі розвитку суспільства стала пред- 
метом теоретичної і практичної діяльності людини. 

Унаслідок цього протилежністю об’єкту пізнання стає не свідо- 
мість, а суб’єкт, який перетворює речі і явища об’єктивної реальнос- 
ті на об’єкт своєї діяльності. 

Людська діяльність, вважає Павло Васильович Копнін, охоплює 
два взаємопов’язані аспекти: матеріальне виробництво і духовне ви- 
робництво. 

Сутністю духовного виробництва є процес пізнання. Тому якщо 
продуктами матеріального виробництва є речі, то результатами ду- 
ховного виробництва є ідеї, уявлення, феномени свідомості. 

Особливістю духовного виробництва є те, що його продукти мо- 
жуть бути відносно самостійними, в певному розумінні, незалежни- 
ми від того, хто їх продукує, і хто є їх носіями. 

Матеріалізуючись, втілюючись у мові (тексті), зроблених люди- 
ною речах, плоди духовного виробництва з одного боку, звеличують 
свого творця, а з іншого — протистоять йому як чужий, незалежний 
від нього світ. 
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Ця особливість фіксується поняттями «опредметнення» і «від- 
чуження». 

Під час діяльності продукти свідомості людини набувають ре- 
чову, об’єктивну форму, створюючи світ людини, олюднену при- 
роду. Іншими словами, відбувається процес опредметнення знання, 
мислення. Звідси опредметнення є уречевлення свідомості, прий- 
няття ідеєю форми об’єктивної реальності, яка стає доступною для 
людини. 

Відчуження — це не просто опредметнення, а перетворення ре- 
зультатів пізнання на ідеологію, яка у певних соціальних умовах 
спотворено тлумачить явища дійсності. А це призводить до того, що 
світ речей, який створений завдяки генію людини, протистоїть їй, 
володарює над нею. 

У зв’язку з цим будь-яке відчудження передбачає опредметнен- 
ня, але не всяке опредметнення є відчудженням. 

Досліджуючи Одіссею людського пізнання, яка з відомих при- 
чин може містити оману, ілюзійні конструкції, фантастичні тлума- 
чення, які спотворюють об’єкт теоретичних пошуків, П. В. Копнін 
зазначає, що метою пізнання є пошук істини, який в кінцевому ра- 
хунку приводить до досягнення істини. 

Автор «Вступу до марксистської гносеології», перед тим як 
досліджувати «істину», відмежовується від поняття «релігійна 
істина». Це зумовлено не лише різними джерелами «істини», яка 
розглядається у «Святому Писанні» і в філософії, а й різними тлу- 
маченнями цього слова в науці, освіті, в повсякденному житті лю- 
дини. 

Біблейське поняття істини базується на релігійному досвіді, 
досвіді спілкування з Богом. У Вітхому Завіті істина — це вірність 
Завіту, а в Новому Завіті істина — це повнота одкровення, зосеред- 
женого на Христі. 

Саме слово «аман» (літургійна форма «Амінь»), похідним від 
якого є слово «емен» (істина), означає «бути твердим», «надійним», 
«стійким», «гідним довіри». Звідси істину розглядають як якість 
того, що є «стійким», «випробуваним», «чим можна керуватися», 
«на що можна спертися». 

У зв’язку з цим доречними є звороти: «істинний мир — це міц- 
ний, тривалий мир», «істинний шлях — це шлях, який приводить до 
мети», «воістину» означає «стійко», «на віки віків». 

Отже, «релігійна істина» — це зовсім не ототожнення суб’єкта, 
який пізнає і об’єкта, який пізнається, це проникнення в Боже- 
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ственне, яке поза суб’єктом і об’єктом, за межами суб’єкта і об’єкта. 
У зв’язку з цим релігійні істини становлять предмет віри. Це озна- 
чає, що релігійна істина відкривається у формах переживання акту 
віри, ірраціонального споглядання, інтуїтивного осягнення, навіть 
як парадокс (для кінцевого людського розуму). 

У філософії, зазначає вчений, істина є своєрідним фокусом, до 
якого стягується вся гносеологічна проблематика. Але перш ніж го- 
ворити про істину у філософії, варто звернути увагу на ту обстави- 
ну, що слово «істина» позначає різні поняття. 

У повсякденному спілкуванні цим словом позначають «ствер- 
дження» або «заперечення», яке відповідає дійсності і яке, зазвичай, 
має вигляд конкретних констатацій: «Сніг білий», «Комета не має 
ознак планети», «Цукор — солодкий», «Дерево не тоне у воді», «Усі 
ворони на деревах нашого саду — чорні», «Усі мешканці нашого 
дому володіють польською мовою» та ін. 

Цим самим словом позначають поняття істини в традиційній і 
сучасній логіці. 

Зауважимо, що якщо наведеним констатаціям як істинам можна 
протиставити хибу (як невідповідність дійсності, як заперечення), 
то «істині», яку розглядають у філософії, не існує протиставлення у 
формі хиби, омани, неправди. 

Наведені констатації лише зовнішні, поверхові вислови «істи- 
ни», яка є предметом філософії. 

Істина — не сума якихось відомостей, констатацій, якими ми ко- 
ристуємося у повсякденному житті. Знання, істину, яка набула мов- 
ної форми у вигляді речення, ми оцінюємо як «істинне» або «хиб- 
не», те, що можна перевірити і не можна перевірити, те, що можна 
верифікувати і не можна верифікувати і т. ін. 

Іншими словами, істина, яку розглядає філософія, є результат, 
підсумок розв’язання протиріччя між суб’єктом і об’єктом піз- 
нання, і цей підсумок своїм продовженням має перетворення при- 
роди і суспільства. 

Якщо це не брати до уваги, то дивацтвом можна визнати «визна- 
чення істини для формалізованих мов» великого логіка сучасності 
Альфреда Тарського, або вчення про верифікацію Карла Поппера. 
А концепцією Людвіга Вітгенштейна взагалі варто оголосити нісе- 
нітницею. 

У філософії істина — це не щось готове, застигле, а навпаки — те, 
що постійно перебуває у русі, у зміні, у прагненні суб’єкта збагну- 
ти сутність об’єкта. У результаті цього прагнення отримуємо знан- 
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ня, яке розкриває сутність об’єкта, і воно стає основою подальшого, 
глибшою пізнання об’єкта, що вимагає виходу за межі отриманого 
результату. 

Таке розуміння істини відповідає знаменитому афоризму Со- 
крата «Я знаю, що я нічого не знаю». У такому розумінні істина по- 
стає як постійний процес розв’язання суперечностей між суб’єктом 
і об’єктом. У цьому процесі суб’єкт і об’єкт перебувають не в аб- 
страктній, а в конкретній тотожності. 

Тому пізнання не роз’єднує їх, а пов’язує, тобто суб’єкт і об’єкт 
взаємопередбачають одне одного. Це взаємопередбачення здійсню- 
ється завдяки істині. Істина суб’єктивна, оскільки постає в резуль- 
таті людської діяльності, і водночас об’єктивна, оскільки містить 
інформацію про сутність пізнаваного об’єкту. 

До прикладу, в знаменитому законі Архімеда суб’єктивну сторо- 
ну представляє ступінь глибини осягнення досліджуваного об’єкта, 
експериментальна база вивчення певного явища, вибір мовних за- 
собів фіксації результатів здобутого відкриття, а об’єктивну — той 
суттєвий зв’язок, який становить зміст цього закону. 

Рухливість, змінюваність істини репрезентовано не тільки 
формою теоретичного розв’язання суперечностей між суб’єктом і 
об’єктом пізнання, а й тим, що істина, як результат, підсумок такого 
розв’язання, є єдністю таких протилежностей, як абсолютний і від- 
носний момент істини. 

Визнання абсолютного і відносного моментів істини по- 
різному трактувалося  у  вітчизняній  і  зарубіжній  літературі 
ХХ століття. 

Наведемо деякі визначення абсолютної і відносної істини з літе- 
ратурних джерел того часу. 

«Абсолютна істина — це таке знання, яке тотожне своєму пред- 
метові і тому не може бути спростованим в подальшому розвитку 
пізнання… Людство у своєму розвитку прямує шляхом оволодіння 
абсолютною істиною, яка в цьому смислі складається із суми від- 
носних істин…» 

«Істина відносна, оскільки мислення відображає об’єкт не повніс- 
тю, а в певних межах, умовах, відношеннях, які постійно змінюють- 
ся, розвиваються…» (Спиркин А. Г. Философский энциклопедический 
словарь. М., 1983. С. 226). 

«Абсолютна істина — знання, яке об’єктивно, точно, повністю, 
вичерпно відображає якусь сторону, аспект предмета, явища, про- 
цесу, яке за всіх умов зберігає своє значення і тому за подальшого 
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розвитку науки не може бути спростовано» (Кондаков Н. И. Фило- 
софский словарь. М. : Наука, 1971. С. 78). 

«Абсолютну істину розуміємо: а) як повне, вичерпне знання про 
досліджуваний предмет; б) як той елемент у нашому знанні, який не 
може бути спростований у майбутньому… 

… Відносна істина представляє собою істину приблизну, непов- 
ну, що охоплює елементи знання, які можуть уточнюватися, зміню- 
ватися, виправлятися…» (Горский Д. П., Ивин А. А., Никифоров А. Л. 
«Краткий словарь по логике». М.: Просвещение, 1991. С. 208). 

Наведені дефініції абсолютної і відносної істини, по суті, є од- 
наковими (тотожними). Їх відмінність полягає у словесному (вер- 
бальному) оформленні. 

Усі ці дефініції зводяться до того, що абсолютною істиною є 
незмінне, неспростовуване знання про певний предмет чи явище, 
а відносна істина — це приблизне, неповне знання. Метою пізнання 
є здобуття абсолютної істини, яка складається із суми відносних іс- 
тин. 

Насправді, як уже зазначалося, метою пізнання є досягнен- 
ня істини як форми теоретичного розв’язання суперечностей між 
суб’єктом і об’єктом пізнання. Саме це розв’язання суперечності ха- 
рактеризується двома моментами, які можна назвати абсолютним і 
відносним, або абсолютною і відносною істиною. 

Фактично абсолютний і відносний моменти істини фіксують, 
виражають ту обставину, що в ході пізнання відбувається взаємопе- 
редбачення, взаємопроникнення суб’єкта пізнання в об’єкт пізнан- 
ня і навпаки. Іншими словами, що більше істина схоплює сутність 
об’єкта, наближається до неї, то більше вона є суб’єктивною, то 
більше суб’єктивних засобів потрібно залучити, використати. Але, 
використовуючи досконаліші засоби пізнання, тобто в цьому смис- 
лі все більш суб’єктивізуючи процес пізнання, ми його все більше 
об’єктивізуємо, бо отримуємо глибші знання, усе ближче наближа- 
ємося до сутності пізнаваного об’єкту. 

Таке розуміння істини, на думку П. В. Копніна, дає змогу по- 
бачити істину як процес, а абсолютний і відносний моменти істини 
не як, відповідно, суму відносних істин і як неповну, незавершену 
істину, а як протилежності, які показують, що істина постійно пере- 
буває у розвитку, творінні. 

У такому разі є зрозумілим те, що у філософії слово «істина», як 
уже зазначалося, має зовсім інший смисл, порівняно з тим, що озна- 
чає воно в логіці, у сфері освіти, в повсякденному житті. 



37  

Узагальнюючи, звернімо увагу на той факт, що філософія роз- 
глядає не різні істини: об’єктивну, абсолютну, відносну, а лише одну 
істину, яка охоплює абсолютність і відповідність, як два протилеж- 
них моменти. 

Абсолютна істина не є метою пізнання. У ХХ столітті було тра- 
дицією додавати «істині» прикметник «об’єктивна». 

Зважаючи на зазначене, напевне, називати істину «об’єктивною» 
є зайвим. Це все одно, що цукор називати «солодким». Предикат 
«об’єктивна» утримується, передбачається в самому змісті поняття 
«істина». 

Тому трьох істин не буває. Істина є одна і вона є одночасно і аб- 
солютною, і відносною. 

До прикладу, геометрія Евкліда представляє абсолютний 
момент істини, тим, що повністю розкриває одну зі сторін, ас- 
пектів предмета геометрії як науки і водночас вона (геометрія 
Евкліда) виражає відносний момент істини, бо не розкриває 
всього предмета геометрії. Засвідчує це поява Неевклідових 
геометрій. 

Фактично геометрія Евкліда, як повне, завершене знання про 
якусь сторону досліджуваного об’єкта, вийшла за свої межі. У цьо- 
му разі геометрія Лобачевського є запереченням геометрії Евкліда. 
Але це заперечення не поверхове, не беззмістовне, не нігілістичне, 
а утворююче, будуюче. 

Сигналом, мотивом до можливості виходу за межі завершеного 
на певний момент знання у будь-якій теорії є так званий «виклик до 
майбутнього». В геометрії Евкліда це V постулат, в механіці Нью- 
тона «принцип відносності», в теорії множин поняття «множини» 
і т. ін. 

Навіть наведені приклади засвідчують, що істина є процесом 
творіння, який відображає прагнення суб’єкта наблизитися до сут- 
ності об’єкта, але це наближення завжди є асимптотичним. 

Істина, втілившись в теорію, постає як ідеальний образ дійснос- 
ті, як знання про той світ, який є предметним полем теорії. Але в 
цьому знанні не має прагнення до його реалізації, втілення в дій- 
сність. 

Мається на увазі, що людина пізнає світ не заради пізнання, а за- 
ради перетворення навколишнього світу за власними мірками. 

Людина, пізнаючи дійсність, хоче (прагне) створити світ, який 
їй потрібен. До прикладу, збагнувши таємницю блискавки, людина 
не відтворює блискавку такою, яка вона є у природі, а будує елек- 



38  

тростанцію, де пізнане колись людиною явище у певних межах стає 
керованим і слугує їй. 

Перетворення знання на дійсність передбачає ґенезу ідеї, пере- 
хід теорії до ідеї. Ідея як форма мислення за своєю сутністю пред- 
ставляє стратегію перетворення знання на дійсність. 

У такому сенсі ідея — це єдність істини (створений теорією 
об’єкт) і плану втілення істини у дійсність. 

Істина, щоб стати ідеєю, має набути суб’єктивне забарвлення 
у вигляді мети і прагнень суб’єкта. Але як тільки істина у формі 
ідеї отримала ознаки суб’єктивності, вона одразу набуває статусу 
об’єктивної реальності. 

У зв’язку з цим П. В. Копнін справедливо зауважує, що «ідея — 
це кінець істини і початок речі». 

Варто зважати на те, що ідея реалізується не лише у практичній 
діяльності, а й у теоретичній. Реалізація ідеї в теоретичній діяль- 
ності сприяє перетворенню істини на систему. Істина постає не як 
окремий епізод в пізнавальному процесі, а як знання, яке знайшло 
своє місце в стратегії теоретичного освоєння дійсності. 

Тобто людина, створюючи світ олюдненої природи, прагне на- 
дати йому не тільки людські форми, які сприяють більш зручному, 
комфортному, облаштованому існуванню, а і створити чуттєвий 
світ, достеменно людський світ, повний не лише звуків, кольорів, 
форм, а світ музики, живопису, скульптури, тобто світ творінь Го- 
мера, Мікеланджело, Рафаеля, Баха та ін. 

Коли ми зазначаємо, що перетворення ідеї на дійсність передба- 
чає позицію суб’єкта, то це не тільки впевненність суб’єкта в істин- 
ності знання, яке несе в собі ідею, а й комплекс емоцій, бажань, по- 
чуттів, переживань, станів душі, що супроводжують опредметнення 
ідеї. Ця сторона реалізації ідеї відрізняє людину від бездушної ма- 
шини, автомата. 

Як уже зазначалося, людина не лише створює потрібну річ, а пе- 
ребуває в цьому процесі, у стані натхнення (чи створює вітряний 
млин, чи конструкцію мосту, чи модель автомобіля). 

Стимулом натхнення є Прекрасне. Відомо, що Прекрасне — це 
предмет естетики. Тоді постає питання про співвідношення пізнан- 
ня і мистецтва, гносеології і естетики. У розв’язанні цього питання 
варто зважати на те, що пізнання єдине і воно існує за законами гно- 
сеології. 

Мистецтво також можна розглядати як пізнання, але специ- 
фічне. У цьому пізнанні варто враховувати особливе відношення 
мистецтва до дійсності. У мистецтві на першому плані перебуває 
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не пізнання світу, а проживання його. Саме проживання людини в 
ході теоретичної і практичної діяльності становить основу худож- 
ньої творчості. При цьому проживання світу людиною обов’язково 
передбачає її самовираження. Усе це сприяє тому, що основа діяль- 
ності людини має не монотонний, а творчий характер. 

Приймаючи істину як процес, ми обов’язково приходимо до по- 
нять «омана», «віра», «правда». Особливістю цих понять є те, що з 
ними часто пов’язують зміст, який не завжди правильно визначає їх 
призначення. До прикладу, «оману» визначають як ілюзорне, хиб- 
не, помилкове, примітивне відображення дійсності; «віру» — як міс- 
тичне, фантастичне сприйняття світу; «правду» — як моральнісне 
проживання світу. 

У цих визначеннях, як-то кажуть, є дещиця істини, однак лише 
дещиця. 

Для мети нашого аналізу названі поняття потребують більш чіт- 
ких дефініцій. 

Розглядаючи проблему суверенності і не суверенності пізнан- 
ня, П. В. Копнін звертає увагу на питання ролі омани в пізна- 
вальному процесі. У реальному процесі пізнання не існує істини 
в рафінованому вигляді, також як і не існує омани у чистому ви- 
гляді. Будь-яка істина не вільна від моментів неістини, ілюзор- 
ності, омани. 

Тільки в абстракції можна зафіксувати істину без моментів 
омани. 

Омана — це рух суб’єкта пізнання до істини, який може супрово- 
джуватися марновірством, забобонами, недосконалістю пізнаваль- 
них засобів (експериментальної бази), здоровим глуздом. Джерелом 
омани є та обставина, що в пізнаючому суб’єкті завжди присутні два 
моменти: «знання про щось в предметі» і «невідповідність цього знан- 
ня всьому предмету». 

Але при цьому варто мати на увазі, що ця невідповідність є всьо- 
го лише епізодом, моментом у розвитку істини. Тому не може роз- 
глядатися як відсутність істини, а отже, не може протиставлятися 
істині як щось чуже, зовнішнє. 

У силу цього омана не може бути не істинною вже за своєю при- 
родою. Іншими словами, омана є такий момент істини, коли істина 
приймає форму «неістинного знання». 

Тому омана постає як свідчення руху суб’єкта до істини в кон- 
кретних історичних умовах. У зв’язку з цим важливо не лише фіксу- 
вати оману, а з’ясувати, як вона постає, і тоді стане зрозумілим, що 
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омана з’явилася з необхідністю, як продукт певного етапу розвитку 
істини. 

Словом «омана» в повсякденному використанні, в просвітниць- 
кому розумінні, на рівні здорового глузду позначають випадкові 
помилки, навмисні помилки (обман), необізнаність (відсутність 
знань), невігластво. 

Водночас наголосимо, що таке розуміння «омани» відрізняється 
від омани як моменту істини, як моменту руху, розгортання істини. 

Оману, що існує на рівні здорового глузду, можна усунути шля- 
хом просвітництва, підвищення кваліфікації, роз’яснення різних 
поглядів. 

Омана як поняття філософії відображає обов’язковий момент 
руху істини і завжди буде присутньою у пізнавальному процесі як 
його атрибут. 

Результатом визначення ролі і місця суб’єкта пізнання в пізна- 
вальному процесі є поняття «віри». 

З погляду гносеології «віра» — це мотивація людини до теоре- 
тичної і практичної діяльності. Через віру знання, яке утримує ідея, 
суб’єктивізується, завдяки чому людина отримує реальні продукти 
теоретичної і практичної діяльності (у вигляді теоретичних кон- 
струкцій і створених речей). Віра охоплює волю, цілеспрямованість, 
емоційну налаштованість і, отже, переконаність в правоті діяльності 
людини. 

Будь-який продукт людської діяльності, чи то духовної, чи то 
матеріальної, завжди налаштований на те, щоб бути долученим до 
світу окремого індивіда. Тому істина як знання про природне і соціа- 
льне середовище обов’язково спрямована на те, щоб ввійти в духов- 
не і матеріальне середовище існування індивіда. 

Тільки у такий спосіб окремий індивід може бути долученим до 
цінностей, які виробило людство. 

Провідниками істини до конкретного індивіду виступають 
всі види духовної і матеріальної культури. Завдяки передусім 
художньому слову, живопису, істина, як знання про щось, стає 
знанням індивідууму, знанням для нового, його знанням, тобто 
правдою. «Правда» насамперед розуміється як правило, закон, 
присяга, завіт. 

З огляду на зазначене окреслимо «правду» як синтез істини та 
смисложиттєвих принципів людини. Можна дати й таке визначен- 
ня: «правда — це своєрідне поєднання (взаємопроникнення) істини і 
моральних норм людини». 
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Це означає, що правдою є та істина, яка стала життєвим 
принципом людини. Якщо прийняти таку дефініцію правди, то 
правда може бути поліваріантною. Звідси у кожної людини своя 
правда. 

Підтвердженням цієї думки може бути теза, що істина завжди є 
конкретною, пов’язаною з певною предметною галуззю. 

При цьому істина відкривається, твориться, правда проживаєть- 
ся індивідумом шляхом власного досвіду і прикладу. 

Але це зовсім не означає, що правда відправляє індивідума в 
безкрає море релятивізму і скептицизму. Правда при всій її бага- 
толикості має нормативний аспект. Цим нормативним аспектом 
є ідеал. Ідеал, поєднуючись з ідеєю справедливості, добра, щастя, 
прогресу тощо, виводить правду за рамки суто особистісного, ін- 
дивідуального світоспоглядання, світовідчуття, світосприйняття, 
світоуявлення. 

Тоді правда стає не просто істиною одного, істиною цілого соці- 
уму. Особливо виразно це виявляється в художній літературі, коли 
в рамках одного твору кожен герой може мати свою правду. Це ціл- 
ком виправдано, оскільки життя, яке описують у художньому творі, 
багатоаспектне, багатолике і відобразити його можна лише у такий 
спосіб. 

Але при цьому до єдиного фокусу правду кожного героя худож- 
нього твору приводить той ідеал, на якому тримається сюжет ху- 
дожнього твору. Саме згідно з цим ідеалом ми виводимо позитив- 
них і негативних героїв, саме відповідно до цього ідеалу оцінюємо 
художній твір, саме завдяки цьому ідеалу визначаємо місце твору в 
духовній скарбниці людської цивілізації. 

Усе зазначене дає змогу побачити характерну особливість прав- 
ди, її відмінності, і водночас, зв’язок з істиною. 

У художній літературі можна віднайти багато прикладів тракту- 
вання правди та істини, їх порівняння і зіставлення. 

Звернімося до трагедії Софокла «Антігона». За сюжетом траге- 
дії головною героїнею є дочка царя Едіпа — Антігона. Сини Едіпа 
Етеокл і Полінік — рідні брати Антігони. У боротьбі за царський 
трон гине Етеокл і Полінік. Але якщо смерть Етеокла є героїчною, 
він до останнього подиху захищає рідні Фіви від ворога, то загибель 
його брата Полініка є безславною. Саме він приводить ворога під 
стіни Фів. 
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Новий правитель Фів Креонт з високими почестями влаштовує 
похорони Етеокла. І водночас забороняє ховати Полініка. На кож- 
ного, хто порушить заборону Креонта, чекає смерть. 

Антігона, всупереч забороні, здійснює обряд поховання Поліні- 
ка. Антігону Креонт наказує замурувати в печері, де вона гине. 

Оцінюючи вчинки головних героїв трагедії за допомогою по- 
нять істина і правда, варто відзначити, що Антігона, діючи всупереч 
забороні Креонта, вчинила по правді, але не по істині. 

Креонт, відправляючи Антігону на смерть, вчинив по істині, але 
не по правді. 

Або звернімося ще до однієї ілюстрації. М. В. Гоголь у повісті 
«Тарас Бульба» описує вчинки сина Тараса Бульби Андрія і самого 
Тараса Бульби. 

Те, що Андрій врятував шляхтянку — це вчинок по правді, але не 
по істині (він порушив закони воєнного часу). 

Тарас Бульба, який застрелив сина Андрія, вчинив по істині 
(так велів закон воєнного часу), але не по правді (він не повинен 
вбивати власного сина). 

У першій і другій ілюстрації представлено співвідношення істи- 
ни і правди як співвідношення писаного закону (заборона Креонта, 
закон воєнного часу), і неписаного (традиції людського роду, сила 
кохання). 

Розгляд понять «омана», «віра», «правда» засвідчує не тільки 
багатогранність пізнавального процесу, а й множинність форм ви- 
яву його результатів у теоретичній і практичній діяльності люди- 
ни. 

Аналізуючи праці П. В. Копніна «Діалектика як логіка» і «Вступ 
до марксистської гносеології», з упевненістю можна стверджувати, 
що вони є потужним фундаментом Київської світоглядно-гносеоло- 
гічної школи. 

Актуальність цих творів проглядається і сьогодні. 
Цю актуальність закладено в скрупульозному викладі кожної 

проблеми пізнавального процесу, природи філософського знання і 
функцій філософії. 

Вона(актуальність) виявляєтьсяівтому, щопрактичновсіпроб- 
леми, які висвітлюються в цих творах, мають принципово нове 
звучання, на відміну від сучасних П. В. Копніну трактувань цих 
проблем у тогочасній літературі. І, нарешті, актуальність цих 
праць ще й у тому, що вони є зразком наукової полеміки з опо- 
нентами. Мається на увазі, що Павло Васильович, звертаючись до 
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зарубіжних авторів, ні в якому разі не ставиться зневажливо до їх 
поглядів, не займає позицію нігілізму, а аргументовано відстоює 
власну позицію. 

Усе це характеризує концепцію П. В. Копніна, що обґрунтовано 
в його працях «Діалектика як логіка» та «Вступ до марксистської 
гносеології», як затребувану для нинішніх поколінь і сучасну для 
прийдешніх дослідників. 



 

 

Від діалектики до людини: 

філософський концепт В. і. Шинкарука 

Наукову силу, духовний гарт філософського факультету 
Київсько-го національного університету імені Тараса Шевченка 
вибудовували ті особистості, котрі своєю творчістю підіймали його 
авторитет і мно-жили славу в Україні та за її межами. До таких 
особистостей належить Володимир Іларіонович Шинкарук, 
непересічна діяльність якого стала основою становлення, 
формування та розвитку Київської світо-глядно-антропологічної, 
людиноцентрично спрямованої філософської школи. Вона, своєю 
чергою, обумовила те інтелектуальне середовище, в якому виросло 
покоління вчених, мислителів, менеджерів, які здій-снили вагомий 
внесок у творення і розбудову України. 

«У житті кожної людини бувають зустрічі, що надалі визначають 
її долю. 

У 1965 році, закінчивши сільську школу в Сумській області із 
золотою медаллю, я приїхав вступати на історико-філософський 
факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 
Перший іспит — історію, я склав на “четвірку”, а тому складав усі 
іспити за тогочасними правилами вступу, оскільки без виробничого 
стажу не проходив за конкурсом. Я пішов на прийом до заступника 
декана факультету Шинкарука Володимира Іларіоновича. Хоча я 
був учорашнім школярем, він прийняв мене як дорослого, пояснив 
особливості прийому на філософське відділення і порадив їхати до- 
дому, попрацювати, заробити стаж, а наступного року знову прохо- 
дити випробування. Батьківська настанова такої поважної людини 
надихнула мене, і наступного, 1966 року, я знову приїхав, тепер уже 
на філософський факультет, на якому В. І. Шинкарук був деканом. 

На першому вступному іспиті з історії, взявши білет, я засміяв- 
ся. Здивованим членам комісії пояснив, що це ті самі питання, які 
були минулого року. Іспит склав на «відмінно», став студентом фі- 
лософського факультету. І впродовж всього навчання Володимир 
Іларіонович Шинкарук відзначав мене як “старого” знайомого, ці- 
кавився моїм навчанням, успіхами та проблемами. Наші дружні 
від-носини дедалі більше міцніли. 

Серед багатьох рис і талантів хочу звернути увагу на високу 
ора-торську майстерність Володимира Іларіоновича. І лекції для 
сту-дентів, і публічні виступи в багатолюдних аудиторіях 
відзначали-ся надзвичайною увагою слухачів, які в абсолютній 
4
ти
4
ші не хотіли 
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пропустити жодного слова — мудрого, змістовного, наповненого 
ба-гатозначним смислом. Для того часу це слово було по- 
справжньому “дорожчим за золото”. 

Як людина високої культури, В. І. Шинкарук, незважаючи на 
свій високий соціальний статус — академік, Президент Товариства 
“Знан-ня України”, директор Інституту філософії, депутат 
Верховної Ради України, Верховної Ради Радянського Союзу, 
завжди з повагою ста-вився до інших людей. Передусім цінував 
професійність, уміння, та-лант, ділові якості. Щодо ділових якостей, 
любив повторювати тезу: «Геґель говорив: не по словах, а по ділах 
оцінюйте людину”». 

Після закінчення університету, працюючи на різних посадах, я 
й надалі підтримував дружні стосунки з Володимиром Іларіонови- 
чем, які ставали широкими та змістовними. Одночасно дружив із 
його дітьми: донькою Оленою та сином Олегом. 

Потрібно зазначити надзвичайно високу порядність і відпові- 
дальність Володимира Іларіоновича. Він ніколи нікого не 
підводив, для нього важливо було виконати те, що обіцяв, завжди 
по змозі до-помагав — і в роботі, і в приватних справах, 
дотримуючись принци-пу: що чекати допомоги, то краще самому 
допомогти. 

Дружні відносини з Володимиром Іларіоновичем сприяли 
прийняттю правильних, логічно виважених рішень як у держав- 
них справах, так і в особистому житті. Без перебільшення зазначу, 
що В. І. Шинкарук цінував нашу дружбу. Він, зокрема, наполіг на 
моєму балотуванні у члени Національної академії наук України, 
особисто надав рекомендацію. За його порадою та підтримкою я 
очолив Товариство “Знання України”, діяльність якого він вважав 
значущою для вирішення важливих світоглядних проблем у справі 
просвіти та виховання. 

Згадаймо ще одну надзвичайно важливу деталь: Володимир 
Іла-ріонович у всіх своїх справах вчиняв як справжній патріот 
України. Він був одним із небагатьох академіків, який ще за 
радянських часів спілкувався українською. Сьогодні це є 
звичним, але тоді це була смілива позиція. А її, зазвичай, обирає 
тільки особистість, упевнена в собі, тільки Людина з великої 
літери. Таким був і залишиться в нашій пам’яті Володимир 
Іларіонович Шинкарук».1) 

 

1) Із власних спогадів Президента НАПН України, академіка 
Кременя В.Г. 



 

Відомо, що класичну філософію уособлюють Платон, 
Арістотель, Р. Декарт, Г. Геґель; класична наука пов’язана з ім’ям 
І. Ньютона. Якщо від Ісуса Христа пішла назва світової, 
християнської релігії, у лоні якої ми зростаємо та проживаємо, то 
М. Лютер і Ж. Кальвін започаткували власні напрями — 
лютеранство та кальвінізм — у протестантстві. Класична 
філософія в Україні починається зі Г. Сковороди, а новітня без 

перебільшення починається із В. Шинкарука. Він став   тим 
духовним форпостом, завдяки якому вся філософська спільнота 
і в Україні, і за її межами отримала, якщо висловлюватися 
метафорично, «свіжий ков-ток свободи». 

Започаткувала його видана 1964 року в Києві фундаментальна 
праця В. І. Шинкарука «Логіка, діалектика і теорія пізнання 
Геґеля» (Філософський факультет (документи та матеріали) / За 
ред. проф. А. Є. Конверського. К. : Центр навчальної літератури, 
2004. 319 с.). То був особливий час як для вітчизняної філософії, 
так і культури в цілому. Зважаючи на певні обставини, у шістдесяті 
роки в Україні сформувалася й утвердилася унікальна за своєю 
самобутністю філо-софська школа. У ній одразу постало декілька 
напрямів, які в окре-мих аспектах дискутують між собою, проте в 
цілому взаємодіють і до-повнюють один одного. Однак головним 
завданням київської школи філософії є створення духовного 
простору, в якому уможливлюється прагнення до нового, по- 
справжньому філософського погляду на світ, суспільство, людину, 
погляду, вільного від догматичних узагальнень і спрощень. Нині 
вже ніхто не сумнівається в тому, що успіх будь-якої 
інтелектуальної діяльності залежить не лише від її структури, а й 
від культурної, духовної атмосфери. Така атмосфера сформувала-ся 
на той час у співтоваристві українських філософів. 

Їй характерна була вимога шукати та знаходити навіть в ідео- 
логізованій «офіційній» філософії нові аспекти бачення та розу- 
міння дійсності, також доволі непростого життя, коли хотілося не 
виживати, а бути, насамперед бути людиною. Із В. І. Шинкарука 
починається епоха, коли «людиноцентризм проймав уже не тільки 

гносеологію, а й онтологію. Тут мало місце вельми показове 
зміщен-ня акцентів: те, що залишалося риторикою для ідеологів, 
ставало предметом неканонічного бачення  для філософів- 
гуманістів», — за-значає В. Г. Табачковський (Табачковський В. Г. У 
пошуках   невтра-ченого часу: нариси про творчу  спадщину 
українських філософів-шістдесятників. К. : ПАРАПАН, 2002. С. 26). 

Головним у людиноцентричній переорієнтації вітчизняної фі- 
46лософії, яку здійснила школа В. І. Шинкарука, є спрямованість на 
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осмислення людської діяльності та світосприйняття за двома прин- 
циповими виявами: всезагальних, універсальних та невідчужено 
персональних. Усі творчі зусилля пов’язано зі спробами поєднати 
окреслені аспекти світосприйняття. Увесь час відбувалося немов ба- 
лансування між «традиційно-есенційним поглядом на людське бут- 
тя — та поглядом екзистенційним» (Там само. С. 32). У В. І. Шинка- 
рука як фундатора та керівника Київської філософської школи це 
знайшло відображення в реалізації грандіозного задуму співвіднес- 
ти діалектичну філософію Г. Геґеля з екзистенцією людського буття, 
культурно-духовними кодами якого є «віра», «надія», «любов». 

Інтелектуальним простором, у якому формувалася та розвива- 
лася нова українська філософія, став колектив філософського фа- 
культету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка 
(такою була тоді його офіційна назва), а також дослідницьке спів- 
товариство Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди. Творча спів- 
дружність цих установ висуває як лідерів П. В. Копніна, а згодом 
В. І. Шинкарука, навколо яких постає й утверджується «медіатив- 
не середовище», що отримало визнання своєї цінності як у творчо- 
інтелектуальному, так і в громадянському розумінні. 

Це було особливе середовище — відроджений світ давньогрець- 
кої мудрості, в якому дотримувалися сократівської тези: «Хто ро- 
зумний, той добрий». То був «інший світ» (М. Попович), що існу- 
вав поряд із тоталітарною та посттоталітарною реальностями, коли, 
незважаючи на заспокійливі заяви й обіцянки, кожен пам’ятав, що 
«філософ, як і сапер, помиляється тільки раз». Тому близьким і 
зрозумілим ставало кредо Г. С. Сковороди: «Світ ловив мене, та не 
піймав». То був духовний простір, коли формувалася та визрівала 
енергія нового мислення й розуміння того, що застарілими догмами 
світ зрозуміти не можна. Інтелектуальна енергія нового мислення 
ставала «цілющою водою» для всіх, хто сподівався та був упевнений 
у відродженні України. 

Пробудити й активізувати можливості філософської творчос- 
ті на той час означало відродити до життя цілі пласти культури 
мислення. Для цього необхідно було оновити весь гносеологічний 
потенціал європейської філософії, всю гуманістичну традицію з 
її устремліннями до духовного звільнення людини, утвердження 
її особистісної самобутності. Таку історико-філософську рекон- 
струкцію на той час можна було здійснити, враховуючи стан, ав- 
торитет і роль марксизму, що визначав науковий, світоглядний, 
соціальний і культурний процес у країні та суспільному житті 
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(Філософський факультет (документи та матеріали) / За ред. 
проф. А. Є. Конверського. К. : Центр навчальної літератури, 2004. 
319 с.). Іцю діяльність розпочав П. В. Копнін, який на той час працю- 
вав в Україні. Саме він зосередив головну увагу на гносеологічній 
проблематиці. У результаті філософської діяльності П. В. Копні- 
на постала могутня філософська школа логіки наукового пізнання. 
Подальшу реалізацію цієї реконструкції продовжив В. І. Шинка- 
рук, «одіссея духу» якого відтворювала діалектику розвитку ге- 
ґелівської «Абсолютної ідеї». Досліджуючи різні етапи новоєвро- 
пейської філософії, він відслідковував генезис уявлень про творчу 
активність свідомості людини. Зазначимо, що «тяжіння молодого 
вченого до людиноцентрованості філософування провокувалося 
не тільки Геґелем, а й іншими чинниками. Можливо, вони не так 
смислонасичені, як геґельянство, зате бентежили юнацьку уяву 
парадоксом позірної простоти запитань — і водночас відчуттям 
невдоволення простотою відповідей на них» (Табачковський В. Г. 
У пошуках невтраченого часу: нариси про творчу спадщину україн- 
ських філософів-шістдесятників. К. : ПАРАПАН, 2002. С. 68). Саме 
в його кандидатській дисертації «Матеріалізм О. М. Радищева» 
(1953) найбільш яскравою смисловою домінантою стає полеміка 
між матеріалізмом та ідеалізмом щодо розуміння феномена лю- 
дини. 

Послідовно компаративістський стиль, альтернативність, анти- 
номічність зумовили надалі інтерес до німецької класичної філосо- 
фії, зокрема до діалектики та логіки пізнання. 

У зв’язку з цим з 1958 р. В. І. Шинкарук розпочинає публіку- 
вати наукові праці, в яких обґрунтовує, на відміну від догматичної 
«лінійності», позицію про те, що діалектичний спосіб мислення є не 
менш важливим і цінним досягненням багатовікового досвіду філо- 
софії, аніж матеріалізм, на який орієнтувалась офіційна марксист- 
сько-ленінська філософія того часу. Діалектику розглядали лише 
в межах «установленої зверху» інтерпретації, що й позбавляло її 
творчого змісту. 

Переконливим підтвердженням нового погляду на діалектику, 
на світ, що розвивається, на людину стала монографія В. І. Шин- 
карука «Логіка, діалектика і теорія пізнання Геґеля». Її вихід у 
1964 році був, без перебільшення, епохальною подією для україн- 
ської, і не тільки, філософії. Саме з цієї праці починається утвер- 
дження та розвій Київської філософсько-антропологічної шко- 
ли. Її програмним завданням була світоглядно-антропологічна 
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переорієнтація філософії (Ґенеза філософських студій у Київсько- 
му університеті: монографія / авт. колектив: Л. В. Губерський, 
А. Є. Конверський, І. В. Бичко та ін. К., 2009. 476 с.). Щодо цього 
В. І. Шинкарук торує у філософії шлях як інтенсивного нарощуван- 
ня досвіду культури мислення, так і критичного перегляду тих її до- 
сягнень, які стосувалися насамперед проблем всезагальності й інди- 
відуальності не лише в їх рефлексивному, а й в екзистенціальному 
аспектах. Духовно-практичні пошуки В. І. Шинкарука відбувалися 
навколо проблеми самовизначення людини у світі. У цьому плані 
він є засновником сучасного українського антропологізму та лю- 
динознавства, опинившись «на перехресті» (В. Г. Табачковський) 
різновидів ідеалізму: геґелівського й екзистенціалістського — «ір- 
раціональної реакції» на раціоналізм просвітництва та німецької 
класичної філософії. 

Дослідження філософії Г. Геґеля здійснюється в контексті де- 
кількох своєрідних підходів. Зокрема, працю «Логіка, діалектика і 
теорія пізнання Геґеля» відкриває ґрунтовне заперечення сталін- 
ського — недіалектичного — ставлення до діалектики в цілому і ге- 
ґелівської діалектики зокрема (Шинкарук В. И. Логика, диалекти- 
ка и теория познания Гегеля. К. : Наук. думка, 1964. С. 3). Інтерес 
до Г. Геґеля зумовлював перехід феноменології в логіку, оскільки в 
логіки була «нудьга» за змістом, а у феноменології (екзистенції) — 
за сенсом цього змісту. То був не такий уже й простий шлях. Річ 
у тім, що геґелівська Логіка (з великої літери), що втілювала ідею 
обов’язкового прогресу, радикального узагальнення, «зняття» 
попередніх ступенів розвитку наступними стала непереборною 
спокусою для багатьох «нетерплячих» реформаторів людської 
екзистенції. Одні прагнули «підігнати» під неї «живе» життя, ін- 
шим здавалося, що варто спершу «перевернути» структуру геґе- 
лівських міркувань, віднайти їх прагматичні засади, а надалі вже 

«логіка сходження» не підведе (Табачковський В. Г. Концептуальні 
ландшафти Геґеля та вітчизняний неомарксистський феноменоло- 
гізм // Шинкарук В. І. Вибрані твори: у 3 т. К. : Центр духовної 
культури, 2003. Т. 2. С. 8–9). 

Варто наголосити на постійній зацікавленості філософією та діа- 
лектикою Геґеля в історії філософії, інтелектуальне поле якої має 
«людиноекзистенціальні сюжети». До них має відношення і ран- 
ній марксизм. К. Маркс в «Економіко-філософських рукописах» 
1844 року виокремлює геґелівський погляд на самонародження лю- 
дини як процес і розуміння «предметної» людини як «дійсної» через 
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бачення її як результат власної праці. Ця ідея виводила в перспек- 
тиві на різноманітність формоутворень культури, в яких людина 
постає цілісним тілесно-духовним феноменом, якому притаманна 
індивідуальна неповторність. 

Антропологічні розвідки у феноменології й логіці Г. Геґеля 
здійснював також французький філософ Ж. Батай. Він вважав, 
що німецький мислитель виокремлює в людині «Свободу, істо- 
ричність і індивідуальність» (Батай Ж. Гегель, смерть и жертво- 
приношения // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская 
мысль середины ХХ века. СПб. : Мифрил, 1994. С. 247). Виникнення 
«екзистенціального неогеґельянства» пов’язане з науковими по- 
шуками відомого французького мислителя Ж. Іпполита. Своєю 
чергою, М. Мерло-Понті вважає, що геґелівська думка перебуває 
біля витоків найвидатніших інтелектуальних досягнень сучаснос- 
ті, тобто спробу зрозуміти ірраціональне, інтегрувати його в роз- 
ширене тлумачення розуму (властиве після марксизму філосо- 
фії Ф. Ніцше і психоаналізу) (Табачковський В. Г. Концептуальні 
ландшафти Геґеля та вітчизняний неомарксистський феноменоло- 
гізм // Шинкарук В. І. Вибрані твори: у 3 т. Київ : Центр духовної 
культури, 2003. Т. 2. С. 11). 

Зацікавленість українського мислителя-інтелектуала В. І. Шин- 
карука геґелівським спадком не була випадковою, оскільки варто 
зважати на нагальну потребу кожного філософа усвідомити логіку 
феноменологічних шляхів людської долі — особистостей, народів, 
націй, людства. Окрім того, звернення до Г. Геґеля, як і до світової 
філософії загалом, було духовно-інтелектуальною компенсацією 
того спрощеного сприйняття світу, яке пов’язувалось офіційною 
«катехизисною», або «канонічною» філософією. Але найголовні- 
шою причиною звернення до філософії Г. Геґеля була актуалізація 
переосмислення предмета філософії з погляду всіх формоутворень 
людського духу: міфології, релігії, класичної та сучасної картини 
світу, а також сфокусування уваги на переосмисленні людської осо- 
бистості. І антропологізований Г. Геґель «відкривав» можливість 
співвіднести глобальні явища нової епохи з пошуками сенсів, що 
«актуалізувало елементи людиноцентризму в геґелівському істо- 
ризмі» (Там само. С. 14). У пошуках відповідей на поставлені чис- 
ленні запитання Г. Геґель піддає ретельному вивченню всю доступ- 
ну йому історію духовної культури людства. 

Зазначимо, що гуманістична налаштованість більш   вираз- 
на у «Феноменології духу» і «Філософії права», аніж в інших 
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геґелівських працях. В. І. Шинкарук помічає зацікавленість ні- 
мецького мислителя людиною. Зокрема, коли він мовить про наро- 
дження та перехід до нового періоду, до нового світу, то має на увазі 
також «світ нового знання» — філософію, що осягнула розумом сут- 
ність духу, «науку». У «науці» людська свідомість уперше підніма- 
ється до осягнення розумом сутності абсолютного духу в понятті. 
«І це знання створює новий світ, є формотворенням нового духу» 
(Шинкарук В. И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. К. : 
Наук. думка, 1964. С. 39). Але це лише принцип, начало. Завдання 
полягає в тому, щоб розвинути принцип у систему, створити «на- 
уку» так, щоб вона була доступною всім, адже лише будучи загаль- 
нодоступною, вона зможе «формувати дух, створювати новий світ» 
(Там само), а отже, можна впевнено стверджувати — і людину. 

Людиноцентризм пронизує не лише суто екзистенціально-гума- 
ністичні мотиви «Феноменології духу» (проблема «свободи», «від- 
чуження», діалектики «пана і раба», взаємозв’язок «опредметнен- 
ня» і «розпредметнення» тощо), а й теоретико-пізнавальні мотиви. 
Як зазначає В. І. Шинкарук, «виникло конкретніше завдання — роз- 
крити закони цього самоосягаючого мислення, перетворити знання 
його на науку, на систему знання… Наука про мислення, що тотожне 
буттю, є логіка, але… не традиційна формальна логіка, а цілком від- 
мінна від неї, нова логіка, логіка абсолютного мислення» (Там само. 
С. 41). Саме завдяки мисленню людина осягає себе в процесі розвит- 
ку форм духу (самосвідомості). 

У «Феноменології духу» генезис форм самосвідомості постійно 
розгортається до утвердження субстанціальної значущості люд- 
ської індивідуальності відповідно до «ступенів» її виокремлення в 
суспільстві. Намір німецького філософа полягає у прагненні зрів- 
няти в правах державу й окрему особистість. Перший ступінь її 
звільнення (свободи) — це правовий стан, де «особистість набуває 
реальності у власності», утверджуючись як «абстрактний індивід у 
світі відчуженого духу». Пройшовши через «чистилище» взаємодії 
віри та знання, світу особистих переживань і совісті, тобто мораль- 
ної свідомості, відчуження «знімається», оскільки тут «закон існує 
для особистості, а не особистість для закону» (Табачковський В. Г. 
У пошуках невтраченого часу: нариси про творчу спадщину україн- 
ських філософів-шістдесятників. К. : ПАРАПАН, 2002. С. 64). 

Уважна, детальна історико-філософська реконструкція окрес- 
леного самоздійснення (самореалізації) людини завершується ак- 
центуванням, дуже принциповим для антропологічної рефлексії: 
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могутність моральної свідомості та її носія — людини — у тому, що 
саме через особисте переконання будь-яка дійсність може бути «ви- 
знаною» чи «відхиленою» (знехтуваною). Отже, з виникненням 
моральної свідомості виникає «суб’єктивно незалежна свобода», за- 
вдяки якій індивід може «навіть виступаючи проти існуючого ладу, 
засновувати все на своїй совісті. Саме таку суб’єктивну свободу 
Г. Геґель пропонує зробити «абсолютною основою» держави (Шин- 
карук В. И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. К. : Наук. 
думка, 1964. С. 243–248). 

Отже, у системі геґелівських міркувань суперечності між осо- 
бистістю та державою то відхиляються, то беруться до уваги. Адже 
подолання не виходить за межі свідомості, набуває ледве не стату- 
су кантівської антиномії, де теза й антитеза «не перекриваються» 
синтезом. Така «антиномічність» зумовлена непереборним для 
Г. Геґеля феноменом відчуження: воно тотожне опредметненню, 
завдяки якому індивід «виносить» себе «до стихії всезагальності». 
Оскільки «суспільне опредметнення людської сутності набуває 
відчуженої форми, світ суспільного життя стає і світом відчужено- 
го від себе духу» (Там само. С. 55). З огляду на зазначене, вкажемо, 
що геґелівське бачення взаємодії людини та світу є не зовсім опти- 
містичним. 

Зі змісту німецької філософської класики, а якщо брати ширше, 
то світової філософської думки, висококваліфікований історик фі- 
лософії, яким був В. І. Шинкарук, не міг не використати найбільшо- 
го її надбання — культури мислення. Вона викристалізувалась у різ- 
ні вияви класичної діалектики, що також не сумісні з «лінійністю» 
офіціозу того часу. Аналізуючи геґелівську спадщину, В. І. Шинка- 
рук зазначає: «Теорія пізнання Геґеля, якою вона виступає в його 
“Феноменології духу”, є ідеалістичною теорією пізнання, що під- 
порядкована виведенню і обґрунтуванню ідеалістичного принципу 
тотожності буття і мислення. Але вона не просто ідеалістична тео- 
рія пізнання, а діалектико-ідеалістична. Усі досягнення геґелівської 
“Феноменології” у кінцевому підсумку пов’язані з використанням 
для дослідження історичного процесу пізнання принципів діалек- 
тики» (Там само. С. 64). 

Для вітчизняної філософії того часу відкриття реальної діалек- 
тики, здійснене В. І. Шинкаруком, наче поєднало епохи, відкри- 
ло справжній пафос культури, «красу» самого процесу мислення. 
Адже Г. Геґель — не лише найвидатніший діалектик Нового часу, 
він діалектик не лише за своїм складом, налаштованістю мислення, 
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а й за свідомо застосовуваними принципами мислення. Процес 
формування його теоретичного мислення винятково слушно поєд- 
нав у собі процес освоєння античної філософської спадщини (Со- 
крата, Платона, Арістотеля та ін.) зі спадщиною німецького класич- 
ного ідеалізму (Канта, Фіхте, Шеллінга). Усе разом поєдналося з 
осмисленням історичного досвіду Французької буржуазної револю- 
ції та всієї історії суспільного життя. Сам шлях формування його 
поглядів і, відповідно, «способу мислення пролягав через засвоєння 
зразків античної діалектики (у зв’язку з юнацькими захопленнями 
«духом» античності), згодом — ідеалістичної діалектики німецького 
класичного ідеалізму, що орієнтовано на осмислення історичного 
суспільного розвитку. 

Те, над чим працювали Фіхте і Шеллінг, створюючи свої методи 
«синтезу» і «потенціювання», Г. Геґель міг уже сприйняти критично, 
порівняти як готовий результат зі зразками діалектики античності, 
співвіднести (порівняти) зі справжнім ходом історичного розвитку 
суспільного життя і пізнання. Саме в процесі такого співвіднесення 
(порівняння), критичної перевірки та розвитку стосовно рішення 
проблем історії суспільного життя й пізнання і «лягали принципи 
діалектичного методу Геґеля. Оскільки сам процес їх вироблення 
був водночас процесом розроблення системи ідеалістичного світо- 
розуміння, то, природно, діалектика Геґеля від самого початку при- 
йняла ідеалістичний характер», — зазначає В. І. Шинкарук. (Шин- 
карук В. И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. К. : Наук. 
думка, 1964. С. 64–65). 

Що ж до акценту на «ідеалістичному характері», то це данина 
часу. Нині ми добре розуміємо, що розподіл філософії на «матеріа- 
лізм» та «ідеалізм» не має такого принципового значення, як це 
було в історії філософії в період становлення наукового природо- 
знавства, в епоху Просвітництва, і знайшло відображення в горе- 
звісному принципі «партійності філософії». Однак В. І. Шинкарук 
не був «підпільним» (таємним) апологетом класичного німець- 
кого ідеалізму, як і ідеалізму загалом. Він щиро прагнув критич- 
но переосмислити «ідеалістичну діалектику» Г. Геґеля, взявши за 
основу матеріалістичні принципи. Таким щирим було прагнення 
використати з «матеріалістичної спадщини» все те, що пройшло ви- 
пробування часом і становило безсумнівний позитивний внесок у 
світову філософську думку. Насамперед, звичайно, це був марк- 
систський «принцип практичної діяльності», звернення до якого 
засвідчило про перехід від класичного до посткласичного способу 



54  

філософствування» (Табачковський В. Г. Концептуальні ландшафти 
Геґеля та вітчизняний неомарксистський феноменологізм // Шин- 
карук В. І. Вибрані твори: у 3 т. К. : Центр духовної культури, 2003. 
Т. 2. С. 40). 

Якщо уважно розглянути критичну аргументацію щодо І. Канта, 
Г. Геґеля, інших величин у класичній філософії в працях В. І. Шин- 
карука, то побачимо, що «принцип практики» становить основу цієї 
документації. Її спрямовано на «дивну синхронність «мисленнєвої 
архітектоніки» і «архітектоніки практичної діяльності», що зумо- 
вило «праксеархітектонічне тлумачення духу» (Там само. С. 40). 
Згодом В. І. Шинкарук значно розширив «марксистську версію дія- 
льності теорією смислотворчості Е. Кассірера та синергетичним 
тлумаченням космічного процесу розвитку на основі принципу дія- 
льності» (Там само.С. 41). Щодо цього можна нагадати популярну 
на той час з-поміж філософів приказку: «Краще розумний ідеаліст, 
ніж недолугий матеріаліст». В. І. Шинкарук виявився розумним ма- 
теріалістом, завдяки чому ідеалізм Г. Геґеля постав у певній духов- 
ній і смисловій об’ємності. 

Аргументуючи свою позицію щодо єдності діалектики й тео- 
рії пізнання Г. Геґеля, український мислитель обґрунтовує «діа- 
лектичне заперечення» як основоположний принцип. Сутність 
цього принципу відображає ідея про те, що все суще змінюється, 
перетворюється на своє «інше», оскільки в ньому є момент (мить) 
власного заперечення, «негації». Заперечення, «негація» — рушій- 
на «душа» іманентного розвитку, переходу предмета та його визна- 
чень у протилежне тому, що було, яке, будучи запереченням пер- 
шого, є водночас чимось позитивним, що має в собі заперечення. 
«Діалектика заперечності» є «вихідним пунктом і початком геґе- 
лівського етапу в розвитку ідеалістичної діалектики в німецькому 
класичному ідеалізмі», — переконаний В. І. Шинкарук. (Шинка- 
рук В. И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. К. : Наук. 
думка, 1964. С. 66–67). 

У розумінні Г. Геґеля «заперечення» набуло сенсу взаємо- 
опосередкування протилежностей, де опосередковуюча протилеж- 
ність тією мірою, якою вона опосередковує, є негативною, а опо- 
середкована тією мірою, якою вона опосередкована, є позитивною. 
Заперечне має сенс не саме по собі, а лише в процесі опосередко- 
вуючого руху. Омана, звичайно, протилежна істині, але запере- 
ченням істини вона виступає в процесі руху пізнання до істини. 
Без цього «заперечного» істина неможлива, й омана є в істині саме 
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як заперечне опосередковуюче в процесі руху пізнання. Цей мо- 
мент, акцентований В. І. Шинкаруком, має сьогодні принципове 
значення для всіх тих, хто шукає істину в безкінечних суперечках 
про демократію, «цивілізаційний вибір» України, «політичну» чи 
«економічну доцільність». 

Принцип «заперечення» як опосередковуючого руху проти- 
лежностей Г. Геґель визначив основою «феноменологічного» зо- 
браження процесу пізнання. Такими, що опосередковуються, про- 
тилежностями у цьому разі є знання і предмет. Розрізнення знання 
про предмет і самого предмета як предмета знання здійснюється 
свідомістю. Це розрізнення є «розрізненням предмета, яким він є 
для знання і яким він є сам по собі» (Там само. С. 67). 

Створюючи свою «Феноменологію духу», вважає В. І. Шинка- 
рук, німецький філософ водночас відпрацьовував, шліфував і прак- 
тично застосовував основні принципи свого діалектичного методу. 
Але теорією самого методу він вважав не феноменологію, а «логіку». 
Вона починає з того, чим закінчує феноменологія — з поняття, яким 
є істинний предмет, і з предмета, яким є самосуще поняття. Ці по- 
няття є «царство духу». Отже, Г. Геґель убачає у «феноменології» і 
логіці різні за своєю природою науки. До того ж наукою, тотожною 
теорії діалектики, він вважає не «феноменологію», а логіку. Отже, 
«феноменологічна» теорія пізнання в нього не тотожна логіці як те- 
орії пізнання. У чому ж їхня єдність і відмінність? 

Тут варто зазначити поставлене В. І. Шинкаруком завдання, 
розв’язання якого дає відповідь на запитання цілих поколінь філо- 
софів, яке будуть розв’язувати наші нащадки: виявити, що в геґе- 
лівській логіці є справді загальним, а що інтерпретацією «особли- 
вого як загального і загального як особливого» (Табачковський В. Г. 
Концептуальні ландшафти Геґеля та вітчизняний неомарксист- 
ський феноменологізм // Шинкарук В. І. Вибрані твори: у 3 т. К. : 
Центр духовної культури, 2003. Т. 2. С. 24). Тобто — з’ясувати пи- 
тання про ступінь можливих «втілень» загального. Тому «дуже ба- 
гато важила спрямованість на вивчення форми світосприймання, 
що сприяло подоланню спрощених традиційних поглядів на світо- 
відношення філософії та світогляду, подоланню раціоцентризму, 
щобільшому насиченню уявлень про способи освоєння світу лю- 
диною екзистенціальними мотивами» (Табачковський В. Г. У по- 
шуках невтраченого часу: нариси про творчу спадщину українських 
філософів-шістдесятників. К. : ПАРАПАН, 2002. С. 76). Щодо цьо- 
го теоретичні розмірковування В. І. Шинкарука мають не тільки 
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методологічно-філософський, а й людиновимірний смисл. Ідеться 
про перехід від ессенціального до екзистенціального типу філосо- 
фування, а за уважнішого розгляду — на співвідношення вказаних 
типів філософування на пошук нових підстав аналізу. З огляду на 
це набувають нового значення шинкаруківські уявлення про діа- 
лектику, зокрема, перехід українських філософів-шістдесятників 
від класичної до посткласичної діалектики. У праці «Діалектика без 
апології» (1998), створеної колективними зусиллями Інституту фі- 
лософії ім. Г. С. Сковороди, зокрема, показано як екзистенціальна 
переорієнтація філософування, причиною якої стало її позиціюван- 
ня щодо буття та небуття, народження і смерті, значно проблема- 
тизувала життєві пріоритети «людини діяльнісної» і «нормативи 
геґелівської діалектики» (Там само. С. 25). 

У цьому контексті феноменологічне знання є свідомістю. Звід- 
си — значення категорій «суб’єкта» і «об’єкта» як основоположних 
категорій теорії пізнання. Пізнавальне ставлення людини до дій- 
сності, яке становить предмет теорії пізнання, є ставлення до цієї 
дійсності як до об’єкта знань. Сама ж людина щодо цього виступає 
як суб’єкт знання. «Суб’єкт і об’єкт — категорії співвідносні. Дій- 
сність виступає як об’єкт лише щодо суб’єкта, що осягає її, тобто 
людини, людина ж виступає як суб’єкт, тільки як людина, що на- 
магається осягнути дійсність», — наголошує В. І. Шинкарук (Шин- 
карук В. И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. К. : Наук. 
думка, 1964. С. 69). 

Людина завдяки власне природі речей стихійно переконана, що 
«дійсність розумна», процеси, які в ній відбуваються, — законовід- 
повідні. Але таке переконання є результатом того, що людський ро- 
зум саме як розум, як відповідне дійсності мислення, сформувався 
на основі відображення об’єктивних закономірних зв’язків у самій 
дійсності. Якби дійсність була абсурдною, то було б абсурдним і 
людське мислення і, відповідно, широкої науки не існувало б. 

Логіка, на думку Г. Геґеля, відрізняється від усіх інших наук на- 
самперед тим, що вона є «чистою» наукою. Хід його міркувань спи- 
рався на такі посилання: істиною наукового знання є тотожність 
поняття та предметної дійсності; осягнута у понятті «сутність» і є 
єдино «справжня сутність». Щодо цього Г. Геґель здійснює поста- 
новку поняття як продукту мислення на місце «об’єктивної сутнос- 
ті» самої предметної дійсності та робить висновок, що «предметна 
сутність» є продуктом мислення. «Абсолютне знання», оскільки 
воно постає як знання тотожності предметної сутності речей з 
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визначеннями мислення, має своїм предметом міркування, тотож- 
ні буттю. Наука, як система цього знання, є наукою «думок про 
міркування», наукою про «чисте мислення», «чистою наукою». 
Вона більше не «замутнена» співвідношенням із предметом, від- 
мінним від мислення, а є поняттям, що осягає «чисті поняття» 
(Шинкарук В. И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. К. : 
Наук. думка, 1964. С. 114). 

З огляду на уявлення про мислення як про «субстанцію сві- 
ту», Г. Геґель, вважає В. І. Шинкарук, доходить висновку, що 
наука про мислення – логіка, збігається з наукою про «сутність 
речей», тобто з онтологією. Проте, оскільки мислення є пізна- 
вальною діяльністю, що виражається у визначенні сутності ре- 
чей, в осягненні їх істини, то логіка як наука про мислення і його 
визначення є наукою про істину. Німецький філософ розумів, 
наголошує В. І. Шинкарук, що процес мислення не можна роз- 
глядати інакше як процес пізнання, процес досягнення істини. 
Тому він рішуче виступав проти зведення завдань логіки до за- 
безпечення тільки «формальних умов істинного пізнання», але 
не самого пізнання істини. Логіка, зазначав він, займається мис- 
ленням і його визначеннями, але це і є процесом осягання істини, 
який і має зобразити «Науку логіки». Звідси, як закономірний 
висновок, — логіка в її правильному розумінні є також і теорією 
пізнання істини» (Там само. С. 115). 

Для української філософської думки того часу мало принципове 
значення розроблення проблеми єдності логіки, діалектики і гносео- 
логії, до того ж не лише філософії Г. Геґеля, а і філософії в цілому. 
Щодо геґелівської відмінності предмета «загальної теорії пізнання» 
від «логіки як теорії пізнання», то вона несе в собі безсумнівний мо- 
мент істини. Логіка насправді відволікається від пізнавальних від- 
носин суб’єкта й об’єкта та досліджує логічний склад мислення, що 
забезпечує процес пізнання на основі вже здобутих знань. Цей ло- 
гічний склад не існує поза відносинами між об’єктивними результа- 
тами пізнавальної діяльності, тобто поза відносинами між знаннями 
(різними поняттями, судженнями тощо). Він історично склався у 
процесі пізнання людством об’єктивної дійсності та накопичився в 
системі наукового знання. Кожне нове покоління засвоює цей ло- 
гічний склад разом із системою знань. Оскільки «логічний склад 
мислення об’єктивується в системі знань, що історично склалася, і 
виявляється у відношеннях між різними поняттями, судженнями, 
умовиводами, то логіка як наука, що досліджує цей логічний склад, 
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має справу з логічними формами уже наявного знання, причому на- 
явного істинного знання. Об’єктом її вивчення є логічні форми від- 
ношень між поняттями в наявній системі знання» (Там само. С. 116). 

Визначним досягненням Г. Геґеля в галузі дослідження логічно- 
го складу мислення є введення в науку логіки «принципу розвит- 
ку». Німецький філософ першим висловив ідею про те, що логічний 
склад мислення людини сформувався історично і, відповідно, ключ 
до нього лежить в історії розвитку всієї системи людського знання. 
Але ця система є насамперед історією розвитку науки. Саме історію 
науки має бути досліджено логічно. Однак науку логіки не може 
бути зведено до простої історії наукового пізнання. Для того щоб 
наука логіки не перетворилася на просту історію науки, вона має 
виявити в системі наукового знання власний специфічний предмет. 
Г. Геґель здійснює це шляхом узагальнення всього змісту системи 
наукового знання в понятті «істини», а логічний склад, що відклав- 
ся у ній, — у понятті «мислення» і «визначення мислення». Унаслі- 
док цього, процес розвитку теми наукового знання набув логічної 
форми процесу «визначення істини», де провідну роль (тобто роль 
визначення істини) почали відігравати логічні категорії. Ця «визна- 
чальна» функція категорій виявилася у зв’язку з тим, що саме вони 

«характеризують той чи інший етап у розвитку логічного складу і 
виступають як логічні ступені пізнання об’єктивної істини» (Там 
само. С. 117). 

На всіх поняттях філософії Г. Геґеля відображено глибоку «тінь 
ідеалізму». З огляду на принцип «тотожності мислення і буття», 
Г. Геґель розглядає логіку як абсолютну всеохопну науку про суще. 
Логіка, на його думку, водночас є і логікою, і онтологією. Ототож- 
нюючи логіку з онтологією, він не міг не дійти до онтологізації 
категорії істини, до тлумачення її як сокровенної сутності світу. 
У системі «абсолютного ідеалізму» Г. Геґеля категорія «істина» на- 
була значення логічної субстанції світу, такої собі «у собі і для себе» 
«абсолютної істини». Пафос історико-філософських досліджень 
В. І. Шинкарука щодо співвідношення та збігу діалектики, логіки та 
теорії пізнання — у прагненні «подолати відособленість гносеології 
від онтології шляхом обґрунтування думки, що філософія аналізує 
буття в органічному зв’язку з розв’язанням свого «основного пи- 
тання» (про відношення мислення і буття), і тому це питання стає 
своєрідною призмою для аналізу буття» (Табачковський В. Г. У по- 
шуках невтраченого часу: нариси про творчу спадщину українських 
філософів-шістдесятників. К. : ПАРАПАН, 2002. С. 73). 
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Сказане означає, що в дослідженні цієї проблеми потрібно ви- 
йти за межі аналізу логіки в ширшу область філософської рефлексії. 
У цьому контексті геґелівське розуміння предмета «Науки логіки» 
істотною мірою визначене не так природою самої логіки, як загаль- 
ними задумами його філософської системи. Створюючи свою філо- 
софську систему, — зазначає В. І. Шинкарук, — Г. Гегель поставив 
перед собою завдання пояснити сутність Бога як творця природи і 
людини, з огляду на це пояснити саму природу і людський («кінце- 
вий») дух. Зв’язок своєї філософії з релігією він вважав за краще не 
приховувати, швидше навпаки, — акцентував на ньому. Філософія і 
релігія для нього мають своїм предметом істину у вищому значенні 
цього слова. У тому сенсі, що тільки Бог є істина. Отже, істина є не 
що інше, як Бог, але це вже, звичайно, істина «абсолютна», Абсо- 
лютна істина з великої букви, і навіть не лише Абсолютна істина, а 
Абсолютна ідея, бо Бог не лише Абсолютне знання, але абсолютне 
знання, яке творить те, що втілюється, реалізується» (Шинкарук В. И. Ло- 
гика, диалектика и теория познания Гегеля. К. : Наук. думка, 1964. 
С. 113). 

Увага В. І. Шинкарука до цієї проблеми пояснюється його праг- 
ненням дати широке, об’ємне уявлення про філософію Г. Геґеля, по- 
даного в «діаматівській» традиції як такої, що не розуміє «вищих 
сенсів “матеріалізму”, таким собі «бідним ідеалістом», який захи- 
щає ілюзорні «Абсолюти» — «абсолютну істину», «абсолютну ідею» 
тощо. Тому український філософ особливу увагу звертає на те, що 
геґелівська «Абсолютна ідея» є просто-таки філософськи пере- 
осмислене поняття Бога. Хід цього переосмислення був приблизно 
таким: Що є Бог до створення ним природи? Він може бути тільки 
тим, що не є природа — буттям не тілесним, не матеріальним. Та- 
ким буттям є мислення, рух понять. Як «чисте» мислення Бог має 
в собі всі можливі знання, він система понять, що є абсолютною іс- 
тиною. Але як творець світу Бог є знання, що творить, знання, яке 
втілюється в дійсність. Таким знанням, що втілюється в дійсність, є 
ідея (ідея є знання, яке має бути втіленим у дійсність); отже, Бог як 
абсолютне знання, що втілюється в дійсність, є абсолютна ідея (Там 
само. С. 118–119). 

Порушуючи завдання розкрити сутність Бога та розглядаючи 
цю сутність як мислення, що співвідноситься саме із собою, Г. Ге- 
ґель дійшов висновку, що єдиною наукою, здатною проникнути в 
«божественну сутність», є логіка. Вона має стати наукою не лише про 
результати людського мислення, а й про безкінечну сутність Бога 
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(вічного), наукою про абсолютну істину в її визначенні як абсолют- 
ної ідеї. 

Для В. І. Шинкарука авторитет німецького філософа не є аб- 
солютним, хоча ми повсякчас спостерігаємо високу оцінку його 
творчих досягнень. Уявлення Г. Геґеля про початкову доцільність 
спрямованості історико-філософського процесу, про «управлін- 
ня» цим процесом якоюсь однією, «абсолютною» ідеєю є, без сум- 
ніву, помилковим. І далі він характеризує історико-філософський 
процес, що визначив долю української філософії, яка могла стати 
по-справжньому живою, змістовною, такою, що активізує думку. 
З його погляду, історія філософії є «процесом філософської діяль- 
ності різних людей у різні історичні епохи, людей, що у своїй фі- 
лософській творчості керувалися різними світоглядними ідеями. 
Кожен з них за необхідність вважав своє філософське вчення істин- 
ним і, звичайно, не усвідомлював, що його ідея є лише моментом 
в осягненні абсолютної істини. Загальні закономірності розвитку 
філософської думки торували собі шлях стихійно, поза свідомістю 
окремих філософів. У результаті розвиток філософської думки ви- 
значався розвитком суспільної практики і наукового пізнання за- 
галом» (Там само. С. 125). 

Із цих позицій В. І. Шинкарук не погоджується із поглядами 
Г. Геґеля, згідно з якими творчою діяльністю філософів в історико- 
філософському процесі керувала неусвідомлена ними абсолютна 
ідея. Кожен із них був лише знаряддям її діяльності, яке вона ви- 
користовувала, щоб реалізувати свою сутність. Тут «ідеалістич- 
не», тобто однобоке тлумачення історико-філософського процесу 
безпосередньо змикалося в Г. Геґеля з теологічним тлумаченням 
абсолютної ідеї як Бога. Абсолютна ідея — Бог, Бог — абсолютна 
ідея. Однак у геґелівському понятті «абсолютна ідея» є також гли- 
бокий раціональний момент, — вважає В. І. Шинкарук. Ідеться про 
те, що за допомогою цього поняття Г. Геґель намагався висловити 
об’єктивну закономірність розвитку філософської думки. За своїм 
раціональним змістом, абсолютна ідея — це система закономірнос- 
тей людського мислення, що історично складається і функціонує 
в теоретичному пізнанні, керуючи мисленням шляхом осягнення 
абсолютної істини. Логічне пізнання цих закономірностей пере- 
творює їх на єдино можливий загальний науковий метод пізнання. 
Осягнена абсолютна ідея — це осягнені загальні закономірності, що 
управляють людським мисленням, і як така вона є методом. Наукою 
про абсолютну ідею в цьому її значенні (тобто в сенсі загального 
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методу) і є «Наука логіки». Німецький філософ прагнув дати у сво- 
їй логіці щось більше, ніж просто «містичне зображення містичної 
ідеї», оскільки він узяв цю ідею як систему закономірностей люд- 
ського мислення, що історично складаються (Там само. С. 126). 

Проблема «тотожності (єдності) діалектики, логіки і теорії пі- 
знання» постала у філософії Г. Геґеля як наслідок історично пер- 
шого досвіду побудови системи логіки, у якій форми мислення 
розглядають як етапи пізнання істини, а логічними принципами 
(законами) мислення, що забезпечують осягнення істини, виступа- 
ють принципи діалектики (принцип тотожності протилежностей, 
заперечення заперечення тощо). За визначенням самого Г. Геґеля, 
наголошує В. І. Шинкарук, його логіка «є наукою про діалектичний 
метод пізнання і як наука про загальний (діалектичний) метод піз- 
нання, вона є наукою про загальні шляхи і закони осягнення істини, 
тобто — теорією пізнання. Як теорія загального (діалектичного) ме- 
тоду пізнання діалектика (= діалектична логіка) і є теорія пізнання 
Г. Геґеля» (Там само. С. 289). 

Розроблення Г. Геґелем логіки як теорії діалектичного методу 
пізнання (теорії пізнання) стало можливим унаслідок внесення 
суттєвих змін у предмет традиційної теорії пізнання. Ці зміни відо- 
бразилися, по-перше, у розгляді індивідуального процесу пізнання 
як відтворення основних етапів історичного процесу пізнання (ви- 
ведення теорії пізнання з історії пізнання) і, по-друге, у виробленні 
погляду на теорію пізнання як на вчення про пізнавальні відношен- 
ня суб’єкта і об’єкта, в яких сам об’єкт виступає і осягається у різних 
формах. Реалізація такого розуміння предмета теорії пізнання дала 
змогу Г. Геґелю виявити пізнавальну функцію логічних категорій 
як загальних визначень об’єкта і водночас як етапів його пізнання. 
На цій основі окреслився збіг теорії пізнання як вчення про діалек- 
тику пізнавальних відношень суб’єкта і об’єкта з логікою як теорією 
діалектичного методу. Але саме збіг — тотожність щодо змісту та 
відмінність щодо предмета та форми. Діалектична логіка вивчає 
не пізнавальні відношення суб’єкта і об’єкта, а логічні (діалектич- 
ні) відношення між поняттями, але цими поняттями є насамперед 

«логічні категорії, які в теорії пізнання розглядаються як загальні 
визначення об’єкта і у своєму систематичному зв’язку, як ступені 
пізнання, утворюють тотожний зміст діалектичної логіки і теорії 
пізнання, яка діалектично розробляється» (Там само. С. 290). 

Вирішуючи проблему «єдності діалектики, логіки і теорії пі- 
знання» Г. Геґеля, В. І. Шинкарук доводить, що «теорія пізнання 
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як вчення про діалектику пізнавальних відношень суб’єкта і об’єкта 
і логіка як теорія діалектичного методу пізнання в системі філосо- 
фії Г. Геґеля розглядаються як різні науки (феноменологія духу та 
логіка). Власне, проблема їхньої єдності й постала, оскільки вони 
є різними науками. Інша річ — співвідношення діалектичної логі- 
ки та діалектики як теорії пізнання (теорії діалектичного методу 
пізнання). Наявна пряма, безпосередня тотожність, це — одна й та 
сама наука. «Діалектична логіка як теорія діалектичного методу є 
діалектика як теорія пізнання або, що одне й те саме, діалектика як 
теорія пізнання є діалектична логіка = теорія діалектичного методу 
пізнання» (Там само. С. 290). 

У дослідженні проблеми «єдності діалектики, логіки і теорії пі- 
знання» український мислитель розглядає співвідношення «буття» 
і «мислення» у такому аспекті, що дає змогу послідовно співвід- 
носити філософське розуміння буття зі способом буття людини і, 
відповідно, — усвідомлювати те, що співвідношення «мислення — 
буття» є «похідним від ставлення людини до світу. Отже, настав 
час з’ясувати світоглядні передумови філософського знання, його 
світоглядний зміст і функції, які визначають інші функції, перехо- 
дять у них і здійснюють зворотний вплив», — зауважує В. Г. Табач- 
ковський (Табачковський В. Г. У пошуках невтраченого часу: нариси 
про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників. К. : 
ПАРАПАН, 2002. С. 73). Характеризуючи цю проблемну ситуацію, 
В. І. Шинкарук писав, що у своїх дослідженнях він дійшов виснов- 
ку, що головні категорії світогляду — це «людина та світ, буття й не- 
буття, простір і час, життя та смерть, свобода й необхідність» (Там 
само). Вони є визначальними для людини, що й засвідчує про ан- 
тропологічні інтенції філософії Г. Геґеля. При всьому критичному 
ставленні до німецького філософа, В. І. Шинкарук завжди визнавав 
надзвичайну значущість його уявлень про діяльнісну природу лю- 
дини, взаємодію загального й індивідуального в людині та її став- 
ленні до світу. У своїй завершальній праці «Методологічні основи 
філософських учень про людину» український мислитель наголо- 
шував, що «геґелівське розуміння сутності людини, зосереджене 
в діалектичному культурно-історичному змісті «Феноменології 
духу», є в тому, що ця сутність є Духом, субстанцією, яка в своєму 
становленні через історичні форми культуроутворення стає Само- 
свідомою субстанцією, Духом, який реалізує свій принцип у сус- 
пільному формуванні вільної людської особистості» (Философская 
антропология: экзистенциальные проблемы. К., 2000. С. 26–27). 
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Під час дослідження геґелівської філософії В. І. Шинкарук ви- 
окремлює в ній щонайменше дев’ять антропологем, які з певними 
модифікаціями їх змісту не втратили своєї актуальності донині. 
У короткому викладі вони мають такий вигляд: Абсолютний Дух 
здійснює свою місію шляхом діяльності окремих людей і цілих на- 
родів. Тому сутність людини виробництва та від його творчої ді- 
яльності, без якої Дух безплідний; загальний дух стає субстанцією 
індивіда, коли індивід освоює його формоутворення, а ті стають 
неорганічною природою індивіда. Способом такого освоєння є осві- 
та, набуваючи яку індивід отримує те, що перебуває поза ним; від 
природи людина є людиною «у собі» (у можливості). «Для себе лю- 
диною» вона стає в суспільстві, перетворивши на своє внутрішнє 
предметний і духовний людський світ; суспільство як «субстанція» 
індивіда стає дійсністю тільки на основі діяльності і в діяльності 
індивідів; особистість — ініціююче начало суспільства; «феномено- 
логія духу» — це історична епопея боротьби самосвідомості та суб- 
станції, суспільства й особистості допоки вона не утвердить своєї 
сутності в субстанції; перший етап утвердження субстанціональної 
значущості окремої особистості — «правовий стан», що постає на 
основі приватної власності; у світі власності (відчуженого духу) 
загальним «еквівалентом» особистості стає багатство; вихід із цієї 
ситуації в розвитку самосвідомості особистості, у розумінні того, 
що світом її справжньої могутності є світ її переконань, світ її влас- 
ного духу-моралі; із виникненням моральної свідомості люди зна- 
ходять переконання в собі, отже, виникає суб’єктивна свобода (Та- 
бачковський В. Г. Концептуальні ландшафти Геґеля та вітчизняний 
неомарксистський феноменологізм // Шинкарук В. І. Вибрані твори: 
у 3 т. К. : Центр духовної культури, 2003. Т. 2. С. 15–16). 

Важливо те, що В. І. Шинкарук кваліфікує геґелівську філо- 
софію як теорію розвитку свідомості людини, її розуму. Повага 
до неї стала однією з головних умов перенесення акцентів філосо- 
фування з тотожності на тотожність відмінностей, що відкривало 
шлях до критичного переосмислення геґелівського принципу діа- 
лектичного «зняття» — і в гносеологічному (зокрема, історико-фі- 
лософському), і в соціально-культурному сенсах (Там само. С. 25). 
У цьому контексті справедливим і зрозумілим стає твердження, що 
«єдність діалектики, логіки та теорії пізнання є не абстрактна то- 
тожність одного й того самого, а діалектична єдність різних за пред- 
метом вивчення, але тотожних у певних аспектах за своїм змістом, 
генетично пов’язаних між собою галузей філософського знання. 
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Тотожність діалектики, логіки та теорії пізнання є тотожністю діа- 
лектичної логіки й діалектики як теорії пізнання. Діалектика як 
логіка і є теорією пізнання, але ця теорія перебуває у відношенні 
лише збігу з теорією пізнання як вченням про діалектику пізнаваль- 
ного відношення суб’єкта і об’єкта. Саме до такого висновку при- 
водить розгляд геґелівського досвіду розроблення діалектики як 
філософської науки» (Шинкарук В. И. Логика, диалектика и теория 
познания Гегеля. К. : Наук. думка, 1964. С. 293). Здійснена В. І. Шин- 
каруком у 60-ті роки минулого століття критика Г. Геґеля за «упо- 
дібнення тенденцій логічного розвитку думки тенденціям розвитку 
самою дійсністю» (Там само. С. 293–294), конкретизувалася згодом 
в інших дослідженнях. Зокрема, в згаданій колективній праці про 
діалектику стверджувалося про взаємодоповнюваність принципу 
«зняття» і «акумулятивного принципу» (Табачковський В. Г. Кон- 
цептуальні ландшафти Геґеля та вітчизняний неомарксистський 
феноменологізм // Шинкарук В. І. Вибрані твори: у 3 т. К. : Центр 
духовної культури, 2003. Т. 2. С. 25). Це спрямовує на переоціню- 
вання досягнень філософської рефлексії. 

Відстоюючи тезу про тотожність діалектики, логіки та теорії пі- 
знання як «тотожності відмінностей», В. І. Шинкарук зміщує смис- 
ловий центр філософування і вихід на ті його специфічні «предме- 
ти», які виявилися непідвласними класичній філософії тотожності: 
людини і культури. «Я… поставив у центрі уваги не логіку («науку 
логіки»), а співвідношення «Феноменології духу» і «Науки логі- 
ки» (у плані співвідношення теорії пізнання, логіки і діалектики). 
«Феноменологія духу» і вивела мене безпосередньо на філософські 
проблеми виховання, освіти, культури, особистості та суспільства, 
людини як самосущого буття… Я обстоював верховенство прав і 
свобод особистості щодо держави («об’єктивного духу»), верховен- 
ство моралі («суб’єктивного права») і світогляду («мудрості») щодо 
держави» (Там само. С. 37), — писав В. І. Шинкарук. 

Загальною для «Філософії права» і «Феноменології духу» ідеєю 
було те, що не держава визначає моральний світ індивіда, цей остан- 
ній, «дух індивідуальних переконань і індивідуальної совісті», ви- 
значає формоутворення держави, і державні установлення закони 
руйнуються, коли вони зустрічаються із совістю, яка їх не санкціо- 
нує. Через морально-світоглядні переконання людська особистість 
може і визнати або ж «відторгнути» дійсність. У цьому самодос- 
татність суб’єктивної незалежності свободи особистості. Отже, від- 
мова від «лінійності» на користь діалектичної взаємності, а також 
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відмова від абсолютизації тотожності набуває не тільки теорети- 
ко-філософського, але і світоглядно-громадянського змісту» (Та- 
бачковський В. Г. Горизонти і вертикалі особистісно-філософських 
пошуків В. Шинкарука // Шинкарук В. І. Вибрані твори: у 3 т. К. : 
Центр духовної культури, 2003. Т. 1. С. 35–36). 

Отже, представлена праця В. І. Шинкарука «Логіка, діалектика 
і теорія пізнання Геґеля» є багатоплановим твором. У ній показано 
та зіставлено найсуттєвіші досягнення класичного діалектичного 
ідеалізму та філософського змісту марксизму. У методологічному 
сенсі варто констатувати послідовний пошук нових горизонтів фі- 
лософської аналітики: від «есенціальної» діалектики Г. Геґеля до 
антропологізму й екзистенціалізму, притаманні українській духов- 
ності. 

Закономірним результатом філософської еволюції В. І. Шинка- 
рука є аналіз культури. За його ініціативою та з безпосередньою 
участю видається в 1996 році велика праця «Феномен української 
культури: методологічні засади осмислення». Вона стала перекон- 
ливим аргументом на користь світоглядно-людиноцентричних до- 
сягнень Київської філософської школи. 

Людиноцентричну, або світоглядно-антропологічну переорієн- 
тацію української філософії, розпочату в межах геґелівської філо- 
софії, було пов’язано з ідеалізованими уявленнями про людину та її 
ставленням до світу. Але якби їх не було, то не сталося б тих текто- 
нічних змін, які відбулися у свідомості та світоглядних орієнтаціях 
українського народу. І значна роль тут належала засновнику Київ- 
ської світоглядно-людиноцентричної школи Володимиру Іларіоно- 
вичу Шинкаруку, котрий завдяки своєму таланту творчо поєднав 
романтизм, аналітизм, ідеалізм та екзистенціальність. Його заслу- 
гою є переосмислення марксистського уявлення про людську ді- 
яльність: вона тепер не підпорядковується так званим «об’єктивним 
законам», а є вільною, здатною перевершувати обставини. Діяль- 
ність може долати обставини та створювати нову реальність. Якщо 
вважати сутністю людського життя діяльність, то «діалектичними 
суперечностями розвитку, — зазначає В. І. Шинкарук, — є супе- 
речності не поза людиною і не в її мисленні, а в самому людському 
бутті, в діяльності та насамперед у діяльності як реалізації свободи» 
(Шинкарук В. І. Поняття культури. Філософські аспекти / Фено- 
мен української культури: методологічні засади осмислення. К. : Фе- 
нікс, 1996. С. 8–61). 
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У зв’язку з цим формується нетрадиційне бачення процесу роз- 
витку, невіддільного від наявних у ньому альтернативних можли- 
востей, в яких суб’єкт діяльності виявляє рівень власної свободи. 
У ній знаходить реалізацію своїх сутнісних сил людина. Акцент на 
людиноцентричній сутності української культури загалом надав 
можливість В. І. Шинкаруку переосмислити образ людини в кон- 
тексті європейської інтелектуальної традиції. 

Ідеться про європейські витоки української антропологічної 
традиції, починаючи від Г. Сковороди до П. Юркевича і, можна 
сміливо сказати, до В. І. Шинкарука. Його інтелектуальний заряд 
сприяє головному: пам’ятати і знати, що варто завжди обстоювати 
можливість бути людиною. Саме прагнення до цієї можливості зму- 
шує зважати на відмінності філософської еволюції видатних пред- 
ставників вітчизняної духовності. 

*** 
Герой «Епосу про Гільгамеша», який був написаний у Месо- 

потамії більше чотирьох тисяч років тому і є найбільш давнім лі- 
тературним твором, найдавнішою реліквією людства загалом, а не 
лише окремої країни, мету свого життя вбачає в пошуку еліксиру 
безсмертя. У результаті тривалих мандрів і пригод він не знаходить 
еліксиру, але розбудовує місто та стіну навколо нього. Ця стіна сим- 
волізує початок цивілізації, відокремлення її від варварства, межу 
між природним середовищем існування та культурою, поза якою 
тоді й тепер не може існувати людина. 

Таку «стіну» — уміння продуктивного філософування, яка ві- 
докремила від «сірості» й догматизму, вибудував в українській ін- 
телектуальній культурі мислення В. І. Шинкарук. 

Розробляючи складні та, здавалося б, далекі від практичного 
життя проблеми класичної філософії, він справді провів лінію між 
віджилим минулим і творчим буттям людини в новій, незалежній 
Україні. У цьому й полягає його внесок в українську духовність, 
безсмертя якої залежить від інтелекту, креативності, культури та- 
ких особистостей, якою був Володимир Іларіонович Шинкарук. 
Саме тому Україна була, є та буде, оскільки невичерпна духовна 
енергія людей, які в ній живуть, думають і діють. 
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людина, пізнання, культура: єдність 

теоретико-пізнавального і духовно-практичного вимірів 

Людське буття саме по собі є феноменом надзвичайно різнопла- 
новим і суперечливим. Воно охоплює декілька зрізів, рівнів і під- 
рівнів, зокрема питання про специфіку людської природи, сутність 
існування людини, екзистенціальне напруження як прикметну рису 
людського єства, питання співвідношення біологічного і соціально- 
го в людині, антропогенезу і подальшої долі людини. Також інди- 
відуального і родового, особистісного і суспільного, людини і люд- 
ства, макрокосму і мікрокосму, духовного і тілесного тощо. 

Проблема людського буття постає у дослідницькому плані як 
вельми структурова і багаторівнева, але її сутність полягає в тому, 
що людина є принциповою новизною у природі. Через це буття для 
людини може бути даним лише на основі розкриття істинно люд- 
ського буття як у його засадничих вимірах, так і реалізації. У піз- 
нанні буття людина є зовсім особливою реальністю, що не перебу- 
ває поряд інших реальностей. Людина не є роздрібненою частиною 
світу, в ній міститься цілісна загадка і розгадка світу. Той факт, що 
людина, як предмет пізнання, є водночас і тим, що пізнає, має не 
лише гносеологічне, а й антропологічне значення. 

Такий теоретичний екскурс щодо проблеми людського буття, її 
розв’язання в контексті пізнання і духовно-практичних вимірів дає 
змогу стверджувати, що на терені розвитку філософської думки в 
Київському університеті у 60–70-х роках ХХ століття почав відбу- 
ватися, офіційно не оголошений, але реально існуючий антрополо- 
гічний зворот. Підтвердженням цього є філософські напрацювання 
професорів В. О. Босенка, Г. І. Горак, М. В. Дученка, В. І. Іванова, 
І. Ф. Надольного, О. Я. Лисенка, М. Ф. Тарасенка, О. І. Яценка та ін. 

Один із наймолодших в тодішній Україні докторів філософ- 
ських наук Микола Васильович Дученко (1931–1988) у моно- 

графіях «Категорії суб’єкта та об’єкта в теорії пізнання діалектич- 
ного матеріалізму» (1964) та «Природа человеческого познания» 
(1971) продовжує розробляти започатковані П. В. Копніним ідеї 
тлумачення практичної взаємодії суб’єкта і об’єкта в процесі пі- 
знання. 

Ідея про те, що пізнавальна діяльність людини виражається в 
теорії пізнання як взаємодія суб’єкта і об’єкта, доповнюється дум- 
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кою, що сам процес пізнання можливий лише за наявності суб’єкта 
і опосередкованою його практичною діяльністю об’єкта. Тобто 
сутність взаємин між суб’єктом і об’єктом пізнання, пізнавальне 
ставлення суб’єкта до об’єкта розкриваються в практичній діяль- 
ності людей. Сам суб’єкт пізнання — людина — формується сус- 
пільно-історичними умовами її життя і діяльності, всією сукуп- 
ністю суспільних відносин. Суб’єкт, його пізнавальні можливості, 
способи і форми пізнання постають як продукт практики, суспіль- 
ного виховання, тобто оволодіння індивідом тією матеріальною і 
духовною культурою, засвоєння тих соціальних відносин, які вже 
існують. Суспільство здійснює процес пізнання через конкретних 
індивідів, які водночас постають як суб’єкти пізнання, оскільки 
вступають в реальні відносини, що відповідають певному етапу 
суспільного розвитку. Так само суб’єкт здійснює процес пізнання 
і виражає результат своєї пізнавальної діяльності, користуючись 
прийомами, способами і формами практичної і пізнавальної діяль- 
ності, які напрацьовані суспільством в процесі свого історичного 
розвитку. 

Професор М. В. Дученко підтверджує ідею про те, що суб’єктом 
пізнання може бути індивід, соціальна група, клас чи суспільство 
в цілому. Суб’єкт існує як діалектична єдність індивідуального і 
суспільного, одиничного і загального. Отже, суб’єкт пізнання ро- 
зуміється як реальна людина, обдарована свідомістю, волею і здат- 
ностями до цілеспрямованої діяльності. Вона спрямована на прак- 
тичне і теоретичне оволодіння і перетворення об’єктивного світу. 
Людина виявляє себе в пізнанні як суспільна істота. Тому процес 
пізнання завжди є суспільно-індивідуальним процесом, суспільство 
є суб’єктом пізнання в широкому смислі слова. 

Необхідною передумовою процесу пізнання,   детерміную- 
чим його чинником виступає об’єкт пізнання. Об’єктом пізнан- 
ня людей може слугувати увесь навколишній світ. Однак стають 
об’єктом пізнання тільки ті предмети і явища об’єктивної дійснос- 
ті, які потрапляють у сферу практичної і пізнавальної діяльності 
людини. Безсумнівною вважає професор М. В. Дученко думку про 
те, що об’єктом пізнання є не тільки предмети і явища природи, а й 
суспільство, людина, взаємини між ними. Таким об’єктом можуть 
бути і ідеальні явища, психічна і пізнавальна діяльність людини, 
знання і т. ін. 

Науковець є прибічником думки, що існування об’єктивної 
реальності не залежить від суб’єкта, але його діяльність зумовлює 
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включення тієї чи іншої частини об’єктивної реальності у сферу 
пізнання і практики. Тому, коли йдеться про історичний харак- 
тер об’єкта, то це означає, що в міру розвитку суспільно-істо- 
ричної практики розвивається і сам об’єкт, тобто змінюється, 
розширюється та частина матеріального і духовного світу, яка 
включається у сферу пізнавальної і практичної діяльності лю- 
дини. 

Отже, констатує професор М. В. Дученко, включення практики 
в теорію пізнання дало змогу розкрити суспільно-історичний харак- 
тер об’єкта пізнання, що є сукупністю реальних явищ (матеріальних 
і ідеальних), на які спрямовано практичну і пізнавальну діяльність 
людей. 

Однак зміст практики не обмежується одним матеріальним ви- 
робництвом. Практика охоплює соціально-політичну діяльність 
людей, спрямовану на перетворення суспільного життя, створення 
нових, прогресивних суспільних відносин. Важливе значення має 
організаторська й управлінська діяльність, а також практика науко- 
во-дослідницької праці. 

Дослідник акцентує увагу на тому, що помилково ототожнюва- 
ти практику і діяльність у цілому. Особливість практики полягає 
в тому, що вона постає як предметно і цілепокладальна діяльність. 
Основними загальними і необхідними моментами будь-якого виду 
практичної діяльності є її предмет, засоби, мета, цілеспрямова- 
ність і результат. 

Розглядаючи суспільну практику основою пізнання, М. В. Ду- 
ченко наголошує, що процесу пізнання властива здатність бути від- 
носно самостійним утворенням, а його взаємозв’язок з практикою 
має складний характер. Однак пізнання, що постає і розвивається 
на основі практики, перевіряється практикою, не є простим копію- 
ванням її фактів і даних. Закономірно, що теоретичне пізнання не 
лише йде за практикою, а й випереджує її. 

Ідею про те, що теоретичне пізнання випереджує практику, про- 
фесор М. В. Дученко реалізував у монографії «Пізнання і ідеологія» 
(1980). 

У цій монографії автор проаналізував роль ідеології в пізнан- 
ні об’єктивного світу. Опираючись на суспільно-практичну при- 
роду пізнання, професор М. Ф. Дученко особливу увагу приділив 
розгляду боротьби ідеологій в тодішній науці. Водночас автор роз- 
глянув деякі аспекти впливу ідеології на віднайдення творчого, 
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інтелектуального і морального потенціалу особистості, формування 
відповідного типу світогляду. 

Значний внесок у розвиток філософської думки зробив профе- 
сор Валерій Олексійович Босенко (1927–2007). Йому властиві не 
тільки нетрадиційна манера викладання нормативного курсу «Діа- 
лектика», а й змістовний підхід до тлумачення діалектики як вчення 
і методу. У книжці «Диалектика как теория развития» В. О. Босен- 
ко пропагує класичну діалектику, водночас демонструє її особливе 
конструктивне начало. Це виявляється насамперед у тому, що він 
своєрідно розкриває зміст перетворення діалектичної закономір- 
ності на закони діалектики. В. О. Босенко стверджує, що зміст та- 
кого перетворення полягає у співвідношенні «логіки РОЗВИТКУ», 
«ЛОГІКИ розвитку» і «РОЗВИТКУ ЛОГІКИ». Тобто об’єктивно 
існуючий процес діалектичної взаємодії перетворюється на закони 
діалектики завдяки логіці, яка є, по суті, конструюючим шляхом 
пізнання розвитку. 

Особливу увагу науковець приділив діалектичному розумінню 
суперечностей, акцентуючи свої розмисли на їх внутрішній приро- 
ді. Саме внутрішні суперечності будь-якого предмета, речі, явища є 
джерелом їх розвитку. При цьому наголошується, що сутність діа- 
лектики суперечливості — в суперечливості сутності. Це вказує на 
те, що суперечності неможливо ліквідувати, адже з їх ліквідацією 
зникає сам предмет, що є їх носієм. Отже, суперечності в процесі 
розвитку необхідно розв’язувати, оскільки саме в них криється сут- 
ність предмета. А що ж тоді з необхідністю ліквідовується, зникає? 
Звичайно ж, це невідповідність сутності предмета. У зв’язку з цим 
автор твору «Диалектика как теория развития» проголошує: «обе- 
режно — зовнішня діалектика». 

Оригінально професор В. О. Босенко витлумачує механізм і спря- 
мованість розвитку. Своєрідність розвитку він розглядає на основі 
розуміння стрибкоподібності. Сутність стрибкоподібності вбачає в 
об’єктивному характері як природи, так і людського мислення. Спря- 
мованість розвитку аналізує через прогрес і регрес як діалектичну 
суперечність: «прогрес — це не зовсім те, а регрес — зовсім те, що уяв- 
ляється здоровим глуздом». Прогрес постає як висхідна гілка розвит- 
ку, а регрес, навпаки, — низхідна. Звичайно ж, що у цьому процесі 
основним є людська діяльність, підґрунтям якої постає пізнання. 

Досить важливим питанням, яке порушує професор В. О. Бо- 
сенко, є розуміння загальної теорії розвитку. Розв’язання цього 
питання спонукає до думки про необхідність поєднання, зв’язку, 
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суміщення всезагального принципу розвитку з усезагальним прин- 
ципом єдності світу, природи, руху, матерії. Така єдність постає у 
зв’язку з філософськими розмислами про категорії матеріального 
та ідеального. Ідеальне як категорія є вищим виявом матеріально- 
го, його квінтесенцією. Отже, феномен ідеального зумовлюється 
об’єктивними передумовами саморозвитку матерії. Звідси висновок 
про те, що логіка — це вчення не про зовнішні форми мислення, а 
про закон розвитку всіх матеріальних, природних і духовних речей. 

Конструктивною є думка В. О. Босенка стосовно того, що «сус- 
пільне життя — розкрита книга діалектики». Ідеться про те, що 
суспільне життя має діалектичний характер, тобто постає практи- 

кою виникнення і розв’язання суперечностей, кількісно-якісних 
перетворень, скачкоподібних зрушень (від простих антагонізмів 
до соціальних революцій), гілками соціального прогресу і регресу. 
У цьому коловороті суспільного життя «крутиться» людина, суб’єкт 

«ідеальної машини», що перетворює почуття на теоретично значущі 
побудови. 

Безсумнівно, оригінальний вчений, професор В. О. Босенко за- 
лишив помітний слід як педагог і вихователь. Як педагог, він здій- 
снив безцінне тлумачення діалектики, яке відгукнулося у серцях 
і думках багатьох знакових нині науковців-філософів. Як вихова- 
тель, В. О. Босенко відомий тим, що на своєму життєвому шляху 
переймався проблемами вищої школи та відстоював необхідність 
принципової зміни самого способу навчання, системи освіти в ці- 
лому. Використовуючи діалектичний метод в осягненні освітнього 
процесу, він закликав до створення «не ще однієї, хоча й нової мо- 
делі школи чи вузу», а до творчого, непересічного процесу, центром 
якого мають стати бажання, потреби, інтереси головного учасника 
цього дійства — людини. 

До когорти відомих і безсумнівно знакових особистостей нале- 
жить професор Ганна Іванівна Горак (1931–2009). У монографії 
«Суспільні науки: особливості, генезис, структура» вона розглядає 
суспільні науки як конкретну, якісно визначену систему знань, на 
основі спільності їхніх соціальних функцій, гносеологічних ознак. 
При цьому суспільні науки співвідносяться з природознавством у 
системі єдиної науки. У цьому співвідношенні виявляються ознаки 
двох галузей знання, а також специфічні особливості, що їх відріз- 
няють одна від одної. Дослідниця показує, що лише з відкриттям 
матеріалістичного розуміння історії, на єдиній методологічній осно- 
ві постає система суспільних наук. Професор Г. І. Горак розглядає 
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суспільствознавство як знання про соціальну дійсність. Йому влас- 
тиві деякі особливості, зокрема, соціально-класовий, партійний ха- 
рактер, своєрідність зв’язку суспільних наук із практикою, а також 
особливі ознаки, зумовлені специфікою самого об’єкта і особливим 
видом повторюваності в історії, співвідношенням індивідуального і 
загального у соціальному розвитку, наявністю духовних компонен- 
тів соціальної дійсності тощо. 

Структурування системи соціально-наукового знання дослід- 
ниця здійснила з огляду на три основні принципи членування 
системи: об’єктивний, функціональний та ієрархічний. Різні рівні 
суспільно-наукового знання створюють відповідну структуру ме- 
тодології наук про суспільство. Учена відокремлює філософський, 
загальносоціологічний і конкретно-науковий методологічні рівні; 
вони створюють систему методологічного знання — комплексне 
міждисциплінарне утворення, за допомогою якого вирішуються за- 
вдання розроблення методів соціального пізнання. 

У зазначеній монографії проаналізовано соціальні функції сус- 
пільних наук. При цьому наголошується на ролі суспільних наук в 
ідеологічних процесах, у розвитку суспільних відносин, в управлін- 
ні суспільством, а також звертається увага на зростання значення 
суспільствознавства у виробничій діяльності. 

Значно пізніше, у 1997 році, професорка Г. І. Горак випусти- 
ла у світ одну із найкращих своїх праць «Філософія: курс лек- 
цій». Річ у тім, що у житті кожного науковця найважливішим є 
не так анонсування наукових здобутків, як можливість у про- 
стій (не спрощеній), доступній формі донести ці надбання до 
найширшого загалу (у цьому випадку до викладачів, аспірантів 
і студентів). 

У своєму курсі лекцій професорка Г. І. Горак наголошує на тому, 
що у філософських системах викладено персональне світобачення 
філософів, що мають покликання до виразу своїх думок у суспіль- 
ствознавчій формі. Їх мислення, як вищий ступінь філософських 
міркувань, стає взірцем або принаймні духовним орієнтиром для 
інших. Але саме багатоманітність людських осмислень дійсності 
породжує поліфонію філософських роздумів і розумінь з приводу 
цього виду занять. 

Філософію професорка Г. І. Горак розглядає передусім як духов- 
ний орієнтир особистості, що прагне до мудрості, до оцінювання 
власного життя не лише в масштабах сьогодення. Філософія по- 
вертає людину до вічності, наповнює її розум думками про минуле 



73  

і прийдешнє, виводить за межі інтервалу її особистого існування, 
надає осмисленості всьому життю. 

Водночас професорка Г. І. Горак наголошує на тому, що філо- 
софія звичайно не є надбанням особистого існування, бо якраз і 
виступає способом залучення індивіда до загального, людини до 
людськості, і тому через персональне світосприймання здатна роз- 
ширювати горизонти соціального бачення і культурного виміру, і 
тому що підносить індивідне буття до рівня буття суспільного. 

Г. І. Горак переконана, що філософію відрізняє від науки рівень 
пошуковості, на якому вона перебуває. Це той рівень розкриття вта- 
ємниченого, де осягнуте не набуває загального визнання, де істина 
існує ще в одній оболонці із заблудженням, і в цій єдності міститься 
величезний потенціал розгортання істини. На цьому рівні діє най- 
вища духовна сила людськості, сила уяви. Саме філософська уява 
створює такі фігури буття людини у світі, яким дано стати проєк- 
тами цього буття, втілювати у реальність як багатоманітні способи 
людського самоздійснення. 

Філософія, стверджує вчена, на відміну від науки, не прив’язана 
до прокрустова ложа аргументацій, логічно побудованих доказів, по- 
стулатів, теорем. Адже ще Арістотель зазначав, що ознакою філософ- 
ської невихованості є ніщо не приймати без доказів. 

Водночас вона акцентує увагу на тому, що філософія є способом 
раціонального осягнення світу. Вона близька до науки властивими 
її засобами викладу свого змісту. У ній діють процедури когерент- 
ності, вона володіє концептуальними побудовами і вдається до те- 
оретичних форм викладу. Певною мірою вона відповідає вимогам 
метатеоретичного знання і використовується в системі науки як її 
методологічний рівень. Це є типовим для філософії, її конкретної 
когнітивної іпостасі. 

Оригінальною є думка Г. І. Горак про те, що професійне заняття 
філософією потребує відповідної психологічної установки значно 
більшою мірою, ніж у будь-якій сфері. Неможливо бути кваліфі- 
кованим викладачем, не маючи впевненості в доцільності та значу- 
щості справи, яку робиш. 

Праця філософа, вважає Г. І. Горак, чимось подібна до служін- 
ня священника, тому згубною для неї є відчуження, об’єктивізація 
цього процесу. 

На всіх етапах своєї історії, стверджує вчена, суспільство робило 
філософії свій запит. Ідеться не про горезвісні замовлення, якими 
були вказівки влади щодо завдань філософії. Часом їх доводилося 
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виконувати, або імітувати виконання з метою збереження самої фі- 
лософії. 

Запит суспільства до філософії постає не від верхніх ешелонів 
влади, він пов’язаний передусім із світоглядними пошуками індиві- 
дуальності у світі, який відповідно влаштований. 

Складність ситуацій в нашому суспільстві, слушно зауважує 
професорка Г. І. Горак, полягає в тому, що крах суспільних ідеалів, 
дискредитація ідеологічних форм духовної інтеграції, а також до- 
мінування індивідної спрямованості на виживання у зв’язку з від- 
сутністю відповідних умов життєзабезпечення різко знизили поріг 
духовних запитів. Філософування залишається за межами духовно- 
го життя значної маси людей, і тому його відродження має спирати- 
ся на відповідну організацію викладання філософії в системі освіти. 
Поглиблення і поширення філософської освіченості кожної люди- 
ни — подолання невігластва, духовної обмеженості, причина появи 
манкурта, «людини абсурду». 

Учена вважає, що відмова від масового поширення філософ- 
ських знань є відповідною реакцією на способи його здійснення в 
тоталітарні часи, що супроводжувалися профанацією й ідеологіч- 
ною примусовістю. Але така відмова в сучасних умовах була б не 
менш трагічною, бо пошуки смисложиттєвих орієнтирів і вміння 
масштабно мислити саме в силу особливостей нашого соціального 
розвитку потребує суспільної стимуляції. 

Беззаперечною є думка професорки Г. І. Горак про те, що лю- 
дину характеризує прагнення до з’ясування смислу життя, можли- 
востей власного безсмертя, здійснення долі, пошуку істини, роз- 
різнення добра і зла, поклоніння красі і гармонії. Задоволення цих 
запитів можливе тільки в культурі, а без них немає справді людської 
буттєвості. 

Значний внесок у розвиток філософської думки на засадах 
розроблення соціологічних проблем людини і суспільства зро- 
бив професор Іван Федотович Надольний (1936 р. н.). У працях 
«Соціалізм і особистість», «Людина і мораль», «Науково-технічна 
революція і мораль» професор І. Ф. Надольний здійснив струк- 
турно-функціональний аналіз моралі та окреслив основні методо- 
логічні принципи дослідження моралі. Водночас він акцентував 
увагу на об’єктивному критерії морального прогресу, обстоюючи, 
що таким критерієм є насамперед рівень розвитку матеріального 
виробництва. Це означає, що формування моралі є суттєво залеж- 
ним від соціально-економічних передумов. Важливим фактором 
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формування моралі постає ідеологія. Ідеологія як ілюзорне став- 
лення до дійсності дає змогу через культурну революцію форму- 
вати нову мораль, яка опирається на моральний ідеал трудящих. 
Професор І. Ф. Надольний доводить, що на формування моралі 
суттєво впливає не тільки фактор виробництва, а й суспільно-по- 
літичне життя, участь у ньому окремих, ініціативних і гранично 
організованих особистостей. Водночас моральний розвиток осо- 
бистості є суттєво залежним від побуту, звичайних умов життя, 
у яких повсякчас опиняється людина. Основну мету соціального 
прогресу, в моральному аспекті, учений визначає як всебічний і 
гармонійний розвиток особистості. 

Професор І. Ф. Надольний відомий як успішний організатор 
філософської освіти і науки. Як декан філософського факультету, 
завідувач кафедри філософії гуманітарних наук, він протягом 20 
років суттєво впливав на процес підготовки науково-педагогічних 
кадрів. При ньому значно зросла чисельність аспірантури і док- 
торантури, наполовину оновився склад викладачів факультету в 
основному за рахунок притоку молодих кадрів, випускників аспі- 
рантури. 

Однак його найбільшою заслугою є те, що він організував гру- 
пу авторів (переважно викладачів кафедри філософії гуманітарних 
наук) для написання навчального посібника «Філософія». Цей по- 
сібник вийшов друком у 1997 році і до нині користується величез- 
ним попитом серед студентів, аспірантів і викладачів, широкого 
кола читачів. Посібник неодноразово перевидавався, доповнював- 
ся, вдосконалювався. І в цьому величезна заслуга очільника, провід- 
ника, ідеолога у структуруванні навчального матеріалу професора 
І. Ф. Надольного. 

Посібник по-праву можна назвати новим поколінням навчаль- 
ної книжки як в ідейному, теоретичному, так і методичному аспек- 
тах. Насамперед у текстах посібника подолано вплив «прокрустова 
ложа» марксистсько-ленінської ідеології у її найгіршому варіанті — 
системі епохи «феодального соціалізму». До того ж уперше, поряд із 
надбаннями філософських культур народів світу, прозвучала укра- 
їнська філософська думка, по-новому визначено сутність кордо- 
центричності української філософії та оригінальність її кордоантей- 
ного методу. Зрозуміло, але не спрощено, у посібнику репрезентовано 
феноменологічну концепцію свідомості, вчення про буття шляхом 
використання поняття «життєвий світ» тощо. 
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У виданні по-новому окреслено такі філософські поняття, як 
«дух», «духовна культура», «суспільство як система», «стратифіка- 
ція соціуму», «смисл історичного процесу». Толерантно, виважено 
і гармонічно здійснено філософське тлумачення економічного, по- 
літичного і культурного життя суспільства. 

Ще сповна неоцінений внесок у філософську культуру філо- 
софського факультету професора Миколи Федосійовича Тара- 
сенка (1939–1995). Після закінчення філософського факультету 
Київського університету він отримав направлення до Інституту 
філософії АН УРСР. Через два роки вступив до аспірантури, за- 
хистив кандидатську дисертацію і залишився працювати в Ін- 
ституті на посаді старшого наукового співробітника. У 1987 році 
захистив докторську дисертацію і у цьому самому році його було об- 
рано деканом філософського факультету Київського університету 
ім. Т. Г. Шевченка, де працював до кінця свого життя. 

Як декан-новатор, професор М. Ф. Тарасенко ініціював сут- 
тєві зміни у діяльності факультету. Ці зміни відповідали на ті 
виклики, які постали перед філософською спільнотою України. 
З 1989 року на факультеті вперше в Україні розпочали підготов- 
ку фахівців-політологів. У 1991 році відкрито кафедру україн- 
ської філософії та культури. Професор М. Ф. Тарасенко виконав 
справді титанічну працю щодо втілення цього проєкту в життя. 
Філософський факультет послужив базою, щоб на основі відді- 
лень психології і соціології відбулося відкриття однойменних 
відділень факультетів. 

Професор М. Ф. Тарасенко ініціював підготовку підручників і 
посібників нового покоління. Під його особистим керівництвом та 
за науковим редагуванням було видано перші в Україні навчальні 
посібники з історії української філософії: Історія філософії Укра- 
їни: Хрестоматія (К., 1993), Історія філософії України: Підручник 
(К., 1994). 

Микола Феодосійович Тарасенко відомий у науковому співто- 
варистві як талановитий і продуктивний учений. Він підготував по- 
над 50 наукових праць, присвячених актуальному і перспективному 
напряму, пов’язаному зі світоглядною специфікою, співвідношен- 
ням технології й культури. Запропонував і реалізував оригіналь- 
ний підхід до аналізу соціально-культурного підґрунтя технології, 
яке полягає (на відміну від наявних формаційного, субстрактного 
та структурно-функціонального) у виявленні інтерсуб’єктивного 
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змісту промислової технології на основі специфіки суспільних 
форм практики і суб’єкт-об’єктних відносин. 

Особливої уваги заслуговує висловлена в його монографії 
«Природа, технологія, культура — філософсько-методологічний 
аналіз» ідея предметного зв’язку культури й природи. У монографії 
він досліджує єдність гуманістичного екологічного змісту практи- 
ки й культури в контексті людського світовідношення; особливості 
відчуження праці, природи, культури; взаємозв’язок культури та 
духовно-практичного освоєння світу; питання світоглядної спрямо- 
ваності культури й екологічного виховання. Професор М. Ф. Тара- 
сенко розглядав природу у двох аспектах: по-перше, як потенційний 
об’єкт людської діяльності; по-друге, як окуймену людської куль- 
тури. У цьому зв’язку предметність розглядалась як атрибутивна 
ознака культури. 

Учений піддає перегляду й традиційне бачення культури. Річ у 
тім, що культуру зазвичай розглядають як «опозицію» природи, її 
вихідну протилежність. Справді, за межами спеціального аналізу 
такий погляд може бути прийнятним. Але в рамках спеціального 
дослідження виявляється, що протилежністю природі є не культу- 
ра, а практика. Культура — похідна від взаємодії природи і практи- 
ки, виявляє себе як їх своєрідна предметна єдність у сфері життєді- 
яльності суспільства. 

Саме поняття «природа» формується історично і відображає ду- 
ховно-практичний зміст цього явища. Можна сказати і так, що по- 
няття «природа» є своєрідною межею життєдіяльності роду щодо 
об’єктивних умов його існування. 

Як слушно зазначив М. Ф. Тарасенко, у практичній діяльності 
людини буття природи подвоюється на: 

1) чисту природу; 
2) природу, створену людиною в процесі праці — «другу при- 

роду». 
Перше становить потенційний об’єкт людської діяльності, дру- 

ге — ойкумену людської культури. 
У процесі відтворення людини як людини соціалізована при- 

рода є об’єктом суспільного виховання в цілому й екологічного зо- 
крема. 

Традиційні гносеологічні уявлення про протилежність природи 
й культури не прямо впливають на вибір «першопричин» тлумачен- 
ня культури, її специфіки і самобутності. Культуру розуміють або 
як дещо відмінне від природного, так би мовити, «суто людське», 
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або образ культури проглядається в адаптивній здатності живих 
систем. 

Однак, незважаючи на те, що технологічна, пізнавальна, етич- 
на специфіка (а також їх різновиди й модифікації) мають цінність 
і значення, варто мати на увазі, що культура в її всезагальності, її 
атрибутивності щодо суспільного життя не зводиться до конкрет- 
них форм буття. 

М. Ф. Тарасенко акцентував увагу на категоріальному статусі 
поняття «культура». Щодо цього культуру визначають як предмет- 
но-опосередкований спосіб діяльності. Іншими словами, діяльність 
стосовно її предметної сутності саме й утворює культуру. Отже, 
культура — це не вся і не всяка діяльність, її фундаментальна влас- 
тивість — предметність. 

У зв’язку з цим М. Ф. Тарасенко робить висновок, що культу- 
ра — це розгорнута завдяки суспільній формі діяльності «натура» 
природи, матеріалізована працею в соціальних відносинах, вираже- 
на в предметній здатності і свідомості людини, викристалізована в 
предметному людському світі. 

Оригінальність погляду вченого на антропокультурний зміст 
техніки й технології полягає якраз у прагненні позбутися спро- 
щеності. Саме тому такий підхід не зводиться до ідеологічної 
кон’юнктури «розвиненого соціалізму». Його зміст — загальноци- 
вілізаційний. Можна стверджувати й таке: формально означений 
підхід це те, що тоді іменували «поєднанням досягнень науково- 
технічної революції з перевагами соціалістичний системи господа- 
рювання». Реально цей підхід зорієнтовано на поєднання досягнень 
НТР з ознаками громадянського суспільства, соціальної держави. 
А отже, на обґрунтування того, що тільки така держава, спираючись 
на всі складові розвиненого громадянського суспільства, здатна хоч 
якось регулювати експансію людини у природне середовище, змен- 
шувати згубність наслідків антропоцентричної зарозумілості, по- 
множеної на техногенну міць. 

У витоках Київської світоглядно-антропологічної школи пе- 
ребував професор Вадим Петрович Іванов (1933–1991). Його 
творчий шлях розгортався від філософського осмислення методо- 
логічної значущості принципу діяльності у розкритті естетичного 
освоєння дійсності до застосування цього принципу для теоретич- 
ного осягнення сутності людського буття у світі суспільно ство- 
рюваної культури. Зрештою учений виходить на проблему єдності 
гуманітарних, людських вимірів Всесвіту та універсальних вимірів 
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людського буття — центральну проблему філософської антропо- 
логії та філософії взагалі. Його наукові здобутки охоплюють фун- 
даментальні дослідження таких проблем, як практична діяльність 
у єдності з духовною, досвід, як найадекватніша форма й смислове 
осереддя взаємодії людини зі світом, єдність суспільного та індиві- 
дуального у структурі досвіду, динаміка вселюдського та невідчу- 
жувано-персонального в культурі. 

Істотні кроки як у напрямі досліджень кола особистостей, так 
і нових трактувань ідейних процесів в Україні здійснив професор 
Олександр Якимович Лисенко (1925–1990). 

Особливо значущою є його докторська дисертація «Проблема 
соціального прогресу у філософській і суспільно-політичній думці 
України другої половини ХІХ ст.». Узагальнений характер дослі- 
дження дав змогу ввести в коло української філософії багато нових 
імен, зокрема розглянути «народницький» соціалізм як явище укра- 
їнської політичної філософії й проаналізувати доробок М. П. Дра- 
гоманова. Його дисертація, а пізніше робота з підготовки до друку 
двотомника праць М. П. Драгоманова стали початком реабілітації 
наукового імені цього видатного мислителя і політичного діяча. 
Праці О. Я. Лисенка сприяли новому розумінню процесів розвитку 
національної філософії в Україні. 

Одним із фундаторів розроблення світоглядно-гуманістичних 
проблем філософії в Україні є професор Олександр Іванович Яцен- 
ко (1929–1985). Він досліджував проблеми осмислення прикмет- 
них ознак людського буття як розмаїття способів самоствердження 
та самоусвідомлення, його категорійних форм, ціннісних регуля- 
торів (особливо етичних). Професор О. І. Яценко вивчав специфі- 
ку цілепокладання як одного із найважливіших виявів людського 
способу буття. Значну увагу професор він приділяв проблемам 
особливостей поєднання різних сутнісних властивостей людини у 
конкретно-історичних типах культури, можливостей гармонізації 
людської сутності та існування. 
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становлення політологічної думки в Київському 

університеті в другій половині ХХ століття 

Політологія є відносно молодою наукою i навчальною дисцип- 
ліною на терені вищої освіти в Україні. Її становлення практично 
збіглося з розбудовою України як самостійної держави. 1992-й став 
вирішальним роком у її становленні. Політологію ввели до перелі- 
ку нормативних дисциплін вищої школи та затвердили як профе- 
сійну спеціальність. Політичні науки було виокремлено у наукову 
галузь та запроваджено наукові ступені кандидата і доктора полі- 
тичних наук. Розпочався процес фундації політологічних науково- 
дослідницьких і навчальних структур та професійних асоціацій. Як 
обов’язкову навчальну дисципліну у закладах вищої освіти України 
політологію з мінімальним обсягом її вивчення — 80 годин — було 
введено листом Міністерства освіти «Про викладання соціаль- но-
гуманітарних дисциплін» від 19.05.1993. З 1994 року цей обсяг 
було збільшено до 108 годин (лист Міністерства освіти «Про роз- 
робку освітньо-професійних програм вищої освіти за відповідним 
професійним спрямуванням» від 18.02.1994). Паралельно з упрова- 
дженням у навчальний процес політології як загальноосвітньої дис- 
ципліни було започатковано підготовку фахівців зі спеціальності 

«Політологія». 
Однак шлях до цього був досить непростим і тривалим. Політо- 

логічну думку в Україні, що перебувала на той час у складі СРСР, 
викладали у курсі навчальної дисципліни «Науковий комунізм», 
яку було уведено у вищих навчальних закладах у 60-х роках ХХ ст. 

У Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка ка- 
федру наукового комунізму створили 1963 р. До 1972 р. її очолював 
доктор історичних наук, професор Й. Д. Ремезовський, а з 1972 р. — 
доктор філософських наук, професор В. Г. Антоненко. У 1978 р. ка- 
федру наукового комунізму поділили на дві — кафедру наукового 
комунізму гуманітарних факультетів, яку очолив професор В. Г. Ан- 
тоненко, а з вересня 1989 р. — доктор філософських наук, професор 
П. П. Шляхтун, і кафедру наукового комунізму природничих факуль- 

тетів, яку очолив доктор історичних наук, професор В. П. Хижняк. 
З початком перебудови у Радянському Союзі, демократизації 

суспільного життя, деідеологізації навчального процесу кафедру 
наукового комунізму гуманітарних факультетів реорганізували 

 
РоЗДіл 4 
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спочатку у кафедру соціально-політичних проблем сучасного сус- 
пільства (1990), а з 1992 р. — у кафедру політичних наук (завідувач 
кафедри — професор П. П. Шляхтун). Натомість у результаті рео- 
рганізації кафедри наукового комунізму природничих факультетів 
в кафедру суспільно-політичних теорій (1990), створення кафедри 
теорії соціалізму і політології (1990), поділ кафедри соціально-по- 
літичних проблем сучасного суспільства (1990) було засновано 
1 квітня 1991 р. кафедру політології, яку з жовтня 1991 р. по 
жовтень 2005 р. очолював доктор філософських наук, професор 
Ф. М. Кирилюк, а з травня 2006 р. очолює доктор політичних наук, 
професор В. Ф. Цвих. 

Формування політологічної думки у другій половині ХХ ст. у 
Київському університеті пов’язано насамперед із такими непере- 
січними постатями, як Й. Д. Ремезовський, В. Г. Антоненко, В. В. 
Колобков, М. Г. Сирцов, В. П. Хижняк, В. І. Касьян та ін. 

У 1963 р. Йосип Данилович Ремезовський захистив докторську 
дисертацію «Революційна і суспільно-політична діяльність Улья- 
нових в Україні (1898–1921 рр.)», яку було присвячено вивченню 
діяльності рідних В. І. Леніна — Анни Іллівні, Марії Іллівні і Дми- 
тра Ілліча Ульянових, на думку докторанта, — мужніх революціо- 
нерів, які все своє життя присвятили службі народу, боротьбі за 
щастя трудящих мас. Й. Д. Ремезовський щиро вірив, що «без таких 
людей російський народ залишився б назавжди народом рабів, на- 
родом холопів». У своїх численних працях він прагнув довести, що 
перебування Ульянових у Києві в 1903–1904 роках зіграло важливу 
роль у посиленні діяльності місцевих партійних організацій, а тому 
вивчення революційної діяльності Ульянових в Україні є відпові- 
дальним завданням дослідників щодо об’єктивного висвітлення іс- 
торії соціал-демократичного руху в Україні (Див: «Про перебуван- 
ня сім’ї Ульянових у Києві» (К., 1957); «Ульянови в Україні (К., 
1960); «Дмитро Ілліч Ульянов» (К., 1976). 

Та все ж не революційна тематика захоплює дослідника. Й. Д. Ре- 
мезовський, після очолення ним кафедри наукового комунізму, 
обґрунтовує нову «наукову» проблему «Ленінський етап у роз- 
витку наукового комунізму», підсумком якої було проведення 
у 1969 р. Першої міжвузівської конференції з наукового кому- 
нізму на однойменну тему та видання колективної монографії 
«Ленінський етап у розвитку наукового комунізму» (К., 1969). 
Й. Д. Ремезовський підготував праці: «Могутня ідейна зброя в 
боротьбі за комунізм» (К., 1966; «Перемога Великого Жовтня — 
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торжество наукового комунізму» (К., 1967; «Антикомунізм — голов- 
на ідейно-політична зброя імперіалізму» (К, 1974); «Науковий кому- 
нізм у системі суспільних наук» (К., 1978, у співавт. з О. В. Лазоренко). 

Дослідник прагне переконати, що «все, що вистраждане знедо- 
леними народами протягом віків, все, що виплекане в сподіваннях 
мільйонів трударів світу, все, що висловлене в численних працях 
геніальних мислителів людства, все, за що гинули в борні револю- 
ційних битв легіони кращих синів і дочок народів, знайшло своє 
граничне втілення у комунізмі. Комунізм виконує історичну місію 
визволення всіх людей від соціальної нерівності, від усіх форм гноб- 
лення й експлуатації, від страхів війни і утверджує Мир на Землі, 
Працю, Свободу, Рівність, Братство і Щастя всіх народів». Такої ж 
самої думки дотримується у своїй монографії «Творчий розвиток 
комуністичними і робітничими партіями марксизму-ленінізму в су- 

часних умовах» (К., 1966 р.) і доцент кафедри С. Г. Фіногеєв. 
Помітний вплив на розвиток політологічних досліджень у 1960– 

1970 роках у Київському університеті здійснив кандидат філософ- 
ських наук, доцент Володимир Володимирович Колобков: 1956– 
1960 рр. — старший викладач іноземних мов Інституту підвищення 
кваліфікації, викладач суспільних наук при Київському університе- 
ті, у 1959 р. за сумісництвом викладач кафедри історії філософії, з 
1960 р. — старший викладач кафедри історії і теорії атеїзму, з 1961 р. 
старший викладач, 1963–1969 рр., 1971–1972 рр. — доцент кафедри 
наукового комунізму. Коло наукових інтересів дослідника: розви- 
ток особистості, науковий атеїзм, зарубіжна соціологія. Автор по- 
над 60 науково-методичних праць. 

Зазначимо, що відповідно до тогочасних ідеологічних вимог 
вчені мали відобразити в духовному житті людства історичний про- 
цес переходу від капіталізму до соціалізму. Серед напрямів у захід- 
ній соціально-політичній теорії у тренді на той час був так званий 
психологічний напрям, що зародився наприкінці ХІХ — на почат- 
ку ХХ ст. в країнах Європи і США. Він був пов’язаний передусім 
з іменами французького дослідника Г. Тарда, американських — 
Л. Уорда і Е. Росса та англійського Макдаугала. В. В. Колобков без- 
доганно володів анлійською мовою, дослідив цей напрям і захистив 
у 1961 р. дисертацію «Соціологічні погляди американського соціо- 
лога Едварда Росса». 

Дослідник доводить, що родоначальником і відомим представ- 
ником психологічного напряму в США є «патріарх» американ- 
ської соціології Едвард Алсворт Росс (1866–1951), який основною 
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рушійною силою суспільного розвитку вважав численні інстинкти 
людини. «Безпосередні причини соціальних явиш, — вказує він, — 
треба шукати в людських умах. Людина приходить у світ з бага- 
тим арсеналом схильностей і інстинктів, що ...є розумовими сила- 
ми, які підтримують і формують все життя індивідів і суспільств» 
(Е. Ross, Outlines of Sociology, N.-Y. — London, 1923, С. 57). Що ж це 
за інстинкти? Їх у Росса безліч. Зокрема, стадний інстинкт, і ін- 
стинкт забіякуватості, батьківський інстинкт, інстинкт цікавості і 
самовиразу, інстинкт власності, ритмічний, драматичний, творчий 
інстинкти, статевий інстинкт, інстинкт волі, інстинкт змагання 
тощо. Ці інстинкти, за Россом, становлять основу всіх суспільних 
явищ. До прикладу, «стадний інстинкт є одним з головних утворю- 
вачів сучасного суспільства», велика кількість воєн пояснюється 
«інстинктом забіякуватості», сім’я виникає на основі статевого і 
батьківського інстинктів, а також «інстинкту чоловічих статевих 
ревнощів» і «прагнення до хатнього відокремлення» (Там само. 
С. 39). Наука у Росса є значною мірою результатом дії інстинкту 
цікавості. 

Зокрема, за Россом, людині притаманні так звані «інстинкт влас- 
ності», «інстинкт конкуренції», «інстинкт експлуатації» та інші, що 
становлять основу капіталістичного ладу. Оже, подібно до своїх по- 
передників, Росс суб’єктивно-ідеалістично вирішує основне питан- 
ня політичної соціології — питання про співвідношення суспільної 
свідомості і суспільного буття. 

Однак теорія інстинктів має ще й інший бік. Ідеться про вибір 
самих інстинктів. Росс не лише виокремлює з найскладнішого 
психічного життя людини в основному лише інстинкти, поряд із 
справді наявними інстинктами наділяє людину й такими, як «ін- 
стинкт власності», «інстинкт конкуренції», «стадний інстинкт» 
тощо. Ці «інстинкти» потрібні Россу для того, щоб довести при- 
родність і вічність капіталізму, показати, що буржуазний лад ні- 
бито постає із самої природи людини. Розглянемо, до прикладу, 
«інстинкт власності» і «інстинкт конкуренції». Оскільки такі 
інстинкти існують, то єдино правильною системою є суспільний 
лад, заснований на приватній власності і конкуренції, тобто ка- 
піталізм. 

Аналізуючи установки Е. Росса, В. В. Колобков в іншій своїй 
праці узагальнює, «що дійсно існуючі інстинкти людини виробили- 
ся у неї ще у тваринному і напівтваринному стані сотні тисяч років 
тому як засіб біологічного пристосування до оточуючого середовища, 



84  

однак, з розвитком людської свідомості інстинкти відіграють дедалі 
меншу, підлеглу роль у складному психічному житті людини. Що ж 
до приватної власності, то вона, як суспільне явище, з’явилася по- 
рівняно недавно. Безсумнівно, за декілька тисяч років свого існу- 
вання приватна власність зробила великий вплив на формування 
психіки людей, що протягом сотень поколінь жили в умовах кла- 
сового суспільства, заснованого на приватній власності. Але, як і 
всяка суспільна категорія, приватна власність минуща, а значить, і 
тимчасовий її вплив на життя людей. Із знищенням приватної влас- 
ності в соціалістичному суспільстві приватновласницькі пережит- 
ки у свідомості людей поступово відмирають і поступаються місцем 
новому, комуністичному ставленню до власності» (Психологічний 
напрямок у соціології. Харків, 1963. С. 9). 

Те саме, стверджує В. В. Колобков, можна сказати і про «ін- 
стинкт конкуренції». Конкуренція, як характерна ознака економіч- 
ного розвитку в класовому суспільстві, з’явилася ще пізніше. По- 
вного розквіту вона досягла в капіталістичну епоху. Зрозуміло, що 
звірячі закони капіталістичної конкуренції, незважаючи на порівня- 
но короткий строк свого існування, залишили слід у свідомості лю- 
дей. Вони породжували заздрість, недовіру, злобу, підозрілість, без- 
принципність у виборі засобів та інші хибні риси в психіці людини, 
яка потрапила в нетрі «царства вовчого закону». Але вони були не 
результатом внутрішньо властивих людині інстинктів, а наслідком 
конкретно-історичного суспільного явища (Там само. С. 9). 

У такий спосіб «Е. Росс намагається видати особливості свідо- 
мості людей, що склалися на основі конкретного історичного сус- 
пільного ладу, за одвічні «інстинкти», намагається змішати справжні 
інстинкти людини, що складалися протягом сотень тисяч років як за- 
сіб біологічного пристосування організму до середовища, з характер- 
ними рисами свідомості людини, що є результатом порівняно неве- 
ликого етапу суспільного розвитку. Політична спрямованість цього 
прийому очевидна. Якщо існують внутрішньо властиві людині «ін- 
стинкт власності» і «інстинкт конкуренції», то система капіталізму, 
що «природно зростає» з цих інстинктів, одвічна» (Там само. С. 10). 

Значне місце в науковій творчості В. В. Колобкова посідає проб- 
лема світогляду людини, політики і моралі. Цьому присвячено такі 
праці як: «Тарас Григорович Шевченко — борець проти релігії і 
церкви» (К., 1960); «Происхождение християнства» (К., 1961); «Со- 
временное православие в СССР» (К., 1961); «Комунізм і релігія» 
(К., 1961); «Мораль комуністична і мораль релігійна» (К., 1962); 
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«Наследие вековой тьмы (Критика соврем. русского правосла- 
вия)» (К., 1962); «Критика ідеології сучасного православ’я» (К., 
1963) та ін. 

Науковець ґрунтовно дослідив проблему протилежності, а на- 
далі й соціальних відмінностей між фізичною й розумовою працею, 
сутність цієї суперечності та шляхи подолання суттєвих відміннос- 
тей між ними («Коммунизм и труд» (К., 1965); «До гармонії праці. 
Шляхи подолання істотних відмінностей між розумовою і фізич- 
ною працею» (К., 1968). 

Але найбільше увагу дослідника привертає проблема духов- 
ності, ідеологічні й культурні умови формування «нової людини». 
Цьому присвячено цикл праць, зокрема: «Формування людини но- 
вого суспільства» (К., 1968); «Комунізм і проблеми гуманізму» (К., 
1970); «Наукове управління формуванням особи в період будівни- 
цтва комунізму» (К., 1971); «Формування людини нового суспіль- 
ства» (К., 1972) та ін. 

Науковець прагне довести, що «формування нової людини від- 
бувається під впливом змін у суспільних відносинах, які становлять 
основу цих змін, і під впливом комуністичного виховання, яке ви- 
ступає однією з найважливіших передумов формування суспільно- 
корисних якостей особи» (Розвинутий соціалізм і формування нової 
людини. К., 1979. С. 179). Автор акцентує увагу на те принципово 
нове, що вносить етап розвиненого соціалізму в умови формування 
нової людини. Що ж саме. 

«По-перше, створення матеріальної бази комунізму, швидкий 
науково-технічний прогрес ставлять якісно нові вимоги до розви- 
тку працівника соціалістичного виробництва, коли висока виробни- 
ча кваліфікація, зростання освітнього й культурного рівня стають 
умовою успішної трудової діяльності дедалі ширших мас трудящих, 
а праця дедалі більше перетворюється на творчість. На цій основі 
неухильно зростає роль праці у формуванні особистості. 

По-друге, розвинений соціалізм характеризується швидким 
зростанням добробуту трудящих, прогресивними якісними змінами 
в характері, змісті та структурі споживання, що становить матеріа- 
льну основу розквіту особистості. 

По-третє, розвиток суспільства характеризується дедалі біль- 
шою соціальною однорідністю, процесом зближення націй і народ- 
ностей, що неухильно прискорюється, створює дедалі сприятливіші 
і рівні умови для представників усіх класів та соціальних груп, на- 
цій і народностей нашої країни. На цій основі безперервно зміцню- 
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ється соціально-економічна єдність суспільства і особи, що є могут- 
нім фактором суспільного прогресу і розвитку особи. 

По-четверте, зрілий соціалізм означає новий етап розвитку со- 
ціалістичної демократії, коли її безпосередньою метою і умовою 
подальшого вдосконалення є всебічний розвиток особи. Це дістає 
свій вираз у дальшому розширенні прав, свобод і обов’язків гро- 
мадян, закріплених у Конституції СРСР, зростанні соціально-по- 
літичної активності трудящих, їх політичної культури. Органічна 
єдність прав і обов’язків, справжньої свободи та громадянської 
відповідальності людини, гармонійне поєднання інтересів сус- 
пільства, колективу і особи — у цьому полягає суть соціалістичної 
демократії. 

По-п’яте, в галузі ідеології становлення нової людини відбува- 
ється в умовах подальшого проникнення наукової ідеології в сус- 
пільну та індивідуальну свідомість, зростає її роль у житті кожного 
індивідуума, здійснюється органічне з’єднання знань і переконань 
людини з її практично-перетворюючою діяльністю. 

По-шосте, в галузі духовної культури розвинутий соціалізм пе- 
редбачає подальший духовний розвиток трудящих, причому цей 
розвиток набуває нових функцій. Духовна культура розвинутого 
соціалізму ґрунтується на швидшому зростанні освіти, перетворен- 
ні багатств культури на здобуток кожної людини, активній участі 
дедалі ширших мас в її розвитку. 

І, нарешті, найважливішою характерною ознакою розвинутого 
соціалізму є зростання ролі КПРС у формуванні нової людини, вдо- 
сконалення наукового управління розвитком особи, комуністично- 
го виховання. 

Отже, етап зрілого соціалізму характеризується подальшим 
розвитком вчення марксизму-ленінізму про всебічний розви- 
ток усіх членів суспільства на новій, вищій основі» (Там само. 
С. 180–181). Зрозуміло, зауважує дослідник, не всі проблеми, 
пов’язані з формуванням нової людини, вже розв’язано. Що далі 
ми просуваємося до комунізму, то ширші коло і масштаби цих 
проблем. Більше того, життя висуває нові завдання, породжує 
нові суперечності. 

Значний внесок у формуванні політологічної думки в Київ- 
ському університеті зробив доктор філософських наук, професор, 
заслужений працівник вищої школи УРСР — Володимир Гри- 
горович Антоненко. У 1950 році він закінчив філософський фа- 
культет Київського університету; в 1954-му захистив кандидатську 
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дисертацію «Значение передового мировоззрения в творчестве 
писателей»; 1972 року захистив докторську дисертацію «Миро- 
возрение — идейная основа художественного творчества». Упро- 
довж 1972–1989 років завідував кафедрою наукового комунізму, 
1989–2009 рр. — професор кафедри політичних наук. Викладав 
курси: «Науковий комунізм», «Вступ до спеціальності», «Світовий 
політичний процес». Автор понад 120 науково-методичних праць. 
Коло наукових інтересів: проблеми духовного життя суспільства 
(питання світогляду, релігієзнавства, виховання особистості), істо- 
рія політичної думки України. 

У 1960–1970-х роках дослідник вивчав питання взаємозв’язку 
мистецтва, світогляду і релігії. Цьому він присвятив цикл праць. 
У праці «Походження і реакційна суть релігії» (К., 1958) надав трак- 
тування поняття «релігія», що розуміє як благочестя, набожність, 
святиня, предмет культу, а також відповідне поводження, яке ви- 
значається вірою в існування Бога, божества; почуття прив’язаності, 
залежності й обов’язковості стосовно таємної сили, що дає опору 
і гідне поклоніння (Там само. С. 5–6). Учений зазначає, що особ- 
ливості різних релігій виводяться із специфічних душевних і на- 
родно-психологічних особливостей сповідуючих релігію людей. Ці 
особливості найбільш виразно постають у різних уявленнях про 
божество, які вони собі створюють (Там само. С. 12). Як зазначає 
І. Кант, «релігія є пізнанням наших обов’язків у вигляді божих запо- 
відей, але не у вигляді санкцій, тобто не у вигляді довільних, випад- 
кових для самого себе наказів якоїсь чужої волі, а як сутнісні закони 
любої вільної волі, які, однак, повинні розглядатися як заповіді вищої 
істоти» (Там само. С. 17). Дослідник розглядає різні ступені розвитку 
релігії, ставить питання про розрізнення в політичній сфері ролі релігії 
як світогляду і ролі церкви як соціального інституту (Там само. С. 31). 

В іншій праці «Соціалістичний гуманізм і християнська “любов 
до ближнього”» (К., 1961) дослідник з’ясовує історію виникнення 
християнства і його сутність. Він вказує що «проповідники хрис- 
тиянської релігії твердили і твердять зараз, що християнство є най- 
більш гуманним, найбільш людяним вченням. Головним внеском 
християнства в скарбницю людської моралі вони вважають його 
проповідь всезагальної любові, яка включає любов до своїх ворогів, 
ідеї всепрощення» (Там само. С. 7). Явно симпатизуючи ідеї «близь- 
кості» гуманізму марксистсько-ленінського й християнського (Там 
само. С. 6), за мету ставить показати неспроможність намагань ото- 
тожнити християнську проповідь «любов до ближнього» із соціа- 
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лістичним гуманізмом. Як аргумент, наводить твердження Фоми 
Аквінського, що власність є засіб боротьби з «недосконалістю люд- 
ської природи, що поділ на багатих і бідних сприяє підвищенню іні- 
ціативи людей, слугує зміцненню співробітництва між ними і забез- 
печує соціальний мир. До того ж один з ідеологів епохи Реставрації, 
соратник Лютера, Меланхтон писав, що Христос говорив тільки 
про духовну свободу, тому християнин повинен бадьоро і радісно 
сприймати свою кріпацьку залежність. Представники православної 
церкви висловлювались в такому ж дусі, повчаючи віруючих, що 
рабство, жорстокі покарання і фізичні страждання не противні духо- 
ві християнства, бо вони не перешкоджають спасінню душі, про яку 
насамперед повинен думати християнин» (Там само. С. 21). 

Отже, на думку В. Г. Антоненка, християнство не запропонувало ні- 
якої позитивної соціальної програми, своєю проповіддю загальної любо- 
ві в умовах експлуататорського ладу воно лише виправдовувало наявне 
становище. «Соціальні принципи християнства переносять на небо обі- 
цяну консисторським радником компенсацію за всі пережиті мерзоти, 
виправдуючи тим самим подальше існування цих мерзот на землі. Соціа- 
льні принципи християнства оголошують всі гидоти, які здійснювали 
гнобителі щодо пригноблених, або справедливою карою за первород- 
ний та інші гріхи, або випробуванням, яке Господь у своїй безконечній 
мудрості посилає людям на спокутування їх гріхів» (Там само. С. 17). 
Християнство схвалює боягузтво, презирство до самого себе, самопри- 
ниження, смирення, покірність. Ці принципи не мають нічого спільного 
з гуманізмом. Будучи за своєю сутністю антигуманною, християнська 
проповідь «любові до ближнього» є нєжиттєвою і дуже шкідливою для 
справи трудящих. Практика християнської церкви повністю викриває 
лицемірство християнської проповіді всезагальної любові і всепрощен- 
ня» (Там само. С. 21–22). Отже, християнське вчення, зокрема його 
проповідь любові до ближнього, не тотожні гуманізму, оскільки «со- 
ціальні принципи християнства проповідують необхідність існування 
класів» — пануючого і гнобленого. Для гноблення залишили лише бла- 
гочестиве побажання, щоб панівний йому благодіяв. 

Дослідник резюмує, що майже двохтисячолітнє існування 
християнства довело нежиттєвість моральних принципів хрис- 
тиянства, зокрема принципу «любові де ближнього». Уся історія 
християнства засвідчує, що так званий «християнський гуманізм» 
насправді лише закріплював антигуманістичні порядки у суспіль- 
стві, затемнював свідомість трудящих примарними обіцянками 
раю, сковував їх революційну енергію, заважав їм активно боротися 
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за встановлення справді людського життя на Землі. У кращому ви- 
падку церква обмежувалася закликами до експлуататорів бути ве- 
ликодушними до пригноблених мас. Але вона ніколи різко не за- 
суджувала несправедливість існуючих економічних порядків, та 
це й не в її інтересах, оскільки церква завжди була тісно зв’язана з 
панівними класами і сама виступала як експлуататор народу. «Про- 
повідь всезагальної любові і всепрощення завжди лишалась лице- 
мірною, бо церква сама не була її послідовником і діяла завжди так, 
як підказували їй власні, цілком матеріальні, а не духовні інтереси, 
а також інтереси експлуататорських класів, на боці яких вона висту- 
пала протягом усього свого існування» (Там само. С. 22). Виникнен- 
ня соціалістичного суспільства відкрило нову еру в історії людства. 
«Тільки в умовах соціалізму високі гуманістичні ідеї дістали мож- 
ливість практичного здійснення» (Там само. С. 86). 

Значне місце у своїх дослідженнях В. Г. Антоненко відводить 
проблемі взаємозв’язку мистецтва і релігії, зокрема в працях: «Ис- 
кусство и религия» (К., 1960); «Мистецтво. Релігія. Дійсність» (К., 
1973). І в цьому науковець вбачає сенс, оскільки мистецтво і релі- 
гія — найдавніші форми суспільної свідомості, які взаємовпливали 
одна на одну і на суспільне життя загалом. Факти з історії мисте- 
цтва засвідчують, що мистецтво тривалий час перебувало під впли- 
вом релігії, а в окремі періоди свого розвитку майже цілком підпо- 
рядковувалося потребам церкви. Багато видатних творів мистецтва, 
зокрема живопису, створено на релігійну тематику. Це дає підставу 
деяким філософам і богословам твердити, ніби саме релігія є жит- 
тєдайною силою для мистецтва і що ніби їй воно зобов’язане сво- 
їм виникненням. Оскільки сучасні богослови, обстоюючи думку 
про релігійну природу мистецтва, намагаються саме виникнення 
мистецтва пов’язати з релігією, в праці розглядається співвідно- 
шення релігії і мистецтва від первісного суспільства до сучасно- 
го, з’ясовується характер впливу релігії на мистецтво в класовому 
суспільстві. На основі аналізу деяких найважливіших етапів в його 
розвитку розкриваються справжні причини та ідейні джерела кра- 
щих досягнень мистецтва в певні історичні періоди. На спростуван- 
ня думки теоретиків релігії про неможливість успішного розвитку 
мистецтва поза зв’язком з релігією в праці простежується антире- 
лігійний і антицерковний напрям у мистецтві, до якого належало 
багато найвидатніших представників мистецтва, що створили чи- 
мало справжніх художніх шедеврів (Там само. С. 168). Досліджую- 
чи специфіку мистецтва, залучаючи значний фактичний матеріал, 
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автор з’ясовує питання співвідношення мистецтва і релігії, дово- 
дить помилковість і тенденційність буржуазної науки. 

Та все ж головним у дослідженні вченого є проблема світогля- 
ду, виховання високих моральних чеснот, обґрунтування яких він 
здійснив у таких працях, як: «Роль передового світогляду у твор- 
чості письменників» (К., 1958); «Світогляд і художня творчість» 
(К., 1966); «Коммунистическое воспитание студентов» (К., 1977); 
«Мировоззрение — идейная основа художественного творчества» 
(К., 1979); «Коммунистический манифест и современность» (К., 
1988) та ін. У зазначених монографіях досліджуються особливос- 
ті процесу художньої творчості, розкривається тісний зв’язок між 
світоглядом і творчим методом письменника, композитора, худож- 
ника і об’єктивним значенням їх творів. Мистецтво, на переконання 
В. Г. Антоненка, — активна сила суспільства. Передові письменники 
і художники прагнули збагнути смисл сучасного їм суспільного жит- 
тя, розкрити шляхи його подальшого розвитку. Усі вони були заці- 
кавлені в утвердженні краси і гармонії, гуманізму і справедливості, їм 
було не байдуже, те що вони зображають, як оцінюють явища життя, 
що несуть своїми творами людям, до чого їх закликають. Художню 
творчість вони розглядали насамперед як виконання свого громадян- 
ського обов’язку перед суспільством, перед народом, як засіб бороть- 
би за більш досконалі форми суспільного життя. «І хоч видатні діячі 
мистецтва минулого мали, як правило, утопічні уявлення про краще 
майбутнє, створювані ними художні твори спрямовували суспільну 
думку на пошуки нових шляхів і засобів боротьби із соціальним злом, 
сприяли усвідомленню необхідності революційних змін, зміцнювали 
віру в те, що неминуче настане час, коли, за словами Р. Бернса, не ба- 
гатство, а «розум і гідність» проб’ють собі дорогу й «торжествувати- 
ме весь світ братерства перемогу» (Світогляд і художня творчість. К., 
1966. С. 3). 

Учений прагне спростувати твердження західних ідеологів про 
незалежність мистецтва від об’єктивного світу, ірраціональний 
характер творчого процесу, пізнавальні функції мистецтва. Він 
з’ясовує надзвичайну роль натхнення, інтуїції, несвідомого як іс- 
тотної компоненти будь-якої творчої діяльності, в тому числі — на- 
уково-теоретичної. «Але в будь-якій сфері діяльності ні інтуїція, ні 
натхнення не є першоосновою, першоджерелом творчості, а лише 
активним помічником в здійсненні свідомо поставленої людиною 
мети» (Там само. С. 22). У кінцевому підсумку свідомий характер 
художньої творчості дістає свій вираз у певній ідейній спрямованос- 
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ті твору, зумовленій світоглядом митця. Світогляд — ідейна основа 
художньої творчості. У класовому, антагоністичному суспільстві 
суспільна свідомість в цілому, зокрема мистецтво, має класовий ха- 
рактер, виражає інтереси певних соціальних груп, має певну ідейну 
спрямованість. Отже, мистецтво, як специфічна форма суспільної 
свідомості, не може бути нейтральним щодо політичних, етичних, 
філософських й інших ідей, породжених цим суспільством. Кож- 
ному митцеві практично доводиться керуватися творчими принци- 
пами, які завжди мають свою світоглядну основу. «Характер світо- 
гляду — істотний фактор, який зумовлює різний підхід митця до 
дійсності» (Там само. С. 24). Звідси — «найважливішим завданням 
радянських митців повинно бути розкриття того нового, що сфор- 
мувалося в характері, в ідеології і психології людей в умовах со- 
ціалізму, оспівування душевної краси будівника комунізму» (Там 
само. С. 84). 

У 1970-х рр. на обох кафедрах наукового комунізму розробляли 
комплексну наукову тему «Соціально-політичні проблеми розви- 
нутого соціалізму і світового революційного процесу». Викладачі 
кафедр підготували такі праці: А. Д. Залевський «Ленінська тео- 
рія соціалістичної революції і сучасність» (К., 1972); А. Д. Залев- 
ський, С. Г. Фіногеєв «Братське співробітництво і взаємодопомо- 
га — вирішальний фактор комуністичного будівництва» (К., 1975); 
П. А. Шляхтун «Интеллигенция в современном буржуазном обще- 
стве» (К., 1978). 

У ці часи особливу увагу приділяли питанням розвиненого со- 
ціалізму, значенню концепції розвиненого соціалізму для теорії ко- 
муністичної формації, а також питанням соціалістичної духовної 
культури, формування особистості і комуністичного виховання в 
умовах розвиненого соціалізму. З цих проблем було підготовлено 
чимало праць: «Характерные черты и особенности развитого социа- 
листического общества» / Рук. авт. коллектива проф. В. Г. Антонен- 
ко (К., 1976); С. Г. Фіногеєв, П. П. Шляхтун «За фасадами вільного 
світу» (К., 1979); О. Є. Маноха «Соціалістична культура як соціаль- 
на творчість народних масс» (К., 1978); В. Г. Антоненко «Мировоз- 
зрение — идейная основа художественного творчества» (К., 1979). 
За редакцією професорів В. Г. Антоненка і Д. Фаркаша було видано 
російською і угорською мовами монографію «Социалистическая 
духовная культура: некоторые вопросы истории, теории и практи- 
ки» (К., 1980; Дебрецен, 1980). 
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Досить помітною постаттю на той час в університеті був професор 
Микола Георгієвич Сирцов. У його працях: «Соціально-політичне 
значення економічної реформи» (К., 1966); «Економіка і політика в 
період комуністичного будівництва» (К., 1967); «Економічні і полі- 
тичні основи наукового управління соціалістичним суспільством» 
(К., 1973) систематизовано і проаналізовано методологічні поло- 
ження щодо характеру взаємозв’язку економіки і політики в умовах 
розвиненого соціалізму, їх співвідношення і взаємозв’язок, які і ста- 
ли основою для захисту докторської дисертації. 

У своїй дисертаційній роботі М. Г. Сирцов поставив, на його думку, 
такі найважливіші питання: «1) простежити характер взаємодії еконо- 
міки і політики в процесі переходу від капіталізму до соціалізму; по- 
казати першість політики над економікою у завоюванні й зміцненні 
влади робітничого класу, проаналізувати її вплив на процес і результат 
економічних перетворень і зв’язок з основними завданнями створення 
матеріально-технічної бази соціалізму, висвітлити вирішальну роль 
у цьому Комуністичної партії, її теоретичної й практичної діяльності, 
проаналізувати співвідношення теорії і політики, їх взаємозв’язок і вза- 
ємозалежність, розкрити механізм перетворення марксистсько-ленін- 
ської теорії у політичну дію і практику соціалістичного будівництва; 

2) розглянути дію загальних закономірностей і особливості їх прояву 
в умовах розвинутого соціалізму, з’ясувати зв’язок між законами роз- 
витку соціалістичної економіки і економічною політикою, між еконо- 
мічною політикою і розвитком соціально-класової структури, просте- 
жити характер суперечностей, основні методи і засоби їх розв’язання; 
3) виходячи з того, що в соціалістичному суспільстві політика Кому- 
ністичної партії є основою наукового управління всіма соціальними 
процесами, висвітлити основні завдання наукового управління, його 
структуру, зміст і характер, роль і значення політичного керівництва 
Комуністичної партії як провідного суб’єктивного фактора розвитку 
соціалістичного суспільства; 4) простежити співвідношення, зв’язок 
і взаємозалежність економіки і політики в процесі переростання со- 
ціалістичних суспільних відносин у комуністичні, розкрити механізм 
цілеспрямованого впливу економічної політики Комуністичної пар- 
тії і соціалістичної держави на створення матеріально-технічної бази 
комунізму, вдосконалення соціалістичних виробничих відносин, фор- 
мування соціально однорідної суспільної структури на розвиток со- 
ціалістичної демократії і суспільної активності трудящих» (Автореф. 
дис. … док. н. «Соотношение экономики и политики в процессе социалис- 
тического и коммунистического строительства» (1973 р., с. 7–8). 
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Розкриттю всіх поставлених автором питань була підпорядкова- 
на практично вся подальша дослідницька і викладацька діяльність 
М. Г. Сирцова. У праці «Соціально-політичні відносини розвину- 
того соціалізму» (К., 1976) висвітлено основні проблеми розвитку 
класової структури розвиненого соціалістичного суспільства, шля- 
хів переростання її у соціальну однорідність. Однак «формуван- 
ня соціальної однорідності суспільства при соціалізмі, — зауважує 
автор, — процес, не позбавлений своїх внутрішніх суперечностей. 
З одного боку, відбувається більш швидке зближення соціалістичних 
класів і соціальних груп, стирання істотних відмінностей між містом і 
селом, між розумовою і фізичною працею. З іншого — диференціація 
всередині класів і соціальних груп, темпи якої зростають, призводить 
до виокремлення в них груп, що різняться між собою характером і 
змістом праці, її технічною оснащеністю, складністю, питомою ва- 
гою розумових (творчих) операцій, а звідси і оплатою, становищем 
у виробництві. Водночас сама диференціація веде до соціальної од- 
норідності, оскільки вона в результаті науково-технічної революції в 
умовах спрямовуючого впливу економічної політики Комуністичної 
партії є результатом залучення дедалі ширших трудящих мас до нау- 
ки і техніки, до управління суспільними справами. На цій основі зрос- 
тає питома вага творчого начала в праці кожного трудівника, підви- 
щується його культурно-освітній і професійний рівень, здійснюється 
перехід від однієї соціальної групи до іншої, більш високої» (Сирцов 
М. Г. Соціально-політичні відносини розвинутого соціалізму. К., 1976. 
С. 13–14). Автор ставить і розглядає дискусійне питання «про зміст і 
співвідношення понять “соціальна однорідність” суспільства і кому- 
ністична рівність» (Там само. С. 14–27), «свободі волі», «вибору дії», 

«дисципліни» й «відповідальності» (Там само. С. 44). 
Певно, що найзначущим підсумком наукового доробку професора 

М. Г. Сирцова є його праця «Діалектика розвитку соціалізму і перерос- 
тання його в комунізм» (К.,1979), в якій обґрунтовуються сутнісні від- 
мінності основних етапів розвитку соціалізму, що пов’язано «передусім 
з рівнем розвитку продуктивних сил і ступенем зрілості економічних, 
соціально-політичних та духовно-ідеологічних відносин» (Сирцов М. Г. 
Діалектика розвитку соціалізму і переростання його в комунізм». К., 
1979. С. 7). Дослідник так класифікує основні етапи становлення со- 
ціалізму в СРСР: перехідний період від капіталізму до соціалізму (хро- 
нологічно від Жовтневої революції 1917 р. до юридичного закріплення 
в Конституції СРСР, прийнятій у грудні 1936 р. перемоги соціалізму 
в основному). Уважали, що на цей час «були забезпечені власні осно- 
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ви для розвитку соціалістичного суспільства як першої фази комуніс- 
тичного суспільства» (Там само. С. 8); «етап “добудови” соціалістич- 
ного суспільства», доведення його до розвинутого стану» (Там само. 
С. 8) і власне його «переростання в комунізм» (Там само. С. 16). 

У зазначеній праці заслуговують на увагу аналіз самого поняття 
«розвинений соціалізм» (Там само. С. 11) та критерії його зрілості в 
різних сферах. У загальних ознаках такими є: у галузі економіки — по- 
тужна матеріально-технічна база, яка створюється на основі всебіч- 
ного розвитку господарства, впровадження у виробництво новітніх 
досягнень науки і техніки, підвищення рівня концентрації, усуспіль- 
нення та інтернаціоналізації виробництва, гармонійному й комплекс- 
ному розвитку всіх галузей народного господарства і всіх районів 
країни, у переважній ролі інтенсивних джерел зростання, усунення іс- 
тотних відмінностей у продуктивності праці в найважливіших сферах 
суспільного виробництва: промисловості, сільському господарстві, 
будівництві і т. ін.; у соціальній сфері склалася зріла структура сус- 
пільства, заснована на спільності соціалістичної природи його класів і 
соціальних груп — непорушний союз робітників, селян та інтелігенції, 
усунення істотних відмінностей між містом і селом (зближення рівнів 
культури, загальноосвітнього рівня, побуту), між людьми фізичної та 
розумової праці, розквіт і зближення соціалістичних націй і народнос- 
тей, утвердження нової історичної спільності людей — радянського 
народу; у політичній сфері — послідовним розгортанням соціалістич- 
ного демократизму, влада стає всенародною, а політична система зрі- 
лого соціалізму, ядром якої є КПРС, забезпечує більш повну і вільну 
участь трудящих мас в управлінні суспільними справами, у вироблен- 
ні державних рішень і контролі за їх виконанням; у галузі суспільної 
свідомості зрілість соціалізму знаходить свій вияв передусім у тому, 
що марксистсько-ленінська ідеологія стала світоглядом всіх соціаль- 
них груп, науковою основою життя і діяльності суспільства. «Однією 
з найважливіших ознак розвинутого соціалізму є утвердження соціа- 
лістичного способу життя, який являє собою нову форму суспільних 
і особистих відносин, що відображені в повсякденній і суспільній ді- 
яльності радянських людей і в новій дисципліні поведінки, що ґрун- 
тується на принципах колективізму і взаємного співробітництва, на 
нормах справді товариського співжиття» (Там само. С. 15). 

Зауважується, що перехід від соціалізму до комунізму, незважа- 
ючи на поступовість, являє собою діалектичний стрибок у соціаль- 
ному розвитку. «В економіці він знаходить своє вираження в наба- 
гато вищій, ніж у перехідний період від капіталізму до соціалізму 
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матеріально-технічній базі і в перетворенні двох форм соціалістичної 
власності в єдину загальнонародну власність; у соціальній сфері — у 
подоланні класових відмінностей і створенні безкласового суспіль- 
ства; в політиці — в переростанні загальнонародної держави в гро- 
мадське комуністичне самоврядування; в ідеології — в перетворенні 
комуністичного світогляду із пануючого в суспільстві в особисті внут- 
рішні комуністичні переконання кожної людини» (Там само. С. 28). 

Однак джерелом будь-якого розвитку, акцентує увагу М. Г. Сир- 
цов, є єдність і боротьба протилежностей. Цей всезагальний закон 
діалектики діє і при соціалізмі, він зумовлений об’єктивною еконо- 
мічною основою нового суспільства «і насамперед із законом від- 
повідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку про- 
дуктивних сил» (Там само. С. 29). Нові соціально-економічні й 
політичні основи соціалістичного ладу і залишки минулого, що збе- 
реглися у суспільному житті, перебуваючи в суперечності, визнача- 
ють і суперечливий характер соціалістичних суспільних відносин. 
З одного боку, «будь-які з цих відносин, будь-який закон і принцип 
соціалізму передбачають комуністичне начало, з іншого — воно ще 
недостатньо розвинуте. Такого роду процеси роздвоєння проявля- 
ються у виробництві, обміні, розподілі і споживанні, в соціально-по- 
літичних, національних та ідеологічних відносинах, у побуті і культу- 
рі людей» (Там само. С. 30). 

У цьому контексті розглядаються конкретні суперечності різного 
рівня і різних сфер життєдіяльності і пропонуються способи їх діа- 
лектичного розв’язання. Акцентується увага на тому, що «змістом 
основної суперечності комуністичної формації є єдність і боротьба 
протилежностей — рівня виробництва і потреб, що ростуть невпин- 
но, — здатність їх до взаємопереходу, тобто їх тотожність. Внутрішня 
суперечність і сталість кожної з протилежних сторін роблять основ- 
ну суперечність комуністичної формації практично невичерпною» 
(Там само. С. 44). Водночас, діючи протягом всього розвитку кому- 
ністичної формації, основна суперечність неоднаково виявляється на 
різних етапах розвитку і в різних сферах. «Специфіка такого вияву 
породжує головну суперечність фази або етапу», розв’язання якої «не 
що інше як умова переходу до наступного етапу, де теж виникає голо- 
вна суперечність» і робить геніальний висновок: «перетворення него- 
ловної суперечності на головну і її розв’язання є важливою стороною 
діалектики зміни і розвитку кожного суспільного явища» (Там само. 
С. 46). І у зв’язку з цим постає запитання: «Яка головна суперечність 
нинішнього етапу розвитку нашого суспільства?» і надається відпо- 
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відь, яка здається актуальною і для сучасної України: «головною є 
суперечність між розвинутою економікою, з одного боку, і застаріли- 
ми або недостатньо досконалими формами і методами економічного і 
соціального управління — з іншого» (Там само. С. 46). 

Упродовж 1978–1991 років кафедру наукового комунізму при- 
родничих факультетів очолював доктор історичних наук, професор 
Василь Петрович Хижняк. Він викладав науковий комунізм. Коло 
наукових інтересів — актуальні проблеми вітчизняної історії епохи 
Середньовіччя і гетьманської доби, життя українського селянства, 
соціально-економічні зрушення, політичні і духовні процеси на 
селі. Автор понад 80 праць. 

Помітний внесок у розвиток політологічної науки в Київ- 
ському університеті здійснив професор Володимир Іванович 
Касьян. У 1960 р. він закінчив філософський факультет Київ- 
ського університету; у 1965 р. захистив кандидатську дисертацію 
«О некоторых закономерностях взаимодействия науки и техники»; 
у 1980 р. захистив докторську дисертацію «Социально-политические 
проблемы соединения достижений научно-технической революции с 
преимуществами социализма». Упродовж 1985–1990 років — завіду- 
вач кафедри наукового комунізму, 1990–1991 років — завідувач кафед- 
ри теорії соціалізму і політології. Коло наукових інтересів — широкий 
спектр взаємозв’язку науково-технічного і соціального прогресу. 

У своїй основній праці «Науково-технічний прогрес і суспільство» 
(К., 1976) учений акцентує увагу на тому, що ми живемо в такий час, 
коли наука і техніка міцно ввійшли в практичну діяльність кожної лю- 
дини. Сучасна науково-технічна революція впливає на побут людини, 
різні сфери суспільного життя. У дослідженні характеру науково-тех- 
нічного прогресу його варто розглядати у взаємодії з іншими аспекта- 
ми соціального поступу. «Розвиток науки й техніки покликаний полег- 
шити боротьбу людства за підкорення природи, поліпшення життєвих 
умов. Цей розвиток має сприяти соціальному прогресу. Але здійснюючи 
вплив на поступ суспільства, він значно залежить від характеру суспіль- 
ного устрою. Соціалістична суспільна система цілком відповідає гума- 
ністичній природі науково-технічного прогресу» (Там само. С. 3). 

Однак для успішного розвитку науки й техніки будь-якої країни 
недостатньо мати у своєму розпорядженні певний економічний по- 
тенціал. Потрібно ще забезпечити можливості концентрувати сили 
і кошти для розв’язання науково-технічних й економічних завдань, 
розроблених на підставі прогнозування. Необхідно також оволодіти 
дуже складними проблемами управління, організації й планування, 
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успішне розв’язання яких дозволяє найповніше використати мож- 
ливості науково-технічної революції. Дедалі більшого значення для 
прогресу науки й техніки набуває організація системи освіти, підго- 
товки кадрів спеціалістів, поширення знань серед трудящих. «Уті- 
лити в життя ці завдання здатне лише соціалістичне суспільство. 
Важливою рушійною силою розвитку науки й техніки є органічне 
з’єднання досягнень «науково-технічної революції з перевагами со- 
ціалістичної системи господарства» (Там само. С.16). 

Детальному розгляду найбільш характерних переваг соціаліс- 
тичного суспільства, які благотворно впливають на прогрес науки 
і техніки, присвячено монографію «Науково-технічна революція і 
переваги соціалізму» (К., 1976). Серед них автор виокремлює такі: 
1) удосконалення організації, планування та управління наукою і ви- 
робництвом. Науково-технічний прогрес при соціалізмі залежить 
насамперед від можливості останнього ефективно керувати сус- 
пільними процесами. А керування зумовлює необхідність довго- 
тривалого планування та передбачень; 2) соціальна спрямованість 
розвитку науки і техніки. Коли засоби виробництва і державна 
влада належать трудящим, то наука й техніка безпосередньо слу- 
гують народу; 3) високий рівень середньої та вищої освіти. На етапі 
поступового переходу від соціалізму до комунізму наука й техніка 
відіграють величезну роль у розвитку продуктивних сил. Для забез- 
печення цього потрібні спеціалісти з високим рівнем загальнотео- 
ретичної підготовки і технічної грамотності; 4) озброєність учених 
діалектико-матеріалістичним світоглядом. Це допомагає форму- 
ванню у вчених правильного світорозуміння, сприяє науковому 
пізнанню, надає природознавчо правильну орієнтацію у розв’язанні 
теоретичних і прикладних проблем; 5) зростання ролі громадських 
організацій в науково-технічному прогресі. Науку і техніку може 
бути використано з найбільшою ефективністю тоді, коли трудящі 
контролюють систему виробництва, широкі маси залучаються до 
науки. 

Питання прискорення НТР, оптимального використання її 
досягнень, управління цими процесами на основі єдиної науко- во-
технічної політики актуалізуються в іншій праці «Соціальна 
направленість НТР» (К., 1984). Учений зазначає, що «однією з най- 
більш доцільних та ефективних форм зв’язку науки і виробництва 
є великі науково-виробничі і виробничі об’єднання (НВО і ВО) не 
лише з точки зору високої економічної ефективності, але і відносно 
вирішення багатьох соціальних проблем, що виникають в процесі 
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розгортання НТР» (Там само. С. 29). Проблемам «активізацізії люд- 
ського фактора у сфері науково-технічного прогресу» (Там само. С. 
20) присвячено подальшу працю В. І. Касьяна (у співавторстві з Г. Д. 
Цибуляк) «Соціальні резерви науково-технічного прогресу» (К., 1988). 

Досить помітною на той час став вихід у світ монографії «На- 
учно-техническая революция и духовное развитие личности» (К., 
1986; за заг. ред. проф. В. І. Касьяна), в якій ретельно розгляда- 
ється значення впливу НТР на духовне обличчя особистості, його 
структуру, потреби, ціннісні орієнтації, інтереси, змінні тенденції і 
фактори позитивно чи негативно впливають на духовний розвиток 
особистості. Зокрема, вказується, що такий аналіз впливу «наштов- 
хується на значні складнощі», які пов’язані з технічними числен- 
ними соціальними змінами, які нерідко впливають опосередковано 
через НТР, «як наслідок змін і удосконалення багатогранних сфер 
соціального життя». Крім того, варто мати на увазі те, що «НТР 
створює в основному об’єктивні передумови, можливості удоско- 
налення людини. Однак у суспільстві можуть існувати фактори як 
об’єктивного, так і порядків, що гальмують перетворення цієї мож- 
ливості у дійсність» (Там само. С. 213). 

Становлення політологічної думки в Київському університеті у 
другій половині ХХ ст. відбувалося здебільшого у рамках кафедр 
наукового комунізму в межах розроблення комплексної наукової 
теми «Соціально-політичні проблеми розвинутого соціалізму і сві- 
тового революційного процесу». Завдячуючи таким викладачам і 
науковцям, як А. Д. Залевський, Й. Д. Ремезовський, С. Г. Фіноге- 
єв, В. В. Колобков, М. Г. Сирцов, В. П. Хижняк, В. І. Касьян, Б. А. 
Гаєвський, В. С. Білоус, В. Д. Бабкін, В. І. Полуріз та ін. побачили 
світ праці, у яких основну увагу приділяють обґрунтуванню кон- 
цепції розвиненого соціалізму, соціалістичної духовної культури, 
формування всесторонньо розвинутої особистості, комуністичного 
виховання, атеїстичної освіти, формування соціальної однорідності, 
подолання відмінності між містом і селом, розумовою і фізичною 
працею, переростання соціалістичної демократії в самоврядування 
тощо. Водночас викладання таких спецкурсів як: «Зародження та 
розвиток політичних ідей (у Давньому Світі; доби Середньовіччя; 
Відродження; Реформації; Просвітництва; Нового часу та згодом 
Вітчизняної політичної думки)» заклали фундамент нової навчаль- 
ної дисципліни — «Політології». 
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соціальна філософія 

в Київській світоглядно-гносеологічній школі 

Проблеми соціальної філософії викликали особливе зацікав- 
лення у представників «Київської світоглядно-гносеологічної 
школи». Друга половина ХХ століття почалася з «відлиги» у сус- 
пільному житті і це не оминуло уваги таких видатних учених, як 
І. Ф. Надольний, О. А. Лисенко, О. І. Яценко, Г. І. Горак, В. І. Куцен- 
ко, І. В. Бойченко, Т. І. Ящук, О. І. Погорілий та ін. 

На перший погляд, соціальну філософію можна визначити як 
особливий підрозділ філософії, предметним полем якого є осмислен- 
ня таїнства соціального — сенсу і способу життєдіяльності людини та 
суспільства у їх взаємодії щодо освоєння природи і творення культу- 
ри, пізнання особливостей їх існування в історичному просторі й часі, 
у сьогоденні і майбутньому. 

«Хто живе лише заради зручності, прагне спокою..., тому не тре- 
ба забиратися на висоти абстракції; але хто хоче пізнати світ, розши- 
рити свій світогляд за межі кордонів та тисняви затишного життя в 
долині, той має піднятися нагору». Ця ідея, висловлена видатним 
німецьким мислителем Л. Феєрбахом, образно, але досить влучно 
відображає сутність дисципліни, історію і логіку розгортання пред- 
метного поля якої представлено у дослідженні. 

Справді, хто живе, не замислюючись над обставинами свого 
життя, пливе, як то кажуть, за течією, кому байдуже, що буде нада- 
лі, хто вбачає спокій у мізерно-побутових благах, ніколи не осяг- 
не таїнства того, поки що єдино відомого у доступній нам частині 
Великого космосу, способу існування живої матерії, що має назву 
«людство». Для цього необхідно «піднятися нагору». Піднятися 
розумом, почуттями та волею, обмірковуванням і переживанням 
історії та сьогодення, минулих подій та майбутнього. Власне, саме 
з цього й розпочинається філософія — філософія як роздуми, сум- 
ніви та пошуки істини, зіставлення суджень, філософія як мислен- 
ня. Соціальна філософія і є формою, способом і результатом таких 
роздумів. Вона має своє особливе предметне поле, категорійний 
каркас, принципи. У цих роздумах людина підноситься над об- 
ставинами, осягає їх як щось неістотне, випадкове, скороминуще, 
хвилинне. Водночас, розглядаючи обставини з позицій вищого 
масштабу, людина отримує можливість усвідомити їхні глибинні 
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необхідність і сенс. Соціальна філософія у цьому вимірі й постає 
як теоретичні (і світоглядні) роздуми людини (і людства) про сенс 
людського буття. Соціальна філософія — це «шлях людини наго- 
ру», розширення кордонів її світогляду до безмежжя глибин усві- 
домлення сенсу її буття. 

Як і будь-яка гуманітарна дисципліна, соціальна філософія ви- 
вчає загальну побудову суспільного організму, особливості його 
функціонування та розвитку, взаємодію його складових. Об’єктом 
її теоретичних роздумів є суспільство і людина. У зв’язку з цим со- 
ціальна філософія перебуває в одному класифікаційному шерегу з 
такими науками, як історія, соціологія, політологія та психологія. 
Водночас вона формує свій власний кваліфікаційний шерег. Со- 
ціальна філософія має особливий предмет, виконує притаманні 
лише їй функції та, взаємодіючи із зазначеними науками, виходить 
за «межі простого партнерства». Вона отримує статус світоглядо- 
во-методологічних підвалин гуманітарного пізнання та соціальної 
практики. Що ж надає соціальній філософії можливість набути та- 
кого статусу в системі пізнання? 

По-перше, загальнофілософський, системний, цілісний підхід до 
предмета безпосереднього аналізу. Соціальна філософія вивчає не 
певні аспекти життя суспільства, як це роблять конкретні гумані- 
тарні науки, а суспільство загалом, суспільство як цілісну систему. 
Вона здобуває інтегративне знання про суспільство як соціальну 
систему, що має історію, досягла певного рівня розвитку, функціо- 
нує в тісній взаємодії різноманітних складових — економічних, со- 
ціальних, психологічних, моральних, естетичних, тобто матеріаль- 
них та духовних чинників. 

По-друге, високий рівень узагальнень щодо знань про суспіль- 
ство. Соціальна філософія, спираючись на дані конкретних наук, 
зосереджує увагу на підвалинах побудови людського життя, зако- 
нах та закономірностях його функціонування та розвитку. Вона не 
зупиняється на дрібницях, оперує глибокими категоріями, сягає 
життєдайних джерел соціального, вивчає загальнолюдські засади 
цивілізаційного існування людства. Це аж ніяк не означає, що со- 
ціальна філософія нехтує конкретними питаннями, зневажає знан- 
ня, здобуті в лоні історії, соціології, економічних або юридичних 
наук. Навпаки, без щільного співробітництва з конкретногумані- 
тарними (як, власне, і з деякими природничими — скажімо, біо- 
логією, фізикою, геологією, географією тощо) науками соціальна 
філософія може втратити свій предмет. Загальне не існує поза оди- 
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ничним. В одиничному воно знаходить своє конкретне втілення й 
навпаки — вбирає в себе, отримуючи статус загального, розмаїття 
взаємозв’язків одиничних речей, явищ, процесів. Загальне тільки 
тому і є загальним, що втілює в собі, за словами Г. Геґеля, «багат- 
ство особливого, індивідуального, окремого». Отже, соціальна філо- 
софія аж ніяк не нехтує конкретно-науковими знаннями, але й не 
зупиняється на них. Соціальна філософія підноситься до рівня ро- 
зуміння всезагального. Вона робить всезагальне предметом свого 
безпосереднього аналізу. 

По-третє, статусу світоглядово-методологічних підвалин гу- 
манітарного пізнання у цілому соціальній філософії надає ще одна 
особливість її предмета — вивчення загального підґрунтя суспільно- 
го буття «через людину» як його самоціль і головну цінність, як са- 
моцінність соціального. Жодна з гуманітарних дисциплін у такому 
ракурсі соціальну проблематику не вивчає. Не можна сказати, що 
людина «випадає» з поля зору наукової історії, соціології, юриспру- 
денції або літературознавства. Зазначені науки також вивчають лю- 
дину в системі суспільних зв’язків і суспільство через систему вза- 
ємодії конкретних людей як особистостей. Проте вони не роблять 
людину предметом свого безпосереднього аналізу. У соціальній фі- 
лософії людину розглядають як самоцінність, корінні соціального, 
початок філософських роздумів, їхній принцип і кінцевий резуль- 
тат. Здобуті знання інтерпретують в їхньому зв’язку з людиною та в 
їхньому відношенні до неї (і навпаки — у ставленні людини до знан- 
ня), тобто в системі категорій світоглядного осягнення дійсності. 
Розмірковуючи над побудовою соціуму, джерелами та рушійними 
силами його функціонування та розвитку, соціальна філософія 
передусім розмірковує над долею людини та людства, сенсом бут- 
тя людини у світі, цілями та головною метою життєдіяльності, над 
їхніми вимірами в критеріях людськості та людяності. Соціальна 
філософія здійснює пошук людяних (гуманістичних) форм та спо- 
собів життя людини в суспільстві. У цьому розумінні вона й постає 
як світоглядово-методологічні підвалини, на яких ґрунтується весь 
спектр гуманітарного знання, тобто конкретно-наукового пізнання 
суспільства. 

Є ще одна особливість предмета соціальної філософії, що утвер- 
джує цю науку в такому статусі. Роздуми над побудовою соціуму, 
місцем людини в ньому та долею людства вона здійснює через спів- 
відношення різноманітних чинників людської життєдіяльності. 
Інші гуманітарні науки цієї проблеми, зазвичай, не торкаються. 
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Розглядаючи будь-який аспект буття, вони в цілому приймають ті 
«правила гри», що визначено «верхніми поверхами» науки, тобто 
філософією. У кінцевому розумінні питання зводиться до співвід- 
ношення мислення та буття. Соціальна філософія розв’язує його 
стосовно історичної реальності. Це і є «правилом гри», яке або при- 
ймають, або не приймають конкретні науки, з огляду на розуміння 
його як свого методологічного підґрунтя, або «обходять» його як 
щось неістотне й таке, що не заслуговує на увагу. 

У зв’язку з цими міркуваннями можна дати таке визначення 
предмету соціальної філософії: це — світоглядово-методологічна на- 
ука, яка вивчає загальнолюдські засади цивілізаційного існування та 
розвитку суспільства як цілісної системи крізь призму людини й са- 
моцінності гуманістичних пріоритетів, через співвідношення голов- 
них чинників життєдіяльності людей в історичному просторі та 
часі. 

Предмету соціальної філософії властивий історичний характер. 
Це положення має принципове значення. Річ не лише в тім, що сус- 
пільство як об’єкт соціально-філософського пізнання перебуває в 
розвитку і, просуваючись по щаблях прогресу, потребує висвітлення 
у своїй історії. Сходження суспільства від нижчих до вищих стадій 
(етапів, епох, формацій) аналізує така галузь гуманітарного знання, 
як історія. У широкому розумінні справжній історик самостійно 
доходить до того рівня узагальненого осягнення сутності процесу, 
який ми називаємо філософським. Не випадково відомі історики 
(Геродот, Фукідід, Т. Бокль, А. Тойнбі, М. Блок) були водночас і 
провідними соціальними філософами. Отже, ідеться про щось інше. 
Історичність предмета соціальної філософії «забезпечує» реальна 
історія розвитку суспільства. Без цього філософське осягнення сус- 
пільства не може відбутися. Однак це лише передумова історизму 
предмета нашої науки. Умовою є те, що з кожним новим поворотом 
думки, її оригінальним рухом, злетом до нової вершини соціальна 
філософія дедалі глибше проникає в таїнство суспільного буття, 
осягає феномен людства як такий. 

Великий німецький філософ-екзистенціаліст К. Ясперс вважав, 
що з моменту формування «духовних підвалин людства» (приблиз- 
но між 800 та 200 рр. до н. е.) суспільство рухається вперед аж до на- 
ших днів, зберігаючи свої принципові ознаки (як людства) та спосіб 
буття практично в незмінному вигляді незалежно від регіонів роз- 
селення, кліматичних умов, історичного часу тощо. Отже, існують 
якісь нерозгадані підвалини єдності людства. Соціальна філософія 
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намагається проникнути в цю єдність, охопити її сукупним науково 
систематизованим поглядом. А це означає, що кожний новий пово- 
рот суспільної думки є глибшим проникненням у сутність зазначе- 
ної єдності, у таїнство соціального. Соціально-філософське знання 
кожної доби (і кожного мислителя) постає як своєрідні цеглинки, 
з яких поступово формується загальний каркас філософського ба- 
чення соціального. Отже, справжнє знання про соціум формується 
лише історично. Таїнство соціального відкриває себе лише сукуп- 
ному (історичному) суб’єкту пізнання. Реальну картину розгор- 
тання соціального в історичному просторі та часі відтворює тільки 
історія соціальної філософії. Вивчення історії розвитку соціально- 
філософської думки і є, по суті, тим єдиним засобом пізнання, який 
дає можливість дійти до істини, охопити загальнолюдські засади 
цивілізації на наукових підвалинах. 

Викладене дає можливість сформулювати головне питання со- 
ціальної філософії, над яким працювали найкращі представники ци- 
вілізації. Ідеться про пошук загальнолюдських засад існування та 
розвитку суспільства — різноманітних і водночас таких подібних 
одне до одного народів та культур, соціальних об’єднань та держав, 
особистостей та соціальних спільнот, про осмислення засад та дже- 
рел їхньої інтеграції в єдину людську спільноту — цивілізацію, про 
пошук соціально злагодженого способу життя в організованому і 
справедливому суспільстві. Звичайно, сьогодні неймовірно важко 
абсолютно впевнено визначити пріоритетні проблеми, на яких від- 
точував себе духовно-філософський фундамент людства. Кожна ста- 
родавня (тисячолітня) культура — шумеро-вавилонська, єгипетська, 
егейська, доарійська культура долини Інду, архаїчний світ Китаю — 
мала власні світоглядово-філософські пріоритети, і водночас майже 
в кожній культурі мислителі зверталися до подібних проблем, хоча й 
розв’язували їх згідно з духовними орієнтирами свого народу, влас- 
ними світоглядними та теоретичними надбаннями, практичним до- 
свідом, потребами свого часу та пристрастями своїх «великих героїв». 

Таємницю приблизної одночасності та паралелізму постановки 
споріднених проблем людство ще має розгадати. У цьому широке 
поле для наукового пошуку. Теологи пояснюють зазначений факт 
божественним початком історії. Учені переважно апелюють до при- 
родничих, економічних, політичних та інших чинників. Багато вче- 
них дотримуються думки, що таке природне явище, як періодичні 
розливи великих річок (до прикладу, Нілу в Єгипті, Янцзи в Китаї, 
Гангу та Інду в Індії), зумовлювало приблизно однаковий спосіб 
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життєдіяльності та пристосування людей, що, своєю чергою, позна- 
чилося на концентрації їхніх інтелектуальних зусиль щодо спорідне- 
них проблем. Не виключено, що до цього спонукало людей і постійне 
спілкування. Скажімо, такі видатні теоретики, як Конфуцій, Мо-цзи, 
Платон та Арістотель, часто подорожували, зустрічалися з представ- 
никами духовної еліти інших народів, вивчали надбання інших куль- 
тур, залучали їх до розгортання власної картини світорозуміння та 
практики. Обмін і взаємозбагачення народів і культур здійснювалися 
під час вирішення торговельних справ, у ході військових зіткнень та 
походів, розселення та переселення народів тощо. 

Проте хоч би то як воно було (радше за все, зазначені та шерег 
інших чинників взаємодоповнюють один одного), наука постала 
перед фактом: людство має якийсь своєрідний і єдиний стрижень 

організації свого соціально-культурного існування та розвитку. 
Незалежно від регіону розселення, типу культури, мови, кольору 
шкіри, скрізь, куди проникає допитливий погляд дослідника, люди 
живуть майже однаково: працюють, використовують приблизно од- 
накові знаряддя праці, оперують аналогічними категоріями та по- 
няттями, переживають приблизно однакові чуттєві стани, вірять, 
сподіваються й люблять, формують свої соціальні інституції, вихо- 
вують дітей як люди, а не як інші істоти. Вони приблизно однаково 
усвідомлюють межі або безмежжя свого існування, велич Космосу 
та власну незахищеність перед загрозою катастроф, прагнуть спасін- 
ня та звільнення від страждань, намагаються доторкнутися до абсо- 
лютного й осмислити його, спроєктувати згідно з ним своє майбутнє. 

Осмислення зазначеної проблематики — стрижневої щодо орга- 
нізації людського життя як суспільно-культурного та справедливо- 
го — становить субстанційне підґрунтя предметного поля соціаль- 
ної філософії, що розпочинається як незалежна від міфологічного 
світорозуміння спроба осягнення таїнства людського буття, окрес- 
лює вічні, непорушні засади людського буття, що випливають із са- 

мої сутності людини та суспільства. 
Принциповим питанням початку соціальної філософії є вихід 

людської мудрості за межі міфологічного світогляду. Як описував 
цей процес К. Ясперс, міфологічній добі з її сталістю настав край. 
Головні ідеї давньогрецьких, давньоіндійських, давньокитайських 
філософів були далекими від міфу. Розпочалася боротьба за ра- 
ціональність, пізніше — за трансцендентного Бога, проти демонів, 
фальшивого образу Бога тощо. Міф потроху поступався місцем но- 
вому світогляду — філософському, полемізував з ним, зберігаючи 
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свій домінантний вплив у глибинних пластах народної самосвідо- 
мості, й нерідко здобував у ньому як короткочасні, так і досить три- 
валі перемоги. 

У своєму філософському ставленні до дійсності людина мала 
спиратися переважно на власні життєві сили та потенції. Міф і ре- 
лігія такої орієнтації не давали. У філософії, зауважував К. Ясперс, 
людина як окремий індивід зважилася на те, щоб знайти опертя в 
самій собі. Вона могла тепер внутрішньо протиставити себе світо- 
ві, відкрити в собі джерела, що дають їй можливість піднестися над 
світом і над самою собою. 

Людина дістала змогу, на думку К. Ясперса, відмовитися від 
усіх мирських благ, піти в пустелю, в ліс, у гори; ставши самітни- 
ком, пізнати творчу силу самотності й повернутися у світ володарем 
знання, мудрецем, пророком. Вона дістала змогу торкнутися таїн- 
ства людського буття як незалежного ні від чого самобуття людини 
у світі. Людина самоусвідомлювала себе та свій світ як самостійні 
та самочинні системи. Підсумком такого осмислення якраз і стала 
якісно нова структура людської духовності — соціальна філософія 
як особливий спосіб духовно-практичного осягнення самобуття 
людини у світі, як незалежного ні від чого, крім природи людини, її 
внутрішнього (духовного) єства. Отже, соціальна філософія є спо- 
собом і формою самоусвідомлення людського буття, осягнення його 
таїнства як людського й соціального (суспільного). Вона постає, за 
словами філософа С. Франка, як спроба «розпізнання абрисів сус- 
пільної реальності в її дійсній всеохопній повноті та конкретності» 
(Франк С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 18). 

Світ, в якому живуть люди, надзвичайно суперечливий. Його 
пронизують різноманітні процеси. Часом виникають класові чи на- 
ціональні, виробничі чи побутові конфлікти, міждержавні зіткнен- 
ня, війни, де проливається кров, гинуть люди, назавжди зникають 
матеріальні та духовні цінності. Чи можна запобігти цьому? Як упо- 
рядкувати стосунки між людьми? Як досягти соціальної злагоди? 
На якій основі можна виробити систему заходів та управлінських 
актів, що забезпечували б справедливість та співдружність людей, а 
не їхній розбрат? 

Коротко відповісти на ці запитання можна так: все це здійснене 
лише за умов здорового глузду, проникливого розуму і доброї волі, 
сформованих на засадах пізнання, розуміння сутності тих життєвих 
реалій, в яких відбуваються певні соціальні перипетії, реалізують- 
ся людські пристрасті. Соціальне пізнання — пізнання соціальних 
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реалій життєвого середовища людей — постає як необхідна умова 
його налагодження відповідно до природи і призначення людини. 
Це дає суб’єкту об’єктивно істинне знання. Воно розкриває зако- 
номірності, що торують шлях через хаос випадковостей. Пізнан- 
ня озброює суб’єкта діяльності істиною і дозволяє діяти в руслі 
об’єктивних законів соціального розвитку, а не всупереч їм. Раціо- 
нальна діяльність неможлива без пізнання. Тільки воно вказує лю- 
дині напрями руху вперед, обґрунтовує горизонти майбутнього, за- 
соби його досягнення. 

Соціальне пізнання здійснюється за тими самими законами, що 
й пізнання взагалі. Його основа — суспільно-історична практика. 
Воно не існує поза пізнавальною діяльністю конкретних індиві- 
дів, без системи знань, що передаються від покоління до поколін- 
ня. Механізм пізнання — у відображенні, а мета його — отримання 
об’єктивно істинного знання, яке не залежить від суб’єкта й існує 
поза ним. Водночас соціальне пізнання має свою специфіку. Зупи- 
нимось на цьому більш докладно. 

Досить довго філософи заперечували саму можливість пізнан- 
ня суспільства. Логіку їх міркувань можна охарактеризувати так: у 
природі діють об’єктивні закономірності (до прикладу, закон все- 
світнього тяжіння), що дає можливість її пізнання. Природознав- 
ство як наука про природу (фізика, хімія, механіка) має право на 
існування. У суспільстві ж діють люди, які керуються власним ро- 
зумом. Яка кількість людей, така й «розумів», тобто ідей, поглядів, 
міркувань. Звідси висновок — наука про суспільство, де нібито не- 
має об’єктивних закономірностей, у принципі неможлива. 

Схожий погляд, притаманний здебільшого мислителям давни- 
ни, спостерігаємо і в сьогоденній літературі, хоч і в дещо зміненій 
формі. Скажімо, в працях неокантіанців Г. Риккерта та В. Віндель- 
банда досить однозначно йдеться про те, що істинними науками мо- 
жуть бути лише науки про природу. Суспільні ж науки, на їх думку, 
виступають як «прості регістратори» фактів, бо всі явища суспіль- 
ного життя — індивідуальні й неповторні. Схожої думки дотриму- 
ються англійський філософ та історик А. Тойнбі, німецький соціо- 
лог О. Краус, англійський філософ К. Поппер. 

У суспільстві немає закономірностей, у ньому все можливе, — 
писав, зокрема, А. Тойнбі. Соціологія, як й історична наука, повин- 
на лише фіксувати факти, описувати процес, аналізувати явище. 
Будь-яка спроба узагальнення й доведення до фіксації закономір- 
ності є приреченою і шкідливою. Вона, на думку вченого, спотворює 
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реальну картину людського життя й підштовхує його до деформації 
в майбутньому. 

Дещо раніше за А. Тойнбі про це писав французький соціолог, 
засновник позитивізму О. Конт. Такий самий принцип він поширю- 
вав не лише на соціологію чи історію, а й на науку взагалі: ні наука, 
ні філософія не можуть і не повинні ставити питання про причину 
явищ, вони мають досліджувати лише те, що відбувається. Наука, 
вважав О. Конт, пізнає не сутності, а лише феномени. Те саме сто- 
сується і філософії. 

На перший погляд, ці міркування небезпідставні. Але якщо до 
суспільного життя придивитися пильніше, стає зрозуміло, що без 
відповідної інтерпретації й узгодження певних позицій з ними по- 
годитися важко, якщо й взагалі можливо. І ось чому: куди б не був 
спрямований проникливий погляд дослідника, він фіксує одну не- 
заперечну істину — незалежно від кліматичних та інших умов, щіль- 
ності розселення тощо люди скрізь живуть «як люди», і що харак- 
терно, у своїй історії люди різних континентів і природних ареалів 
проходять приблизно однакові етапи, фази, стадії. Щоправда, бува- 
ють і винятки. 

Намагаючись виявити, описати й осмислити означену єдність 
людської цивілізації, К. Маркс висунув і спробував довести гіпоте- 
зу про існування об’єктивних закономірностей суспільно-історич- 
ного процесу: визначальна роль суспільного буття щодо суспільної 
свідомості, базису щодо надбудови, а також способу виробництва 
матеріальних благ у житті суспільства, класової боротьби і ролі 
народних мас в історії, революції як локомотиву історії... Близь- 
ко століття (починаючи з 1890 року) марксизм протиставляв себе 
всій іншій соціологічній науці як «об’єктивно істинне вчення» — 
суб’єктивізму, ідеалізму, містицизму. Близько 70 років під домі- 
нантним тиском марксизму (ленінізму, сталінізму) жило і розви- 
валося радянське суспільство. Проте історію обдурити неможливо: 
радянське суспільство розпалося на окремі самостійні держави; 
його філософсько-світоглядна та ідеологічна основи виявилися за- 
галом хибними; «об’єктивні закономірності» не змогли забезпечити 
історичної логіки руху у «світле майбутнє». 

І знову, як і на початку століття, перед соціальним філософом 
постало запитання: якщо немає об’єктивних закономірностей, що ж 
тоді належить вивчати і чи може існувати соціальна філософія як 
наука взагалі? 
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Досвід століть не проходить марно. Він навчає, застерігає від по- 
спішних і свавільних дій, підказує напрями пошуку і варіанти при- 
йняття рішення. Відмінностей між людьми, народами і культурами 
більш ніж достатньо. Але є і певна єдність, своєрідний стрижень 
життя цивілізації — загальнолюдські норми, принципи, виміри со- 
ціальної організації. Згадаймо Біблію: «...Що було, воно й буде, і що 
робилося, буде робитись воно, і нема нічого нового під сонцем!» Що 
ж таке вічне, незмінне, субстанційне в цивілізації? У чому її (ци- 
вілізації) таїнство? Можливо, воно становить основу тих головних 
запитань, на які має відповісти соціальна філософія? 

Звернімося до історії розвитку нашого предмета. Таїнство люд- 
ського співжиття античні філософи вбачали в наслідуванні приро- 
ди, мислителі епохи Середньовіччя апелювала до Бога. Соловйов 
убачав його розгадку в духовно-релігійній всеєдності, В. Вернад- 
ський — у ноо-сфері, Л. Гумільов — у зумовлених природним пере- 
бігом подій імпульсах пасіонарності, Г. Геґель — в абсолютній ідеї. 
Різні епохи, різні вчені, різні підходи, однак не можна не побачи- 
ти й іншого: всіх цих, як і багатьох інших мислителів, єднає спроба 
осягнути субстанційну основу життя людства. Вона, ця субстанцій- 
на основа, — своєрідне таїнство людського життя — якраз і є тією 
предметністю, яку намагається осмислити соціальна філософія. Со- 
ціальна філософія у цьому розумінні постає як наука, що вивчає за- 
гальнолюдські (субстанційні) засади цивілізаційного існування та 
розвитку суспільства і людини. Не примарні і вигадані «закономір- 
ності», не проста «реєстрація» фактів, подій і процесів, а субстан- 
ційна основа соціального — ось поле залучення соціально-філософ- 
ських зусиль, одна із головних особливостей соціального пізнання. 

Друга особливість соціального пізнання обумовлена тією обста- 
виною, що суспільство пізнає себе саме. Воно водночас виступає як 
об’єкт пізнання і як його суб’єкт. Якщо залучити художню уяву, то 
це дещо нагадує знаменитого барона Мюнхаузена в ситуації, коли 
той намагається витягнути себе і свого коня з болота, тягнучи себе 

за чуприну! Чи можливе таке? 
Суб’єктом пізнання завжди є людина. Коли вона пізнає приро- 

ду, то об’єкт її пізнання значною мірою перебуває поза нею, оскіль- 
ки людина як біологічна істота також є частиною природи. Коли ж 
ідеться про пізнання суспільства, то суб’єкт і об’єкт збігаються. 
Пізнаючи суспільство, людина пізнає себе. І навпаки, пізнаючи 
себе, водночас вона пізнає суспільство, в якому живе і діє. У цьо- 
му розумінні надзвичайно справедливими і слушними є поради 
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мислителів давнини: «людина — міра всіх речей» та «пізнай само- 
го себе». Звичайно, щоб пізнати суспільство, людина має уявляти 
його як незалежне від себе. Тільки тоді можна досягти істини. Але 
як важко це зробити! І ось чому. Людина — суб’єкт пізнання — за- 
вжди має якісь інтереси, потреби, цілі, прагнення. Хіба можна від- 
окремити їх від того середовища, в якому вони формуються і мають 
отримувати життєву реалізацію? А якщо зробити це неможливо, то, 
виходить, неможливо досягти об’єктивного результату в пізнанні, 
бо ж інтереси і потреби, пристрасті і надії «увійдуть» у нього! Чи, 
може, тут щось не так? 

Саме в тому й полягає об’єктивність соціального пізнання — ба- 
чити в суспільстві не те, що хочеться суб’єктові згідно з його власни- 
ми потребами та інтересами, а те, чим воно є само по собі як існуюче 
об’єктивно, тобто незалежно від них. Здійснити це можна лише шля- 
хом пізнання суспільства в контексті суспільно-історичної практи- 
ки, де діють різноманітні суб’єкти — індивіди і соціальні спільності, 
що мають різноспрямовані та однакові інтереси і потреби, де існу- 
ють боротьба та злагода історичного розвитку. Об’єктивність соціа- 
льно-філософського пізнання у цьому вимірі полягає у тому, якою 
мірою, як глибоко і ґрунтовно відтворює воно весь спектр суспіль- 
них суперечностей, потреб, інтересів; як чітко віддиференційовує 
воно ці суперечності стосовно різноманітних суб’єктів (дійових осіб 
та виконавців історичної драми); як виважено і толерантно інтер- 
претує різноспрямовані думки й залучає їх до пошуку шляхів побу- 
дови оптимально (відповідно до вимог історичного простору і часу) 
організованого суспільства. 

Існує ще одна особливість соціального пізнання, зумовлена спе- 
цифікою суспільства як його об’єкта. Вона полягає в обмеженості 
застосування такого поширеного методу пізнання, як експеримент. 
У природознавстві здавна застосовується метод експериментально- 
го здобуття знань. Загальнофілософське обґрунтування він дістав 
у працях Ф. Бекона. Сучасна наука користується різноманітними 
експериментами — простими, складними, інтелектуальними. У ши- 
рокому розумінні соціальне експериментування почалося приблиз- 
но з 20-х років ХХ ст. Воно дає змогу втілити в життя нові форми 
соціальної організації та управління суспільством, оптимізувати 
ті чи інші соціальні процеси. Водночас не можна не зважати на те, 
що об’єктом соціального експерименту є, з одного боку, живі люди, 
а з іншого — сам експериментатор (або експериментатори), що в 
разі невдачі експерименту негативно позначиться на їх долі й на 
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«чистоті» експерименту, зумовлює відповідальність дослідника пе- 
ред суспільством і самим собою. 

Як позначився на долі людей і людства «соціальний експери- 
мент» жовтневих подій 1917 року, індустріалізації і колективізації, 
культурної революції і перебудови? 

Як виправити «експеримент» переселення «малих» народів, зо- 
крема кримських татар або значної частини населення прибалтій- 
ських республік, Західної України в центральні райони Росії чи до 
Сибіру? Як підрахувати збитки й відшкодувати культурно-мораль- 
ні втрати політичного експерименту «зближення і злиття націй»? 
І хто за все це має відповідати? 

Усі ці запитання мають риторичний характер. Застосування 
експерименту в соціальному пізнанні має певні межі, що й зумов- 
лює його специфіку на відміну від пізнання природи. 

Існують й інші особливості соціального пізнання, але річ не в 
тому. Головне — воно існує, а отже, існує суспільствознавство як 
система пізнання соціальної реальності, загальних закономірнос- 
тей, конкретно-історичних форм розвитку. Ця система об’єднує такі 
самостійні суспільні (гуманітарні) дисципліни, як соціологія, істо- 
рія, психологія, юридичні науки, філософія та ін. 

Кожна із суспільних наук досліджує один об’єкт — суспільство, 
але з різних боків, тобто кожна гуманітарна наука має свій предмет 
і свої засоби пізнання. 

До прикладу, історія відтворює все суттєве в минулому житті 
суспільства при збереженні індивідуальності подій, значних сус- 
пільних процесів (революцій, війн, повстань, економічних та по- 
літичних реформ), діяльності видатних особистостей. Соціологія, 
навпаки, не заглиблюючись у минуле, бере інший зріз: вивчає стан 
суспільства як системи взаємодії соціальних інститутів, проце- 
сів, суспільних груп і особистостей. Психологія дає уявлення про 
суспільство з погляду тих соціально-психологічних процесів, що в 
ньому відбуваються. Юридичні науки досліджують закономірності 
регулятивних механізмів, зокрема, права як особливої системи со- 
ціальних норм, правових форм організації й діяльності держави та 
політичної системи суспільства в цілому. 

Звичайно, всі гуманітарні науки пов’язані й взаємодіють, хоч і 
не завжди продуктивно. У нашому суспільствознавстві тенденції 
відчуження гуманітарних наук одна від одної набули такої сили, 
що, скажімо, філософ не розуміє економіста, соціолог — історика, 
економіст не бажає порозумітися із соціальним психологом, і навпа- 
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ки. Об’єднання наук про суспільство в єдину систему гуманітарного 
пізнання постає як домінувальна тенденція і актуальна потреба їх 
сьогоденного розвитку. Матеріальну основу цієї тенденції стано- 
вить суспільство як єдиний об’єкт пізнання для всіх гуманітарних 
наук, духовну — об’єктивна потреба в пізнанні суспільства як ціліс- 
ної системи, методологічну — соціальна філософія (наука, що має 
свій специфічний предмет, обґрунтовує філософську концепцію 
суспільно-історичного розвитку і виконує специфічну функцію в 
системі гуманітарного знання). 

Головною особливістю предмета соціальної філософії є те, що 
ця наука вивчає не той чи той аспекти життя суспільства, а суспіль- 
ство як цілісну систему. Історик вивчає особливості історичного 
розвитку суспільства, психолог — психічні процеси, соціолог — сьо- 
годення. 

Соціальний філософ, узагальнюючи конкретно-гуманітарне 
знання, розглядає суспільство в цілому. Він здобуває інтегративне 
знання про суспільство як систему, що має історію, досягло певного 
рівня сьогоденного розвитку, функціонує в тісній взаємодії еконо- 
мічних, соціальних, психологічних, тобто матеріальних та духовних 
чинників. Зрозуміло, зробити це не можна без певного абстрагуван- 
ня від конкретного знання, що обґрунтовується спеціальними на- 
уками про суспільство. Таке абстрагування в соціальній філософії 
здійснюється на основі узагальнення. Причому воно досягає такого 
рівня, що, розглядаючи суспільство як цілісну систему, соціальний 
філософ зосереджується на субстанційній основі, загальнолюд- 
ських засадах цивілізаційного життя людства. Доречно зауважити, 
що жодна конкретна гуманітарна наука не дає такого рівня узагаль- 
нення та інтеграції знання і не здійснює обґрунтування загальних 
законів розвитку суспільства. Цю функцію бере на себе лише соціа- 
льна філософія, що і зумовлює специфіку її предмета. 

Соціальна філософія — наука світоглядна. Це означає, що су- 
перечності й проблеми розвитку суспільства вона вивчає на осно- 
ві визначення місця і ролі в них людського чинника, відношення 
знання до людини і навпаки. Центральною проблемою соціальної 
філософії є проблема людини: сенсу її буття у світі, цілей та голов- 
ної мети життєдіяльності. Жодна гуманітарна дисципліна не вивчає 
соціальну проблематику в такому ракурсі. Однак це зовсім не озна- 
чає, що людина «випадає» з поля зору історії, соціології, юриспру- 
денції чи літературознавства. Згадані науки торкаються цієї теми, 
але не роблять її безпосереднім предметом теоретичного аналізу. 
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У соціальній філософії людина є найвищою метою соціального фі- 
лософування. Людина — початок філософських роздумів, їх прин- 
цип і кінцевий результат. Коли ж проблема людини в соціальних 
концепціях відходить на другий чи третій план, коли людина як са- 
моцінність підмінюється суспільством, класом, партією чи держа- 
вою, від соціальної філософії залишається лише згадка. Ця наука 
перетворюється на найгіршу ідеологію і замість істинного знання 
відтворює ілюзії. 

Подібна метаморфоза відбувається й тоді, коли місце людини в 
філософських роздумах про долю людства й побудову суспільства 
заступає ідея, дух, Бог. У такому разі соціальна філософія перетво- 
рюється на теологію, здобуте знання перестає вимірюватися на іс- 
тинність. Воно перетворюється на предмет віри і виконує інстру- 
ментальну функцію. 

Соціальна філософія як філософська наука не може оминути 
питання про співвідношення основних чинників суспільного роз- 
витку, зокрема й найбільш загальних серед них, таких, як мислення 
і буття. Розгляд соціальної проблематики у контексті пріоритетів 
різноманітних чинників людської життєдіяльності становить чет- 
верту особливість предмета соціальної філософії. Інші гуманітарні 
науки цієї проблеми, зазвичай, не торкаються, хоч і виходять у своїх 
міркуваннях з того чи іншого принципу її розв’язання. 

Як і кожна наука, соціальна філософія оперує певним набором 
категорій — фундаментальних понять, що відображають найбільш 
суттєві, закономірні зв’язки й відносини дійсності та пізнання. По- 
будова системи категорій соціальної філософії, як і суто наукова 
інтерпретація їх змісту, на сьогоднішній день перебуває в початко- 
вому стані. Перед тим, як назвати основні категорії соціальної філо- 
софії, зробимо декілька загальних застережень: 

– категорії соціальної філософії мають об’єктивний характер, їх 
зміст відображає суспільні відносини людей, що існують незалежно 
від волі та свідомості суб’єкта пізнання; 

– вони мають історичний характер, бо розроблялися протягом 
усієї історії розвитку суспільної думки і, безумовно, їх зміст збага- 
чується новими надбаннями цивілізації; 

– кожна нова епоха, новий виток суспільної думки збагачують 
категоріальний каркас соціальної філософії відповідними надбан- 
нями. Особливо результативно в цьому аспекті «попрацювали» 
марксистська соціальна думка, екзистенціалізм, сучасна соціо- 
культурологія та герменевтика. Саме вони упорядкували систему 
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категорій, привели її до єдиної основи, збагатили новими евристич- 
ними поняттями; 

– система категорій соціальної філософії відображає основні 
проблеми її дослідження, структуру її предмета; 

– у кожного оригінального соціального філософа «відпрацьо- 
вано» свою систему категорій, що відображає його концептуальне 
бачення суспільства й основних проблем його розвитку. 

У широкому розумінні, категорії соціальної філософії — це тер- 
мін для позначення слоїстих за своїм змістовим наповненням харак- 
теристик життєвого світу людини і суспільства. Категорії соціальної 
філософії відіграють роль таких форм практичного, духовно-прак- 
тичного й духовно-теоретичного освоєння суспільно-історичної 
дійсності саме, як органічної цілісності, де довільна з категорій по- 
стає як своєрідне уособлення будь-якої іншої, оскільки кожна є не 
що інше як сама ця дійсність, як цілісність (чи її образ), зафіксована 
в одному з ракурсів. Вони докорінно і різнобічно зумовлені культу- 
ротворчою життєдіяльністю того чи того соціального організму — 
суспільства, цивілізації тощо. 

На перших етапах категоризації суспільної реальності категорії 
соціальної філософії перебувають на рівні праформи, постають як 
своєрідні роди людського буття, всезагальні форми життєдіяльнос- 
ті людей. Пізніше — як нерефлексовані, несвідомо сформовані й ді- 
ючі форми осмислення людьми соціальної дійсності; свого буття в 
ній. І лише на вельми пізніх етапах існування суспільно-історичних 
макроорганізмів — культур, суспільств, цивілізацій, спільнот — на- 
бувають значення форм рефлексивних, починають відігравати роль 
свідомо розроблених і використовуваних засобів філософського 
осмислення соціально-історичного процесу, постають у вигляді 
основоположних понять найрізноманітніших соціально-філософ- 
ських вчень. Однак і на цій фазі практичний світ людської життєді- 
яльності є основою і середовищем формування та функціонування 
категорії соціальної філософії. Відповідно вони виступають як за- 
соби не лише, а й також і екзистенційно-практичних форм такого 
освоєння суспільно-історичної реальності кожним наступним по- 
колінням та індивідом, яке здійснюється на основі послідовних 
циклів. Основними ланками кожного такого циклу є практичне, 
практично-духовне, духовне (теоретичне), духовно-практичне і 
знову практичне освоєння дійсності. Потім цикл (вже за нових со- 
ціально-історичних умов) відтворюється. У масштабах цивілізова- 
ного суспільства функціонування категорії соціальної філософії як 
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форм екзистенційно-практичного, пізнавального й регулятивного 
освоєння соціальної реальності здійснюється не в рамках однолі- 
нійної послідовності дедалі масштабніших і прогресуючих циклів 
чи полінійної спільноти таких послідовностей, а в контексті мно- 
жини не тільки послідовностей, а й співіснувань циклів подібного 
штибу. При цьому як формування, так і функціонування катего- 
рії соціальної філософії відбувається через збіг онто- і філогенезу, 
оскільки зміна й засвоєння форм категоризації життєвого світу 
кожним індивідом і поколінням в процесі їх входження в систему 
культури відтворює та уособлює в стислій і специфікованій формі 
ступені категорізації дійсності (та їх поступове усвідомлення) в ході 
історичного розвитку людства в цілому. 

Категорії соціальної філософії мають системну природу у струк- 
турі соціально-філософського знання, вони сягають рівня рефлексії 
і набирають форми наріжних понять філософії суспільства, лише 
конституючись у відповідну категоріальну систему. Означена сис- 
тема може розв’язувати завдання автентичного розуміння суспіль- 
ства як цілісної і водночас внутрішньо диференційованої системи, 
лише постаючи як така сама система, але вже категорії соціальної 
філософії. У ході побудови, розвитку і функціонування схожої сис- 
теми категорії соціальної філософії зв’язком з практичною життє- 
діяльністю опосередковується не тільки відношення відповідної 
категорії із соціальною реальністю, а й взаємопереходи самих ка- 
тегорій соціальної філософії в контексті їх системи. Кожен з таких 
переходів здійснюється як постійне відтворення і розв’язання супе- 
речності між абстрактним і конкретним, як перехід від абстрактні- 
шої до конкретнішої. Будь-яка категорія соціальної філософії ха- 
рактеризує суспільну дійсність як ціле, взяте в якомусь одному зрі- 
зі, з певного погляду. Сама ж ця дійсність є живою багатогранною 
цілісністю, яка може отримати адекватне вираження лише в такій 
самій динамічній і цілісній системі категорій соціальної філософії. 

Перехід від однієї категорії до іншої постає в цьому випадку не 
як дедукування понять, а як зняття кожного разу все нової невід- 
повідності між однобічністю категорії, що відображає суспільство 
лише однобічно, і конкретністю, багатогранністю того чи іншого 
реального історичного суспільства, як з’ясування різноманітних 
модифікацій, що відбуваються у «схоплюваних» певною катего- 
рією явищах і процесах під впливом нових умов життєдіяльності 
людей. Розв’язання цієї часткової невідповідності між категорія- 
ми, що у цілому адекватно відображає суспільну реальність і самою 
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цією багатоликою, суперечливою і лабільною реальністю, повніше, 
глибше, різнобічніше й автентичніше її розуміння й відбувається 
шляхом переходу до наступної, конкретнішої категорії. Його здій- 
снення щоразу потребує звернення до реального життєвого світу, 
врахування нової грані освоєння суспільної дійсності, залучення до 
системи категорій нових фактів, перероблення в поняття виявле- 
них даних, споглядання й уявлення, осмислення на рівні соціальної 
філософії змісту відповідних категорій культури, світогляду та за- 
гальної філософії. При цьому зв’язок категорій соціальної філософії 
в їх системі реалізується не як жорстко заданий за спрямованістю 
перехід каузального характеру, а як взаємозв’язок, взаємоперехід, 
«подвійний перехід», що охоплює як просування від попередньої, 
абстрактнішої категорії до конкретнішої, так і зворотний рух, який 
фіксує «обернення» пізнавальної послідовності категорії соціальної 
філософії на зворотну їй за спрямованістю послідовність детерміна- 
ції реальних форм життєдіяльності суспільства, що виражаються в 
цих категоріях. 

Мережа категорій соціальної філософії як рефлексивних форм 
постає у двох основних вимірах: а) досконалої категоріальної систе- 
ми як своєрідного канона, ідеалу соціально-філософського осягнен- 
ня категорій соціальної філософії; б) категоріального апарату, тобто 
органона, дійового інструмента такого осягнення методологічного 
засобу, застосовного в різних галузях людського життя, зокрема су- 
часного наукового пізнання. 

Категорії, якими оперує соціальна філософія, узагальнено й по- 
дано нижче. 

Висхідний ряд загальних категорій: 

природа, людина, суспільство, суспільне життя, основні сфери 

суспільного життя, діяльність, виробництво. 

сфера матеріального виробництва: 

праця, географічне середовище, матеріальне виробництво, про- 

дуктивні сили, виробничі відносини, засоби виробництва, техніка, тех- 

нологія, науково-технічна революція, екологія, власність, економічний 

базис суспільств, прогрес і регрес. 

соціально-політична сфера: 

відносини суспільні, соціальна стратифікація, соціальна мобіль- 

ність, соціальна структура, соціальна спільнота, етнос, народ, клас, 

нація, соціальні інститути, політика, політична культура, держава, пар- 

тія, диктатура, демократія, тоталітаризм, соціальне насильство, кла- 

сова боротьба, революція, реформа. 
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Духовне життя суспільства: 

дух, духовні цінності, суспільна свідомість, суспільна психологія, 

ідеологія, наука, мораль, релігія, право, естетична свідомість, міф. 

Культурно-побутова сфера: 

культура, культурна революція, мистецтво, література, освіта, по- 

треби, інтереси, сім’я, вільний час, побут, цінності. 

Завершальний ряд загальних категорій: 

історія, рушійні сили історії, відчуження, гуманізм, свобода і необ- 

хідність, прогрес і регрес, віра, надія, любов. 

* * * 

Насамперед соціальна філософія виходить з об’єктивності як 
принципу здобуття та організації знання. Об’єктивність означає не- 
упередженість, незалежність суджень від світоглядних та суспіль- 
но-політичних орієнтацій тієї соціальної верстви, до якої належить 
дослідник, відображення всього спектра ціннісних орієнтацій дійо- 
вих осіб суспільної історії. При цьому дослідник не обов’язково по- 
винен бути нейтральним. Він має право на обґрунтування позиції 
як власної, так і того класу, інтереси якого він обстоює. 

Об’єктивність дослідника полягає у правдивому відображенні 
всієї палітри суперечностей, продиктованих зіткненням різноспря- 
мованих інтересів соціальних верств. Саме об’єктивність забез- 
печує науковість. Принцип об’єктивності змикається з принципом 
системності. Соціальна філософія — системна наука, що дає ціліс- 
не уявлення про суспільство, яке, безумовно, є системою. Принцип 
системності орієнтує дослідника на розкриття цілісності об’єкта, на 
вияв його багатогранних зв’язків. Суспільство – система надзвичай- 
но складна й багатофакторна. Його неможливо дослідити одразу. 
Кожний складник суспільства, кожен чинник потребує самостійно- 
го вивчення. Це стосується виробництва, класових відносин, держа- 
ви, сім’ї, культури, суспільної свідомості. Але ж усі ці чинники існу- 
ють у тісному взаємозв’язку і взаємодії! Яке б глибоке знання ми не 
одержали щодо кожного елемента, уявлення про суспільство буде 
неповним, якщо поза увагою лишиться система їх взаємозв’язків і 
взаємозумовлень. Саме принцип системності забезпечує вивчення 
суспільства і його складників як єдиного цілого, системи. Мето- 
дологічне значення системного підходу полягає в тому, що він дає 
змогу знайти й проаналізувати складники системи, їх інваріантну 
структуру, що визначає відношення й зв’язки елементів у системі. 
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Звичайно, суспільство як система не залишається незмінним. 
Воно розвивається, що, безперечно, має відображатися в теорії. 
Важливим методологічним принципом соціальної філософії у цьо- 
му контексті є принцип розвитку, з яким тісно змикається принцип 
конкретно-історичного підходу. 

Ніщо не постає з нічого. Ніщо у світі не може з’явитися без 
передумови. Спочатку формується передумова, потім можливість 
чогось нового, нарешті — за наявності відповідних умов — мож- 
ливість перетворюється на дійсність. Так відбувається розвиток 
взагалі і соціальних форм взаємин між людьми зокрема. Щоб відо- 
бражати соціум у русі, соціально-філософське знання має бути ор- 
ганізованим у систему, що розвивається. Воно повинне розпочи- 
натися з найпростіших категорій, елементарних понять. Принцип 
розвитку орієнтує соціально-філософське пізнання на осягнення 
становлення соціуму, сходження його від елементарних форм ор- 
ганізації до складніших і розгалужених. При цьому він містить 
двоєдину умову: 

1) виявлення джерела і конкретного механізму суспільного роз- 
витку; 

2) аналіз його конкретних форм і етапів, принаймні у загальних, 
принципових моментах. 

Перша умова дає змогу осягнути соціум як систему, що розвива- 
ється, друга — прослідкувати весь історичний шлях її розвитку від 
початкових форм до найвищих. 

Як бачимо, у цьому випадку принцип розвитку тісно пов’язаний 
з принципом історизму, згідно з вимогами якого соціум має розгля- 
датися в закономірному історичному розвитку, в тісному зв’язку з 
конкретно-історичними умовами його існування. 

Реалізувати вимоги принципу історизму надзвичайно важко, 
особливо коли йдеться про приведення до системи організації знан- 
ня про історично змінний об’єкт дослідження — зовсім інше. Як 
нам видається, задовольнити вимоги цього принципу не вдавало- 
ся не тільки його безпосереднім фундаторам — Дж. Віко, Вольтеру, 
Й. Г. Гердеру, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Фіхте і Г. Геґелю, а й мислителям, 
досвід соціального пізнання яких був збагачений розумінням недо- 
ліків неісторичного підходу до дійсності — К. Марксу, О. Шпенгле- 
ру, О. Тоффлеру і багатьом іншим відомим соціальним філософам 
нашого часу. 

Історизм вимагає виявлення загальної основи соціального в її 
історичному розвиткові; специфіки кожного етапу її формовияву; 
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особливостей переходу від одного якісно визначеного ступеня про- 
цесу його розвитку до наступного; характеру і механізму трансфор- 
мування елементів попереднього ступеня на новому етапі історич- 
ного розвитку. Головне — сприйняття історії в соціальній філософії 
не повинне бути зведеним до опису життєвих подій. Воно підпоряд- 
ковується знаходженню того фокусу, в якому потрібно розглядати 
практичні і теоретичні завдання, і є не чим іншим, як логічним відо- 
браженням історичного процесу. 

Принцип історизму відрізняється від принципу історицизму, об- 
ґрунтованому представниками баденської школи неокантіанства, 
зокрема такими відомими теоретиками, як Б. Кроче, В. Дільтей, 
К. Ясперс, К. Поппер. Історицизм виходить з фіналістського детер- 
мінізму, ідеї провіденціальної (розумної) необхідності, прагнення 
до виправдання зла і насильства як ефективних знарядь прогресу, 
витлумачення сучасного як повної істини минулого і зневажливо- 
історичного ставлення до проблеми втрачених та нереалізованих 
можливостей (див.: Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. 
C. 353). Принцип історицизму формує суб’єктивістську парадигму 
бачення історії. Історизм же вимагає об’єктивності. Він ґрунтується 
на розгляді дійсного, а не уявного розвитку історії, тісно пов’язаний 
з принципами практики, системності, розвитку і постає як важли- 
вий складник загальнонаукової методології соціального пізнання й 
практики. 

Розглянувши методологічні та світоглядні засади соціальної фі- 
лософії як науки, можна визначити її предмет. Соціальна філософія 
вивчає основні закони функціонування та розвитку суспільства і 
людини як цілісної системи крізь призму загальнолюдських пріори- 
тетів в контексті співвідношення первинних та вторинних чинників 
життєдіяльності людей. 

Гуманістична спрямованість соціальної філософії є її основною 
методологічною засадою тому, що проблема людини є головною у 
філософському освоєнні дійсності. Інтереси людини, її щастя, до- 
бробут, здоров’я, благополуччя — понад усе, незалежно від того, яка 
проблема (економічна, соціально-політична чи соціокультурна) 
розглядається конкретним автором, який його соціальний стан; не- 
залежно ні від чого, крім інтересів людини як самоцілі суспільно-іс- 
торичного розвитку і його головного суб’єкта. 

Інтереси людини, розвитку особистості як вільної творчої ін- 
дивідуальності в соціальній філософії розглядаються як голов- 
ний критерій визначення значущості різноманітних концепцій, 
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оцінки їх ролі в історії соціальної думки та суспільно-історичній 
практиці. Потім починають діяти й інші критерії, до прикладу, об- 
ґрунтованість, логіка, послідовність, несуперечливість тощо. Пе- 
редусім інтереси людини. І якщо певна концепція підпорядкована 
пошуку шляхів і засобів задоволення інтересів людини як людини 
(наголосимо, не суб’єктивно-класових, індивідуальних чи групо- 
вих, а загальнолюдських), з погляду соціальної філософії, вона 
заслуговує на увагу й скрупульозне вивчення незалежно від тих 
метаморфоз, які відбуваються з конкретним знанням у її межах. 
Вивчати потрібно й інші теорії. Однак поза увагою дослідника 
не має лишитися той факт, що їх висновки може бути зумовлено 
суб’єктивними інтересами — класовими, груповими, індивідуаль- 
ними. 

Гуманістична спрямованість соціально-філософського знання 
аж ніяк не перекреслює і не відторгає його національну обумовле- 
ність, навпаки, враховує і покладає її в основу загальнолюдського 
контексту теорії. Кожен філософ є представником свого народу, 
культури, нації, держави. І це природно, коли їхні інтереси як свої 
власні він відображає в теорії. Справедливим є й інше твердження: 
кожен філософ, осмислюючи субстанційну основу людського буття, 
є представником людства загалом. Він піднімається до розуміння 
всезагального і також втілює його у свою теорію. Соціальна філо- 
софія є чарівним плетивом національного і загальнолюдського. Ін- 
теграційною основою їх єдності знову таки постають гуманістичні 
пріоритети, бо ж людина і людяність є субстанційною основою со- 
ціального. 

Наголошуючи на гуманістичній спрямованості соціальної філо- 
софії, не варто забувати, що суспільство є не лише сумою індиві- 
дів (людей як таких), а людей, що об’єднуються в певні соціальні 
групи: верстви, класи, нації, народності. Основа цього об’єднання- 
розмежування — інтереси. Їх розмаїття визначає архітектоніку дія- 
льності та поведінку людей у суспільстві. Ця домінанта зумовлює 
неоднозначність усвідомлення різними соціальними верствами 
пріоритетних засад суспільно-історичного розвитку, свого місця і 
ролі в ньому, а значить, і власного щастя. Воно «переноситься» в 
соціальну філософію, яка в цьому вимірі постає як синтез загально- 
людських та класових (групових, національних) пріоритетів. 

Діалектика загальнолюдського, класового та індивідуально- 
го проходить червоною ниткою через історію суспільства, де іс- 
нують класи. Справді, кожен суспільний клас має свої інтереси 
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(економічні, соціальні, політичні), духовні цінності, моральні 
норми, традиції та звички, цілі та ідеали, певні принципи. Мис- 
лячі представники класу (ідеологи) забезпечують їх теоретичне 
обґрунтування, що постає як парадигма розвитку наукових дослі- 
джень, художнього освоєння світу, пошуку морально-правових та 
політичних результатів. Але якщо зазначена парадигма абсолю- 
тизується, закріплюється жорстким принципом партійності, то це 
однозначно зумовлює чорно-білу варіативність мислення ідеоло- 
га, вченого, діяча культури. 

Схожа логіка, що базується на абсолютизації класовості, орієн- 
тує на однозначність, яка призводить до безвиході, бо практично 
не враховує розмаїття інтересів інших соціальних верств, а зна- 
чить створює ілюзії й нав’язує їх суспільству. Це притаманне всім 
суспільно-політичним вченням, що створювалися на пріоритетних 
засадах класовості. Розвиток таких вчень відбувається поступово: 
класовість — однозначність — глухий кут. Доволі яскраво це вияви- 
лося в історичній долі марксизму-ленінізму. 

Марксистсько-ленінське вчення відкрито (і в цьому його перева- 
га перед іншими соціально-політичними доктринами) проголосило 
однозначну прихильність до матеріалізму та інтересів пролетаріа- 
ту. Зрештою, це вчення й створювалось як наукове обґрунтування 
цілей і завдань боротьби пролетаріату, як послідовний теоретичний 
вираз його корінних інтересів на противагу інтересам експлуата- 
торів не тільки в політиці, а й у філософії, соціології, мистецтві та 
моралі. 

Однак у відображенні інтересів свого класу це вчення створило 
ілюзію: нібито інтереси пролетаріату збігаються з інтересами всіх 
трудящих. Наділивши себе статусом всезагальності, марксистсько- 
ленінська теорія забула, а фактично відкинула як несуттєві інтереси 
інших соціальних верств, людини як людини. 

Намагання перейти до інших пріоритетних засад, до прикладу, 
пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, в межах 
марксистської філософії приречені. Марксизм-ленінізм — теорія 
класовості, партійності, диктатури пролетаріату. Ця теорія багато в 
чому правильно і діалектично відобразила сутність суспільних від- 
носин між людьми, показала механізм суспільного розвитку, його 
джерела й рушійні сили, особливо в контексті соціальних реалій 
минулого століття. Класова спрямованість зумовила однозначність 
висновків у теорії та рух суспільної організації за логікою «диктату- 
ра пролетаріату — диктатура вождя — диктатура партії — диктатура 
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бюрократії» на практиці. Усе це можна охарактеризувати поняттям 
«тоталітаризм». 

Вихід із ситуації, що створилася, вбачаємо в урахуванні загаль- 
них інтересів людства. Мовою практичного знання це означає враху- 
вання інтересів конкретної людини як людини у розмаїтті її соціа- 
льних, політичних, національних взаємозв’язків з іншими людьми 
в суспільстві. Тож вихід можливий на загальнолюдських засадах. 
Відповідальність за теоретичні пошуки бере на себе соціальна фі- 
лософія. Вона базується на загальнолюдських пріоритетах. Оскіль- 
ки загальнолюдське не може існувати інакше, ніж через історично 
конкретне, зокрема класове, соціальна філософія розглядає, вивчає, 
оцінює всяке соціальне вчення незалежно від того, на яких мето- 
дологічних чи соціально-політичних засадах його створено, пред- 
ставником якого класу чи соціальної групи, з якою метою і для якої 
партії. Соціальна філософія «фільтрує» його крізь призму істини 
із загальнолюдських пріоритетів, оцінює з погляду цивілізаційних 
основ розвитку людства, пропонує для впровадження в практику з 
урахуванням конкретно-історичних реалій, обставин життя людей 
в тій чи іншій національній державі. 

Витоки соціальної філософії перебувають у мудрості мислите- 
лів доісторичних часів, які першими розпочали розмову про сенс 
життя, його цінності і спрямованість. У ході свого історичного 
розвитку людство накопичило десятки, а може, і сотні оригіналь- 
них концепцій, кожна з яких має певний сенс і право на існування 
у філософській культурі людства. Незаперечним є і те, що жоден з 
них не охопив суспільство як цілісність, не осягнув його таїнства, 
не розкрив його природу всеохопно. У цьому немає нічого дивно- 
го. Таїнство соціального підвладне лише сукупному філософському 
погляду, тобто історії соціальної філософії, яку ми розглядаємо як 
цілісну, інтегровану і водночас відкриту наукову теорію суспільства 
як соціально-історичного процесу, як філософську теорію життєдія- 
льності людства у великому і безмежному Космосі. Кожен з нас має 
скласти про соціальне своє власне уявлення. Адже кожен є його 
складником, своєрідним «соціальним атомом», елементом системи, 
що рухається за її законами і водночас виходить за їх межі, оскільки 
володіє таким унікальним даром, як свобода. 

Жити в суспільстві по-людськи можна лише тоді, коли ти доб- 
ре знаєш, що це таке, які закони та закономірності визначають його 
колообіг, які чинники та як саме регулюють відносини між людьми, 
де знаходиться джерело достатку і як, зрештою, відбувається те, що 
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прийнято називати прогресом. Соціальна філософія у цьому вимірі 
постає як своєрідний путівник у світ соціального — людських сто- 
сунків, діяльності та пристрастей. Своє уявлення про них кожен має 
скласти сам, проходячи тими самими стежинами пізнання, якими 
торували найбільш поважні й талановиті представники еліти люд- 
ства, тобто засвоївши необхідний обсяг знання. 

Соціальна філософія є книгою про те, яким уявляло себе люд- 
ство на кожному з історичних етапів свого розвитку і водночас про 
те, яким воно стало сьогодні, яким має бути завтра. Цей інтегро- 
ваний погляд не може не бути відносно цілісним, адже засадовою 
стосовно соціальності є унікальна людська єдність, яка забезпечує 
існування соціального як людства. Осягнення таїнства соціального 
залежить і від нашого ознайомлення з історією філософських вчень, 
і від нашої власної рефлексії. Кожен має бути філософом, тобто муд- 
рою людиною, оскільки від нашої мудрості, зрештою, залежить те, 
які висновки з минулого візьмемо в сьогодення, яким побачимо 
майбутнє та які засоби оберемо для його досягнення. 
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Дослідження філософських проблем природознавства 

в другій половині ХХ століття 

Розроблення конкретних філософських проблем різних при- 
родничих наук здійснювалося зусиллями не тільки філософів, а й 
багато в чому представниками природничих наук. У Радянському 
Союзі, починаючи з п’ятдесятих років, у всіх наукових організаціях 
проводили методологічні семінари. Доповіді науковців було при- 
свячено актуальним філософським та методологічним проблемам 
природничих наук. Характерно, що наукові конференції з філосо- 
фії та методології фізики проводили в таких наукових центрах, як 
Дубна та Обнінськ. Відбувались такі заходи і в Києві, зокрема, на 
природничих факультетах нашого університету. Викладачі кафе- 
дри філософії природничих факультетів брали активну участь у та- 
ких методологічних семінарах як доповідачі та як слухачі. Такому 
зв’язку філософів і природничників сприяли спільні публікації у ча- 
сописі «Філософські проблеми сучасного природознавства», який 
багато років видавала кафедра філософії природничих факультетів 
під редакцією її завідувачки, докторки філософських наук, профе- 
сорки Н. Т. Костюк. Відзначимо роль професорки Н. Т. Костюк у 
заохоченні вчених до співпраці з філософами, чому сприяв її авто- 
ритет і як дослідниці, і як організаторки науки. Принагідно зазна- 
чимо, що для видання згаданого міжвідомчого наукового збірника 
доклав зусиль доцент В. М. Костєв, який спеціалізувався саме в га- 
лузі філософії фізики. 

Тематика філософських досліджень фізики в 60-х — на початку 
70-х років, тобто до яскравого розгортання сучасної наукової ре- 
волюції, пов’язаної зі становленням нелінійної науки, стосувалась 
багато в чому обґрунтування філософських засад фізичних теорій, 
створених під час попередньої наукової революції у фізиці, а саме 
квантової механіки, спеціальної та загальної теорій відносності та 
квантової електродинаміки. Окрім типових питань щодо категоріа- 
льних засад фізичних теорій (до прикаду, просторово-часової ви- 
значеності об’єктів фізичних теорій та квантово-релятивістської 
фізичної картини світу, розуміння ймовірнісної природи законів 
квантової теорії), київська школа мала свою специфіку, що виріз- 
няла її серед інших. Після виданої 1964 року книжки А. П. Артю- 
ха «Категоріальний синтез теорії» представники київської школи 
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зацікавилися з’ясуванням категоріальної структури фізичних тео- 
рій. Зокрема, Вікторія Храмова досліджувала категоріальну струк- 
туру теорій відносності, а Ірина Добронравова — категоріальну 
структуру квантової електродинаміки. 

Особливу увагу в ті роки вся філософська спільнота у дослі- 
дженні природознавства приділяла науковим картинам світу та їх 
змінам у ході наукових революцій. У Києві ці питання активно до- 
сліджував професор П. С. Дишлевий, який певний час керував філо- 
софським факультетом у нашому університеті. Цікаво, що ознакою 
наукових революцій вважали якраз зміну наукових картин світу та 
стилів наукового мислення (про що писав С. Б. Кримський), а не 
лише створення нових фізичних теорій. Ці ідеї перегукувалися з 
розумінням наукової революції як зміни парадигм (і відповідного 
погляду на світ), які висловив Т. Кун у книжці «Структура науко- 
вих революцій». Її переклад російською мовою витримав у Радян- 
ському Союзі в 70-х роках два видання. Іноді можна було натрапи- 
ти на думку людей, які пізніше долучились до філософії науки, що 
саме ця книжка Куна активізувала у філософії увагу до наукових 
революцій. Насправді, це не так. Ідеологічним приводом для такої 
уваги була праця Леніна «Матеріалізм та емпіріокритицизм», в якій 
йшлося про революцію у фізиці початку ХХ століття. Та наявність 
такого приводу не знецінює змісту наукового доробку наших колег. 
Цікаво, що дослідження наукових картин світу та їх філософських 
засад відбувалось поза ознайомленням більшості наших філософів 
з працею М. Гайдегера «Час картини світу». Її переклад, що здій- 
снив В. Бібіхін, побачив світ тільки в 1986 році, під час перебудови, 
у збірнику «Новая технократическая волна на Западе». 

Наприкінці 70-х років розгорталась наукова революція, пов’я- 
зана зі становленням нелінійної науки. У фізиці високих енергій 
вона виявилась у створенні єдиних теорій фундаментальних фізич- 
них взаємодій. За теорію електрослабких взаємодій С. Вайнберг, 
А. Салам та Ш. Глешоу отримали в 1978 році Нобелівську премію 
з фізики. Подальше створення теорій великого об’єднання (що охо- 
плювали сильну взаємодію) у своєму застосуванні до космології 
спричинило появу в ній концепції множинності світів. До честі ки- 
ївської філософської школи саме у нас в 1983 році вийшла друком 
книжка С. Б. Кримського та В. І. Кузнєцова «Мировоззренческие 
категории в современном естествознании», в якій В. І. Кузнецов до- 
кладно висвітлив фізичний аспект, а С. Б. Кримський здійснив над- 
звичайно цікавий філософський перегляд розуміння філософських 
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та світоглядних засад нової картини світу. При цьому він спирався 
не тільки на світову скарбницю філософської думки, а й на здобутки 
світоглядних розвідок київської школи, зокрема, на праці В. І. Шин- 
карука та В. П. Іванова. 

У 1977 році Ілля Пригожин здобув Нобелівську премію з хімії 
за створення нерівноважної термодинаміки, однієї з основ синер- 
гетики як загальнонаукової програми побудови нелінійних теорій 
самоорганізації в різних галузях знань, зокрема у фізиці та хімії. 
Це був другий напрям розвитку сучасної наукової революції, який 
торкався не тільки точного природознавства та біології, а й гума- 
нітаристики. Адже самоорганізація як становлення нового цілого, 
яку моделювала синергетика, була характерна саме об’єктам гума- 
нітарних наук з їхніми ознаками цілісності і здатності до самороз- 
витку. Недарма в останнє десятиліття ХХ століття синергетичну 
методологію було застосовано до історії, соціології, психології, лі- 
тературознавства. Велика заслуга в цьому належить українським 
дослідникам, котрі на самому початку ХХІ століття створили 
Українське синергетичне товариство. Воно об’єднало багатьох уче- 
них, які втілювали ідеї синергетики в гуманітарній та соціальній 
сферах, та філософів, які розробляли філософські засади синерге- 
тики. Філософам, а саме, Л. С. Горбуновій, В. С. Лутаю, М. А. Оже- 
вану, належить ініціатива створення товариства. Очолити це това- 
риства запропонували видатній сучасній філософині, професорці 
І. С. Добронравовій, книжка якої «Синергетика: становление не- 
линейного мышления» вийшла друком 1990 року. Вона була пер- 
шою в Радянському Союзі книжкою, присвяченою філософським 
та методологічним засадам синергетики. І це було природним для 
київської філософської школи, оскільки в ній вчена використала 
традицію розробок матеріалістичної діалектики, зокрема ті, які 
здійснила М. Л. Злотіна. 

Зазначимо, що Українське синергетичне товариство об’єд- 
нувало не тільки гуманітаріїв, а й природничників. Співробітни- 
цтво з київськими фізиками нашого університету, які створили 
фізику живого, сприяло проясненню філософських засад цієї 
нової науки, що виступила основою квантової медицини. Ство- 
рений за підтримки президента АН СРСР А. А. Александрова та 
президента АН УРСР Б. Є. Патона тимчасовий науковий колек- 
тив «Відгук» під керуванням професора С. П. Сітька провів на 
базі багатьох наукових інститутів дослідження, використовуючи 
методологію синергетики та квантової механіки. У них живий 
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організм розглядали як четвертий рівень квантової організації 
природи, стійка квантово-механічна цілісність якого забезпе- 
чується когерентним електромагнітним полем організму в мілі- 
метровому діапазоні електромагнітних хвиль, що виробляється 
всіма клітинами організму аналогічно лазерному випроміненню. 
Ще 1989 року нобелівський лауреат, академік М. Г. Басов за- 
пропонував номінувати на   Нобелівську   премію   Сергія   Сітька. 
У незалежній Україні науково-дослідний центр «Відгук» про- 
довжував працювати. Протягом всієї його роботи філософи, які 
згодом створили Українське синергетичне товариство, сприяли 
обґрунтуванню філософських засад фізики живого й квантової 
медицини та ідей цілісності живого, його здатності до самороз- 
витку. 1988 року в міжнародному журналі «Biological Physics» 
професорка І. С. Добронравова разом з фізиками Є. А. Андрієвим 
та С. П. Сітьком опубліковала статтю «Ціле як результат само- 
організації», а у часописі «Фізика живого» побачила світ стаття 
І. С. Добронравової «Фізика живого як феномен постнекласич- 
ної науки» (2001). 

Такими запам’ятались основні напрями досліджень філософ- 
ських засад фізики та синергетики у другій половині ХХ століття. 
Ці дослідження здійснювали у зв’язку з пошуками наших колег у 
галузях філософії математики, біології та геології. 

Розглядаючи філософію біології, потрібно наголосити, що саме 
університетські фахівці спільно з колегами з Інституту філософії 
імені Г. С. Сковороди, становлять ядро потужної київської школи 
цього напряму, яка виокремилась завдяки своїм науковим здобут- 
кам. 

Спочатку декілька роз’яснень щодо термінології. Поняття «фі- 
лософія біології» постало в західній філософії як аналогічне понят- 
тю «філософія науки». У східноєвропейському науковому просторі, 
в Україні цей напрям називали «філософські проблеми біології». 
Предметна галузь філософії біології (відповідно — філософських 
проблем біології) охоплює світоглядні та етичні проблеми біоло- 
гічного дослідження, методологічні концепції біології, особливості 
сучасного біологічного пізнання тощо. Мета філософії біології — 
сформувати цілісний образ біології як науки, як складного, багато- 
вимірного феномена — соціокультурного, цивілізаційного, практи- 
ко-технологічного, репрезентувати біологічну реальність як буття 
різноманітних біологічних систем. 
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Характер проблем філософії біології пов’язаний зі специфі- 
кою живих систем — складних, самоорганізованих, з нелінійною 
поведінкою, здатних еволюціонувати. Крім того, об’єкт біоло- 
гії — живе, а до живого належить і людина. Людина є особливим 
живим, що існує у світі культури та цивілізації. Тому наукове 
вивчення живого   передбачає   вихід   за   межі   природознавства, 
у гуманітарну сферу, етику, філософію. Відповідно, сучасне 
осмислення живого передбачає міждисциплінарність та транс- 
дисциплінарні стратегії. 

Галузь філософії біології у другій половині ХХ століття репре- 
зентували в Україні такі дослідники, як Н. Костюк, Н. Депенчук, 
Т. Гардашук, М. Кисельов, В. Крисаченко, В. Кулініченко, І. Ого- 
родник, Т. Пікашова, М. Попов, С. Пустовіт, Л. Сидоренко та ін. 
У західноєвропейській та американській філософії біології пра- 
цювали видатні теоретики та методологи науки — Дж. Бернал, 
М. Рьюз, Р. Саттлер, К. Уоддингтон та ін. На розвиток філософії 
біології цього періоду вплинули дослідження І. Фролова, С. Пас- 
тушного, Р. Карпінської, П. Анохіна, М. Дубініна, В. Енгельгард- 
та (московська школа філософії біології), О. Мамзіна, А. Уголєва 
(санкт-петербурзька школа філософії біології). 

Київська школа філософії біології сформувалося під впливом 
дослідницьких ідей професорки Нінелі Трохимівни Костюк, яка 
протягом багатьох років вивчала філософські та методологічні 
проблеми біології та підготувала колектив учнів — кандидатів та 
докторів наук, які працювали в цій галузі в нашому університеті та 
за його межами. 

Зокрема, Н. Т. Костюк належить узагальнювальна праця про сут- 
ність живого. Це є запропонований на кінець 60-х років ХХ століття 
цікавий концептуальний варіант розв’язання головної світоглядної 
проблеми біології, якою вважають проблему сутності живого. Книж- 
ка Н. Т. Костюк «Про сутність життя» (К., 1967 р.) — значуща подія 
в становленні вітчизняної галузі філософії біології. Вона виголосила 
важливе методологічне завдання — побудову загальної теорії живо- 
го. Цікаво, що незабаром методологи науки — філософи та природ- 
ничники — сформулювали проблему теоретизації біології. Значущі 
наукові сили в зарубіжній та вітчизняній філософії біології вклю- 
чилися в її осмислення. Загальна теорія живого мала відповідати на 
основне світоглядне запитання теоретичної біології — що є сутність 
живого? Відповідь варто шукати, за міркуваннями Н. Т. Костюк, зва- 
жаючи на методологічний принцип суперечності: вихідне поняття, 
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з якого може бути розгорнуто загальну теорію живого, має відобра- 
жати основну суперечність живого. Як вважала дослідниця, таким є 
«самооновлення» — єдність самозбереження та самозмін. 

Бурхливий розвиток нових галузей у другій половині ХХ століт- 
тя — йдеться про фізико-хімічну та молекулярну біологію — спри- 
чинив лавиноподібне наростання знань про живе, «замкненість» 
фахівців на своїй спеціальній проблематиці та втрату «загальної 
картини живого». Як вихід теоретики та методологи біології про- 
голосили завдання побудови «теоретичної біології», яка упорядку- 
вала б знання про живе та означила його суттєві параметри. У 70-ті 
роки пошук такої теорії був означений як «проблема теоретизації 
біології». Для її розв’язання об’єднали методологічні зусилля відомі 
світові фахівці — біологи, математики, фізики, хіміки, кібернетики. 

В Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України над 
розв’язанням проблеми теоретизації біології плідно працювала про- 
фесорка Надія Павлівна Депенчук. На противагу позиції, що тео- 
ретична біологія має бути побудована подібно до класичних взірців 
теорій — як в теоретичній фізиці (так міркували провідні матема- 
тики та фізики), Н. П. Депенчук (Депенчук Н. П. Материалистич- 
ская диалектика и методы биологичского исследования. К. : Наукова 
думка, 1973) наголошувала на важливості врахування специфіки 
біологічних об’єктів, зокрема багаторівневості, відповідно, потре- 
бі синтезу знань про ці рівні на основі визначених методологічних 
принципів. Як методологічний інструмент узгодження основних 
розділів теоретико-біологічного знання на шляху створення єди- 

ної теоретичної біології, дослідниця визначила перспективність 
принципу Н. Бора. Це був оригінальний погляд, важливий для об- 
стоювання особливого шляху теоретизації сучасної біології, поза 
намірами повного зведення знань про живе до фізико-хімічних за- 

кономірностей. 
Саме наголос на специфіці біологічних об’єктів — їх цілісності та 

здатності до еволюції, відрізняв київську школу в концептуальних 
пропозиціях створення єдиної теоретичної біології. У цьому ракурсі 
варто назвати дослідження, які здійснили на кафедрі філософії та 
методології науки (тоді кафедра філософії природничих факульте- 
тів) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
У дослідженні Л. І. Сидоренко було наголошено, що ані логіцизм 
(до якого схилялися представники фізико-хімічної біології, генети- 
ки), ані еволюціонізм (прихильниками були представники тради- 
ційних біологічних наук) як самостійні методологічні підходи для 
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побудови теоретичної біології не є достатніми. Якщо єдина теоре- 
тична біологія і можлива, то на засадах системи принципів, що здат- 
ні відобразити цілісність та розвиток живого. Серед них — принцип 
єдності історичного та логічного, зрозумілий і в методологічній, і 
у світоглядній площинах (Сидоренко Л. И. Методологическая роль 
принципа единства исторического и логического в теоретизации био- 
логического знания /Автореферат ... канд. наук. К., 1978). 

Цікаве докторське дослідження здійснила Т. Д. Пікашова, яка 
вивчала наявні пропозиції методологічних підходів для здійснен- 
ня теоретизації біології. Професорка Пікашова Тетяна Дмитрів- 
на очолювала кафедру філософії та методології нуки з 1987 р. по 
1997 р. Це були непрості часи. Реформувалося не тільки суспіль- 
ство, а й філософська освіта та наука. Саме її творча й наполеглива 
діяльність забезпечила результативну діяльність кафедри в цей пере- 
хідний період. Учена дійшла висновку, що розвиток теоретико-біо- 
логічного знання як цілісної системи потребує власного шляху, який 
відрізняється від використання класичних взірців, запропонованих 
сучасній біології, виходячи з досвіду математики, фізики, хімії (Пи- 
кашова Т. Д. Разрешение проблеми теоретического знания. К. : Вища 
школа, 1986). 

Отже, методологи пов’язували особливість теоретичної біоло- 
гії зі специфікою живого. А як саме її означити — це питання до 
сьогодні є дискусійним. Постнекласичні підходи дозволяють ре- 
презентувати нові відповіді. Засновник фізики живого професор 
С. П. Сітько вважає, що особливість живого пов’язана з тим, що 
рівень цілісності, який виявляється живими організмами, є та- 
ким високим, що його можна зіставити лише з цілісністю таких 
квантово-механічних систем, як ядра, атоми та молекули. Тому 
він розглядає живе з позицій фізики живого як «четвертий (піс- 
ля ядерного, атомного та молекулярного) рівень квантової орга- 
нізації природи, коли самоузгоджений потенціал, що забезпечує 
існування ефективних дальнодіючих сил, функціонує за типом 
лазерного потенціалу в міліметровому діапазоні електромагнітних 
хвиль» (Sitko S. P. Physics of Alive — the New Trend of Fundamental 
Natural Sciences // Physics of Alive. 2000. Vol. 8. № 2. р. 12). Фізика 
живого доводить, що здатність живого бути квантово-механічним 
об’єктом є визначальною для самого існування живого. Саме це і 
відрізняє у фізичному смислі живе від неживого. 

Дослідження в галузі молекулярної біології, генної інженерії 
продукували результати, що могли істотно вплинути на живі сис- 



130  

теми (створення штучного живого), на людину. Невідворотно по- 
стали етичні проблеми сучасних біологічних досліджень. У віт- 
чизняній філософії біології початок їх активного обговорення збіга- 
ється в часі з появою класичної книжки І. Фролова та Б. Юдіна «Етика 
науки» (1986). (Фролов И. Т., Юдін Б. Г. Етика науки. М. : Политиз- 
дат, 1986). Також дуже жваво обговорювалися проблеми біоетики 
та екологічної етики. Цікаві та ґрунтовні праці належать професорам 
М. М. Кисельову, В. Л. Кулініченку, С. В. Пустовіт (проблеми гло- 
бальної біоетики) та ін. 

Аксіологія та етика генно-інженерних досліджень — предмет 
вивчення у багатьох працях Л. І. Сидоренко. Дослідниця наголо- 
шує, що особливою є ситуація постнекласичної науки, коли ціннісні 
орієнтації включено безпосередньо в процес біологічного дослідження 
та може бути дозволами або заборонами його здійснення, якщо йдеть- 
ся про ризики. Значущість етичної проблематики в біологічних дослі- 
дженнях останніх років не просто зберігається, а посилюється. Непе- 
редбачуваність наслідків втручання у світ живого, в природне в людині 
ставить перед ученими питання про моральну відповідальність. 

У 90-ті роки ХХ століття передові позиції також посів напрям 
біофілософії. Інтригою було те, чи претендує біофілософія на ста- 
тус нової «філософії життя»? Методологи науки наголошували на 
схожості з відомим напрямом філософії, але зазначали, що філосо- 
фія життя та біофілософія — це різні сфери знання. У досліджен- 
нях О. Є. Перової біофілософію було представлено як напрям, в ме- 
жах якого можливий міждисциплінарний синтез знань про живе, що 
здійснюється на певних філософських засадах. У біофілософії відпо- 
відь на запитання «Що є живе?» ґрунтується на врахуванні науково- 
біологічних знань. Водночас біофілософія виходить за межі власне 
біології до осмислення проблеми життя в співвіднесенні його з буттям 
людини в її соціокультурній визначеності, загалом з буттям Всесвіту. 

У цей час помітним був вплив загальнофілософської пробле- 
матики на галузь філософських проблем науки. Ідеться про роз- 
гляд біології та екології в системі культури та цивілізації, наголо- 
си культурного смислу та цивілізаційних можливостей наукового 
дослідження живого та екосистем. Було окреслено та досліджено 
цікавий ракурс — впливи природного довкілля на становлення 
українського етносу, розвиток української культурної ідентичності. 
Такі дослідження здійснив колектив філософів Інституту філосо- 
фії імені Г. С. Сковороди НАН України. Видано збірник «Природа 
і етнос» (1994) за редакцією професора В. С. Крисаченка. (Природа 
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і етнос / НАН України, Ін-т філософії, ред. В. С. Крисаченко. К. : На- 
укова думка, 1994. 208 с.). Потім В. С. Крисаченко здійснив комп- 
лексне дослідження культурних аспектів сучасної екології, що ста- 
ло основою підручника «Екологічна культура» (Крисаченко В. С. 
Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. К. : Заповіт, 
1996. 352 с.). 

Значущою подією в колі наукової спільноти став вихід книжки 
наших колег — професорів М. М. Кисельова та Ф. М. Канака «На- 
ціональне буття серед екологічних реалій» (Кисельов М. М., Ка- 
нак Ф. М. Національне буття серед екологічних реалій. К. : Тандем, 
2000. 320 с.). Особливість її полягала в тому, що дослідження по- 
єднало два вектори — рух від філософії до екології — у визначенні 
філософського та культурного статусу її важливих проблем і зво- 
ротній — виявлення засадничої ролі особливостей сприйняття при- 
роди, екологічних взаємин в становленні національної культури. 

Світоглядні виміри екологічних концепцій ґрунтовно досліди- 
ла професорка Т. В. Гардашук. Усвідомлення того, що розв’язання 
глобальної екологічної проблеми потребувало цілісної світоглядної 
системи, активізувало проблематику екологізму. Основні результа- 
ти цих досліджень Т. В. Гардашук представила в монографії «Кон- 
цептуальні параметри екологізму» (Гардашук Т. В. Концептуальні 
параметри екологізму. К. : Видавець ПАРАПАН, 2005. 200 с.), док- 
торській дисертації та подальших працях. 

Остання чверть ХХ століття — час абсолютного переконання в 
тому, що подальше ставлення до суспільства і біосфери як до авто- 
номних систем не є перспективним. Тому методологи запропонували 
розглядати їх розвиток як коеволюційний феномен. Евристичні мож- 
ливості концепції коеволюції розглядалися в багатьох дослідженнях 
вітчизняних філософів і методологів екології — М. Голубця, Т. Гарда- 
шук, М. Кисельова, В. Крисаченка, Л. Сидоренко та ін. Світоглядний 
смисл концепції полягає в тому, що людина має усвідомити: для її ви- 
живання і культурно-цивілізаційного розвитку необхідне існування 
біосфери як природної глобальної екосистеми в усій різноманітності 
її біотичних структур і абіотичних компонентів. 

У 90-ті роки ХХ століття гостро відчувалося те, що сучасний 
світ людини — це технологізоване середовище, де жорстко задаєть- 
ся структура ставлення до природи як до об’єкта технічних і тех- 
нологічних можливостей, до суспільства — через соціоекономічні 
і політичні програми розвитку, до людини — завдяки технологіям 
повсякденного життя, спілкування і навіть власне до себе, що є 
наслідком маніпулювання світом особистості. Новітні технології 
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є знаряддями створення цього технологізованого середовища як 
штучного світу людської життєдіяльності. 

У таких контекстах означилася потреба чітких наголосів філо- 
софських, світоглядних, етичних проблем в осмисленні втручання 
генно-інженерних технологій в буття людини. Саме в цей час на 
кафедрі філософії та методології науки здійснила дослідження та 
захистила докторську дисертацію Л. І. Сидоренко «Філософські 
проблеми становлення та розвитку біотехнології» (Сидоренко Л. И. 
Философские проблемы становления и развития биотехнологии. К., 
1991). Це була перша докторська робота в галузі філософії біології 
в Україні, в якій було комплексно оцінено філософські проблеми 
актуального використання та перспективи генно-інженерних тех- 
нологій як багатоаспектний феномен. Генно-інженерні технології 
вчена розглядала в широкому культурному та цивілізаційному 
контексті як особливу форму практики, сферу наукових дослі- 
джень, що надає результати для нових роздумів над проблемою 
природного та штучного, демонструє проєктування та конструю- 
вання живих систем. Означений спектр досліджених проблем на 
завершення був включений в площину культурно-світоглядних та 
етичних оцінок, що давали позитивні відповіді на запитання про 
можливість гуманістичних перспектив новітніх біотехнологій. 

Потрібно зазначити, що окреслений напрям надалі розвивався 
на нашій кафедрі — кафедрі філософії та методології науки. Про- 
блеми масштабних впливів сучасних біотехнологічних практик 
дослідила Н. В. Ніколаєнко. Оцінюючи постнекласичну ситуацію 
у вивченні живого, дослідниця показала нелінійний характер пове- 
дінки новітніх біотехнологічних практик, що ускладнює прогнозу- 
вання результатів їх впливів на людину та світ живого (Ніколаєнко 
Н. В. Новітні біотехнологічні практики: філософсько-методологіч- 
ний аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня 
канд. філос. наук. К., 2010). 

Цікаведослідженняздійснивв Інститутіфілософіїімені Г. С. Ско- 
вороди НАН України М. О. Шевченко, який підтримав традицію 
оцінювання впливів результатів генно-інженерних досліджень на 
цивілізаційне та культурне буття людини на основі проєкту «Ге- 
ном людини», розглянув вихід його впливів далеко за межі біології 
та можливість неконтрольованої поведінки геномних технологій і, 
відповідно, їх ризикованості (Шевченко М. О. Майбутнє людини в 
інформаційно-геномній перспективі / Мультиверсум. Філософський 
альманах. К., 2004. Вип. 44. С. 47–59). 
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З кінця 1990-х — початку 2000-х років у галузі філософії біології 
спостерігають нові тенденції, які останніми десятиліттями набува- 
ють очевидної виразності. Вони пов’язані з потребою осмислення 
постнекласичних особливостей біологічних досліджень — міждис- 
циплінарності та трансдисциплінарності, з розглядом живих систем 
як складних, самоорганізованих, з нелінійною поведінкою і, відпо- 
відно, зверненням до методології синергетики та нелінійного стилю 
мислення. Підходи синергетики дозволяють пояснити, чому живі 
системи здатні протистояти нарощуванню ентропії. І. С. Добронра- 
вова відзначає, що «цілісність та темпоральність як ознаки самоор- 
ганізованих систем пов’язані зі складністю як збільшенням впоряд- 
кованості. Самочинне виникнення нових структур в нерівноважних 
середовищах супроводжується локальним зменшенням ентропії за 
рахунок передачі ентропії, що вироблена в самооранізованій систе- 
мі, в середовище» (Добронравова И. С. Физика живого как феномен 
постнеклассической науки // Физика живого. 2001. Т. 9. № 1. С. 83). 

Зміни в предметній сфері філософських проблем біології 
простежуються і в тому, що на першому плані постали філософ- 

ські проблеми, пов’язані з новітніми технологічними практика- 
ми — генно-інженерними (клонування, стовбурові клітини, тран- 

сплантологія, ЕКЗ, CRISPR), що осмислюються як включені в 
NBIC-технологічну систему, що є основою конструювання нового 
штучного світу людського життя. Постала потреба етичного оці- 
нювання нових ситуацій, пов’язаних із впливом таких практик, які 
виходять далеко за межі сфери науки. Як наслідок, етичні питання 
біології «доростають» до проблеми людської свободи, вибору та 

відповідальності. 
Сучаcні біологічні дослідження стосуються потужних міждис- 

циплінарних процесів та трансдисциплінарних стратегій пізнання 
людини. Ідеться про таку фундаментальну проблему, як проблема 
людської тілесності (тілесне та ментальне, біологічне та психічне, 
конструювання тілесності тощо). Утім широке використання біо- 
технологій в конструюванні людської тілесності не означає, що іс- 
нує «наукова санкція» необмеженого втручання в біологію людини. 
Тим більше, що аксіологічні оцінки людського біологічного окрес- 
люють його розуміння як необхідної основи постання соціокуль- 
турності людини. 

Ще один пласт фундаментальних проблем, до вивчення яких 
залучено сучасні галузі біології, окреслює когнітивістика. Ідеть- 
ся про нейробіологічні дослідження, без яких неможливо вивчати 
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когнітивні процеси. Постала така комплексна галузь, як нейронау- 
ка. Вона поєднує на міждисциплінарній основі наукові дисципліни 
біології, психології, лінгвістики, медицини, інформатики тощо, їх 
концептуальні та методологічні підходи для вивчення централь- 
ної нервової системи та мозку людини. Мета досліджень в галузі 
нейронауки — представлення функціонування означених струк- 
тур як цілісної складноорганізованої системи, яка гарантує люд- 
ську когнітивність — здатність відчувати, мислити, пояснювати, 
запам’ятовувати, співчувати та багато іншого, що загалом належить 
до людської свідомості. 

Такою є київська школа філософії біології та наукові досягнен- 
ня її представників у другій половині ХХ століття. Постнекласичні 
оцінки, здійснювані сучасною філософією біології, дозволяють по- 
бачити нові перспективи біології в її дослідженні живого, у впливах 
на людину, в осмисленні когнітивних процесів, у розширенні циві- 
лізаційних шляхів розвитку. Отже, просунутися на шляху комплек- 
сного представлення світу живого. 

До оригінальних досліджень «Київської світоглядно-гносеоло- 
гічної школи» належать наукові розвідки філософських проблем 
математики професорів кафедри філософських проблем природо- 
знавства О. І. Кедровського, Л. А. Солов’я. 

У працях «Взаимосвязь философии и математики в процессе ис- 
торического развития (от Фалеса до эпохи Возрождения)» (К., 1973); 
«Взаимосвязь философии и математики в процессе исторического 
развития (от эпохи Возрождения до начала ХХ века)» (К., 1974), 
професор О. І. Кедровський привертає увагу до феномена відсутнос- 
ті органічної єдності між обґрунтуванням і дослідженням у процесі 
розгортання математичного методу, обумовлену цим недостатність 
доказовості та еврістичності. За допомогою доповнення суто матема- 
тичних студій історичним філософським контекстом, він демонструє 
появу нових методологічних обставин, які формують конкретну ор- 
ганічну історичну єдність між обґрунтуванням і дослідженням у про- 
цесі розгортання певного математичного методу. 

У монографії «Методологические проблемы развития мате- 
матического познания» (К., 1977) учений актуалізує проблему 
подолання екстенсивного шляху розвитку математики, тобто ста- 
ну, у межах якого розгортання систем математичного знання за- 
безпечується здебільшого за рахунок відповідного за темпами 
зростання чисельності наукових працівників. За допомогою звер- 
нення до філософських узагальнень, показуючи, що необхідність 
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інтенсифікації різних видів діяльності виникає неодноразово, зо- 
крема, у матеріальному виробництві вона здійснювалася насампе- 
ред шляхом детального розподілу виробничого процесу (перехід від 
ремесла до мануфактури), а згодом шляхом механізації (перехід до 
машинного виробництва), він пропонує розглядати означену проб- 
лему, універсалізуючи її до рівня втрати нею конкретизуючих об- 
межень. Такий спосіб здійснення узагальнень дає змогу математику 
отримати на основі застосування філософських категорій, понять ме- 
тодологічні рішення, неможливі в межах суто математичного пізнання. 

Зокрема, осмислюючи проблему інтенсифікації теоретичного 
пізнання в ширшому плані, формуючи поняття «математична тео- 

рія в загальному вигляді», він застосовує філософське поняття 
«майстерність у здійсненні певного виду діяльності» (як наслідок 
застосування наукових знань про здійснюваний вид діяльності), 
чим обґрунтовує застосування в теоретичних студіях математиків 
ідеї технологізації. Запроваджуючи абдукцію технологічно здійсню- 
ваного процесу матеріального виробництва і процесу розроблення 
теорії, він формує поняття «метатеоретичного знання» — знання 
про теорію, її структуру, етапи побудови тощо, яке піднімає теорію 
на вищий рівень її розвитку (для цього дослідник повинен мати пев- 
ну систему знань про те, як це зробити, тобто володіти свого роду 
технологічним знанням). У цьому випадку, увагу треба зосередити 
на тій обставині, що осмислення математики без застосування філо- 
софії неможливе. 

У праці «Методи побудови теоретичних систем знання. Діалог 
філософа і математикa» ( К., 1977; 2-ге видання, К., 1982; 3-тє ви- 
дання; Львів, 2018) зазначена ідея слугує обґрунтуванням філософ- 
сько-методологічного змісту понять «алгоритм», «алгоритмічний 
метод». Важливою новацією згаданої монографії є обґрунтування 
необхідності засвоєння метатеоретичного знання (має своїм пред- 
метом теорію) математиками під час навчання, що забезпечує його 
використання як свого роду методики перетворення наявної теорії 
на більш досконалу. Така методика виразно виявляється в алгорит- 
мічно здійснюваних процесах доведення теорем. О. Кедровський, 
зокрема, вказує, що «математиків мого, наприклад, покоління ні- 
чого подібного не навчали. Мені доводилося читати роботи, в яких 
обговорюється, що таке математична теорія, якою є її структура і 
т. ін., але в них викладаються лише різні думки, теорія описується, 
аналізуються деякі її компоненти, але навряд чи це може іменувати- 
ся методикою побудови теорії». 
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У цій праці виокремлено форми диференційованої системи за- 
собів і прийомів конструктивного розроблення певних теорій. 

До них належать: 
а) формалізація і алгоритмізація процесу перетворення логіч- 

них форм у розгортанні змісту теорії, починаючи з виникнення її 
вихідних понять і закінчуючи втіленням у формальну аксіоматич- 
ну систему, і якості послідовного проходження основних етапів до- 
слідницького циклу; 

б) логічне відтворення генезису цих форм і екстраполяція на 
майбутнє виявлених у процесі генезису закономірностей; 

в) виявлення внутрішньої логіки розвитку предмету теорії і 
розкриття не тільки історично реалізованих, а й логічно можливих 
його станів; 

г) розкриття внутрішньо властивих предмету математичної тео- 
рії суперечностей і визначення специфічних способів їх розв’язання, 
які свідомо використовуються для формування нових предметів. 

У спільній праці О. І. Кедровського та Л. А. Солов’я «Алгорит- 
мичность практики, мышления, творчества» (К., 1980) детально 
показано, як термін «алгоритм» за допомогою філософсько-матема- 
тичного визначення набуває наукового уточнення: а) вихідні дані 
і бажаний результат; б) сам процес перероблення вихідних даних 
на результат. Цікаво, що алгоритм активно використовувався вже в 
арабській математиці середніх віків: основу його визначення стано- 
вило інтуїтивно-змістове уявлення про алгоритм як точний припис, 
який визначає обчислювальний процес, що веде від варіативних ви- 
хідних даних до бажаного результату. Також було поставлено ви- 
могу: як вихідні дані і результат мали використовувати лише кон- 
структивні об’єкти. 

З погляду дослідників конструктивні об’єкти розуміють як аб- 
страктні чи конкретні предмети, що отримують із сукупності знаків 
стандартного вигляду і простої конфігурації (тобто з елементарних 
конструктивних об’єктів). Прикладом конструктивних об’єктів мо- 
жуть слугувати слова у певному фіксованому алфавіті (зокрема, 
будь-якої природної мови). При цьому елементарними конструк- 
тивними об’єктами є літери певного алфавіту, а спосіб їх поєднан- 
ня — це написання їх поряд одне з одним. Критерієм існування 
конструктивних об’єктів постає вказування на можливість їх побу- 
дови з елементарних шляхом посередництва скінченного числа по- 
тенційно здійснюваних операцій над останніми. Необхідні вимоги, 
що ставляться до конструктивних об’єктів, — незмінність у процесі 
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оперування ними і виразність, які дозволяють однозначно і безпо- 
милково їх впізнавати (розрізняти і ототожнювати) та поєднувати 
(оперувати ними). У такий спосіб інтуїтивно-змістове уявлення 
про алгоритм як точний припис, за допомого доведення до прак- 
тики, тобто універсалізуючого існування, отримує здатність стати 
методом перетворення наявних наукових теорій на нові, більш ев- 
ристичні. 

Також варто вказати, що праці О. І. Кедровського видавали і за 
кордоном: «Взаимосвязь философии и математики в процессе исто- 
рического развития» (Лейпциг, 1984); «Противоречивость матема- 
тического познания» (Братислава, 1985). 

Дослідження еволюції математики, кібернетики, логіки, які 
умовно об’єднано терміном «дедуктивні науки», як засобу визна- 
чення ідеалів теоретичного знання репрезентовано монографією 
Л. А. Солов’я «Практическая природа идеалов познавательной де- 
ятельности» (К., 1986). Учений, реалізуючи настанови свого вчите- 
ля О. І. Кедровського, здійснив доповнення змісту досліджень «де- 
дуктивних наук» універсалізуючим філософським узагальненням. 
Зокрема конкретно-історичні ідеали теоретичного пізнання він 
розглядає як еволюцію здорового глузду, який активно взаємодіє 
з розумом наповненим здобутками та орієнтирами суспільно-істо- 
ричної практики. Власне у цій взаємодії здорового глузду з розумом 
формується феномен наукового мислення як універсальної власти- 
вості науковця бути конструктивно активним, творчим, практич- 
ним. 

У спільних статтях Л. А. Солов’я і В. Л. Чуйка «Філософія сторон- 
нього» та «Знання ідеал» ( К., 2002) обґрунтовується перетворення 
методологічного сумніву, усвідомленого незнання (знання проблем, 
питань, задач) на теоретичний норматив, який зобов’язує науков- 
ця реалізовувати методологічне ставлення (здатність приймати за 
наукове знання тільки наслідки реалізації перевіреного наукового 
методу). Наведемо зручний для сприйняття приклад: усвідомлюю- 
чи себе геологом (тобто носієм множини методів геології), людина 
зобов’язується надавати наукові характеристики певному об’єкту 
тільки внаслідок реалізації множини методів геології, а не завдяки іс- 
торичному досвіду, буденним практикам, уподобанням, тощо. 

Звернення до проблематики взаємозв’язку математики з інши- 
ми науками, практиками дозволило встановити важливість для по- 
зитивного поступу конкретної науки, зокрема математики, зв’язку 
не тільки з філософією, а й з іншими науками. 
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У монографіях «Рефлексія основоположень методологій філо- 
софії науки» (К., 2000); «Когнітивізм як об’єкт когітології» (Ніжин, 
2007); розділи монографії «Когнітологічне обґрунтування концеп- 
ції репрезентаційного розуміння наукового знання» (та ін.) профе- 
сора В. Л. Чуйка досліджується наукова міждисциплінарність як 
створення складного комплексного єднання різних людей, зокрема 
у групу міждисциплінарних дослідників, які дотримуються прин- 
ципу дисциплінарного суверенітету. 

У праці «Наукова думка як планетне явище» академік В. І. Вер- 
надський зазначив, що наука невіддільна від філософії й не може 
розвиватися за її відсутності… Водночас наука не може здійснюва- 
ти так глибоко аналіз понять; філософія створює їх, спираючись не 
тільки на наукову роботу, а й на аналіз розуму. 

Необхідно зазначити, що філософія, взаємодіючи з усіма галу- 
зями знань, напрацьовує загальні методологічні принципи, які мо- 
жуть застосовуватися у будь-якій природничій науці. Саме в цьому 
виявляється сутність взаємозв’язку природознавства та філософії. 

До недавнього часу предметом аналізу в геологічній науці були 
передусім онтологічні принципи і меншою мірою гносеологічні 
рекомендації, які можна з них отримати. Методологічний аналіз 
в геології було спрямовано тільки на змістові аспекти методів ак- 
туалізму, історизму тощо. Унаслідок цього досі відсутня геологіч- 
на парадигма, що враховувала б специфіку розвитку геологічного 
знання. 

Гносеологічна ситуація в історичному розвитку геологічної на- 
уки суттєво змінилася в процесі якісного ускладнення об’єкта гео- 
логічного пізнання, коли постала нагальна потреба у застосуванні 
разом із специфічними для неї методами методів інших наук (фі- 
зики, хімії, географії, математики), з’ясуванні свого іманентного 
епістемологічного зв’язку з усім наявним спектром інших галузей 
наукового пізнання та перетворенні геології на сучасному етапі, 
по-суті, на синергетичну науку, яка використовує методи та моделі 
усіх, без винятку, наук. Водночас вирішення цієї проблеми потребує 
використання всього досвіду, який накопичено в гносеології та ме- 
тодології філософської науки і розвинених галузей сучасного при- 
родознавства. 

Методологічні та філософські проблеми геологічної науки в 
Україні досліджували представники київської школи С. А. Мо- 
роз, В. І. Онопрієнко, А. А. Кравчук та ін. Особлива роль у фун- 
дації української школи з філософських питань геології належить 
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працям С. А. Мороза та В. І. Онопрієнка. Їх загально-методологічні 
праці є програмними для геологів, які виконують дослідження у ца- 
рині методології своєї науки. 

С. А. Мороза вважають одним із фундаторів історико-методо- 
логічного напряму дослідження сучасного геологічного знання, 
який, зокрема, сформулював оригінальну методолого-філософ- 
ську концепцію біосферної форми руху земної кори на осно- 
ві вчення В. І. Вернадського, прагнув систематизувати сучасні 
уявлення про сутність різних своєрідних природних систем та 
об’єктів тощо. Широко відомі одноосібні та колективні (разом 
з Є. П. Ларченковим та В. І. Онопрієнком) монографії з історії, 
методології та філософії наук про Землю, зокрема «Філософські 
проблеми геологічної науки», «Основи пізнавального процесу в 
сучасній геології». 

Дослідник зазначав, що сучасна геологія завершує грандіоз- 
ний цикл свого історичного розвитку, висуваючи щонайвищі ви- 
моги до теоретико-методологічного рівня досліджень і узагаль- 
нень, реалізації прогностичної функції геологічного знання на 
засадах формування якісно нових інтегративних характеристик. 
Тож широко розгорнувся й все більш прискорюється, переходячи 
на інтенсивний шлях розвитку, процес теоретизації геологічного 
знання, зокрема, створення загальної геологічної теорії. Це, крім 
суто практичних потреб пізнання природи та історії формування 
земних надр і родовищ корисних копалин, активно стимулюється 
загальними вимогами сучасного природознавства, характерною 
ознакою якого є зриме усвідомлення недосконалості існуючого 
пізнавального апарату, цілеспрямовані пошуки нових, нетриві- 
альних підходів і принципів наукового дослідження. Саме в цьому 
контексті тепер у геології дедалі більшого значення набуває розро- 
блення методологічних засад, настанов і рекомендацій різноманіт- 
ного рівня, які дозволяють здійснювати реальний аналіз принци- 
пово важливих підходів і методів у вирішенні актуальних проблем 
і завдань, визначити поле використання коректних пізнавальних 
засобів у створенні картини геологічної реальності. Досліджуючи 
методологічні аспекти мови геологічної науки, С. А. Мороз наго- 
лошував, що, ставлячи за мету подальше вдосконалення геологіч- 
ної мови, її формалізацію і впорядкування структурних елементів, 
необхідно оптимізувати категоріально-поняттєву базу геологічної 
науки відповідно до вимог сучасної логіки та обґрунтувати адек- 
ватні відношення між термінами та поняттями. 
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С. А. Мороз є автором понад 250 наукових праць, серед яких: 
Методология геологической науки. К. : Вища школа, 1985. 200 c. 

(соавт. В. И. Оноприенко). 
Пространственно-временные аспекты стратиграфии. К. : Вища 

школа,1988. 240 c. (соавт. В. И. Оноприенко). 
Історія біосфери Землі: навч. посібник: У 2-х кн. К. : Запо- 

віт. Кн. 1: Теоретико-методологічні засади пізнання. 1996. 440 c. 
Без сумніву, актуальними є праці С. В. Горака, С. А. Мороза, 

В. І. Онопрієнка, К. В. Сімакова, присвячені методології стратигра- 
фії, особливо проблемі часу та геологічних теорій. Ці методологічні 
дослідження є надзвичайно важливими, оскільки вони можуть сут- 
тєво вплинути на принципи побудови стратиграфічних шкал. 

Продуктивна діяльність В. І. Онопрієнка з розроблення ак- 
туальних методологічних проблем геології розпочалася у 1960-х 
роках разом із пошуками академіка О. С. Поваренних та професора 
С. А. Мороза. Саме розроблення проблем методології геологічних 
наук надало, на його думку, можливість концептуального осмислен- 
ня багатьох актуальних проблем, а саме: уточнення логічних про- 
цедур отримання історичного знання в геології, специфіки генетич- 
них побудов, геологічних теорій, гіпотез, моделей, геологічної мови, 
формалізації та математизації геологічного знання тощо. 

В. І. Онопрієнко вперше запропонував класифікацію основних 
сфер геологічної діяльності, кожна з яких пов’язана з тим, які сис- 
теми теперішнього чи майбутнього досліджуються. Такий підхід 
дозволяє розглядати всю сферу геологічного дослідження як пев- 
ну структурну цілісність, в якій гносеологічні рівні виявляються 
пов’язаними як логіко-методологічно, так і в плані онтологічного 
генезису самих об’єктів. 

В. І. Онопрієнко — автор більш як 400 наукових праць, 40 моно- 
графій, серед яких: 

Природа научного исследования. К. : Наукова думка, 1981. 160 c. 
Развитие учения о времени в геологии. К. : Наукова думка, 1982. 

(соавт. К. В. Симаков и др.). 
В. И. Вернадский: Наука. Философия. Человек. Кн. 1. Наука в 

исторических и социальных контекстах. M. : Институт истории ес- 
тествознания и техники РАН, 2008. 408 c. (соавт. И. И. Мочалов). 

У наукових працях А. А. Кравчука обстоюється недостатня роз- 
виненість теоретичного підґрунтя геології як інтегративної науки 
про Землю, де ще дотепер залишаються суперечливими питання 
стосовно загального об’єкта і предмета геологічного знання, його 
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емпіричного та теоретичного компонентів, взаємодії пізнавальних 
методів і підходів у розкритті геологічної реальності на засадах 
цілеспрямованого виокремлення саме теоретико-інтегративного 
вивідного знання і площини реалізації прогностичної функції гео- 
логічної науки. Науковець доводить, що першим кроком на шляху 
можливої інтеграції даних всіх наук про Землю, створення єдиної 
узагальнювальної теорії Землі на основі системного підходу може 
стати вчення про біосферу, яке формується як синтез на основі 
предметів дослідження геології, біології тощо. 

Водночас поза увагою професійних геологів та методологів цієї 
науки залишається, зокрема, аналіз співвідношення гносеологічних 
та методологічних засад створення загальної та окремих геологіч- 
них теорій, системно-структурного та історико-генетичних підхо- 
дів на шляху теоретизації цієї науки тощо. Недостатньо осмислено 
спрямованість геологічного знання саме на пізнання часових харак- 
теристик і взаємозв’язків складних геологічних об’єктів, які насам- 
перед визначають геологію як історичну науку про Землю, її кору, 
біосферу в цілому. 
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історико-філософські студії у Київському університеті 

Дослідження у царині історії філософії — закономірне явище у 
філософському академічному середовищі Київського національно- 
го університету імені Тараса Шевченка від часу його заснування. 
Оглядова історіографія досить вичерпно окреслює віхи історичного 
поступу зацікавлень професорсько-викладацького складу універси- 
тету з історії філософії. Водночас вона і спонукає замислитися над 
необхідністю проведення всебічного опису, аналізу і систематизації 
цього невичерпного ідейного скарбу. Оскільки навіть перелік імен 
дослідників, тематичне різноманіття їхньої спадщини, багатови- 
мірність доробку засвідчують про недостатній рівень повноцінної 
дослідницької рефлексії щодо історії власних надбань університет- 
ською спільнотою впродовж уже 185 років. 

Репрезентаційними виданнями щодо розвитку філософської 
дослідницької думки у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка є оглядові ювілейні збірники. Згідно з ви- 
значеними часовими межами, варто згадати про такі: до 125-літ- 
нього ювілею «Історія Київського університету» (відповідальний 
редактор проф. О. З. Жмудський. Видавництво Київського уні- 
верситету, 1959. 629 с.); «До 170-річчя філософського факульте- 
ту (документи та матеріали)» (за редакцією д-ра філософських 
наук, проф. А. Є. Конверського. К. : Центр навчальної літератури, 
2004. 319 с.); «Філософська думка у Київському університеті: іс- 
торія і сучасність» (Конверський А. Є., Бичко І. В., Огородник І. В. / 
за заг. ред. проф. А. Є. Конверського. К. : Центр навчальної лі- 
тератури, 2005. 336 с.). А також: стаття проф. А. Є. Конверського 
«Про філософський факультет Київського національного універ- 
ситету імені Тараса Шевченка від утворення до сучасності» (На- 
укові записки. КПВД «Педагогіка». К., 2004. С. 1–12) і матеріал, 
присвячений взаємовпливу освітнього і наукового середовища 
філософського факультету на формування мислення сучасного 
студентства «Філософська наука та освіта в сучасних умовах» 
(Українознавство. К., 2007. С. 62–64). Інституційну розбудову фі- 
лософського факультету, яка, зокрема, у загальних рисах зберіга- 
ється і до сьогодні, окреслено у виданні до 170-ліття — «Нариси 
історії Київського національного університету імені Тараса Шев- 
ченка» (В. В. Різун, М. С. Тимошик, А. Є. Конверський та ін. К. : 
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Наша культура і наука, 2004. 440 с.). Довідково-біографічне ви- 
дання «Київський національний університет імені Тараса Шев- 
ченка. Незабутні постаті» (К., 2005. 463 с.) містить бібліографічні 
свідчення про працівників університету, які зробили вагомий вне- 
сок в розвиток наукової думки. 

Кафедра історії філософії як одна з перших кафедр філософ- 
ського факультету Університету Св. Володимира, заснованого у 
1834 р., ввійшла до складу відродженого філософського факультету 
Київського університету в 1944 р. Організатором і першим завіду- 
вачем кафедри (1945–1968) став відомий історик філософії, профе- 
сор М. С. Шлепаков, декан філософського факультету (1947–1949). 
Професор М. С. Шлепаков був талановитим дослідником та інтер- 
претатором зарубіжної філософії. Він читав курс «Критика сучасної 
буржуазної філософії», ознайомлював студентів і слухачів зі світо- 
вими досягненнями філософської і гуманітарної думки, впроваджу- 
вав у професійний лексикон терміни та поняття з філософських 
концепцій провідних на той час зарубіжних філософів. 

Створення першої в Україні кафедри історії філософії дало по- 
штовх історико-філософським дослідженням як вітчизняної, так і 
зарубіжної філософської думки. Серед перших викладачів кафе- 
дри — професор А. А. Аветісян, доцентки І. С. Ларіонова, А. О. Паш- 
кова, старший викладач М. І. Третяк та ін. Згодом кафедру попов- 
нили випускники  філософського  факультету:  В.  І.  Шинкарук, 
І. В. Бичко, М. О. Булатов, В. С. Дмитриченко, П. О. Загороднюк, 
Ю. К. Савельєв, А. І. Савченко, М. І. Сундирєва, П. П. Оксюков- 
ський. 

Упродовж 1969–1975 років кафедру очолював член-корес- 
пондент АН УРСР, професор Д. X. Острянин — відомий дослідник 
історії філософії України, філософії народів СРСР, історії філо- 
софських проблем природознавства. На основі ґрунтовного ана- 
лізу праць вітчизняних природознавців, архівних документів про- 
фесор Д. X. Острянин розгорнув широку панораму формування 
наукового світогляду в природничо-дослідницькому середовищі. 
Узагальнюючи конкретно-історичний матеріал, він проаналізував 
основи філософського світогляду багатьох вітчизняних природо- 
знавців, розкривав характер їх філософського мислення. Це знай- 
шло відображення в таких працях ученого, як «Мировоззрение 
И. И. Мечникова» (Харків, 1948), «Боротьба за матеріалістичні ідеї 
у вітчизняній біології в першій половині XIX століття» (К., 1952), 
«І. І. Мечников у боротьбі за матеріалізм у природознавстві» (К., 
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1954), «Світогляд М. О. Максимовича» (К., 1960), «Борьба за ма- 
териализм и диалектику в отечественном естествознании (вторая 
половина XIX — начало XX в.)» (К., 1984); «Материализм и диа- 
лектика в отечественном естествознании (конец XVIII — первая по- 
ловина XIX в.)» (К., 1984). 

Професор Д. X. Острянин підготував також вступ до першого 
академічного двотомного видання творів Григорія Сковороди (К., 
1961). 

Упродовж 1975–1979 та 1981–1984 років кафедру очолював ви- 
датний український філософ, професор, лауреат почесного звання 
«Заслужений професор Київського національного університету» 
І. В. Бичко, праці якого з історії філософії та споріднених галузей 
гуманітарного знання широко відомі в Україні та за її межами. Під 
його керівництвом досліджували проблеми людини і свободи в іс- 
торії філософії, взаємозв’язку вітчизняної та зарубіжної філософій. 
Одним із визначальних напрямів діяльності кафедри за часів ке- 
рівництва професора І. В. Бичка стало розроблення екзистенційно- 
антропологічної проблематики у контексті трансформації історико- 
філософського знання та утвердження нових типів філософської 
рефлексії. Проблеми свободи і людиновимірності існування завжди 
перебували у колі уваги філософа. Водночас особливо наголошува- 
лося на вивченні екзистенційних вимірів у теорії пізнання. 

Актуалізувавши проблему свободи в руслі світових здобутків 
філософії екзистенціалізму, професор І. В. Бичко започаткував 
нове й самобутнє бачення, яке, відображаючи особливості саме 
українського філософування, вивело його на рівень загальносвіто- 
вого філософського дискурсу. Водночас особливу увагу приділяли 
відродженню ідей бароково-кордоцентричної традиції української 
філософії, укорінених у «філософії серця». Знаменними постатями, 
які сприяли своєрідному відображенню цього вчення, відповідно до 
концепції професора І. В. Бичка, є українські полемісти, насамперед 
І. Вишенський, Г. Сковорода і М. Гоголь, чия творчість ґрунтувала- 
ся на екзистенційно-гуманістичній традиції української культури. 
Такі праці вченого, як: «На філософському роздоріжжі» (К., 1962), 
«Пізнання і свобода» (М., 1969, зарубіжні переклади цієї праці: 
Прага, 1972; Монтевідео, 1973), «В лабіринтах свободи» (М., 1976, 
зарубіжний переклад: Мехіко, 1979), «Філософія. Курс лекцій» 
(К., 1991, перевидання 1993, 1994) та ін., стали знаковими подіями 
філософського життя України й поклали початок новому етапу в 
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розвитку історії філософії, включаючи й таку її складову, як історія 
української філософії, в Україні та за кордоном. 

Упродовж 1979–1981 років кафедру очолював професор В. С. Дми- 
триченко, який належав до покоління філософів-шістдесятників. 
Свої наукові інтереси він зосередив на дослідженні передумов іс- 

торичної ролі революціонерів-демократів, революційного демокра- 
тизму та утопічного соціалізму в Україні (Соціалістична думка на 
Україні в 70-х — на початку 80-х рр. XIX ст. К., 1974). Професор 

В. С. Дмитриченко досліджував «білі плями» історії вітчизняної 
суспільної думки, характер формування соціал-демократичних пар- 

тій, але висловлені ним прогресивні погляди не могли бути належно 
сприйняті представниками різних консервативних напрямів панів- 
ної ідеології і офіційно затверджених програм філософської освіти. 

На початку 80-х років XX ст. виник новий напрям історико- 
філософських досліджень — історіографія історико-філософських 
досліджень, осередком якого стала кафедра історії філософії, що 
очолював у 1984–1994 роках послідовник і продовжувач справи 
академіка В. І. Шинкарука професор Ю. В. Кушаков. Цей науковий 

напрям характеризувався продуктивністю для подальшого розроб- 
лення теоретичних і методологічних проблем історико-філософ- 
ської науки, оскільки постав у зв’язку з прогалинами тогочасних 

марксистських досліджень у цій галузі. 
Його розпочато монографією Ю. В. Кушакова «Історико-фі- 

лософська концепція Л. Феєрбаха. Теорія, методологія, конкрет- 
ні результати». У монографії та докторській дисертації профе- 
сор Ю. В. Кушаков здійснив перший у марксистській літературі 
узагальнений систематизований аналіз історико-філософського 
вчення Л. Феєрбаха та розкрив його значення для розв’язання ак- 
туальних проблем історико-філософської науки. Наявну раніше 
прогалину було заповнено з урахуванням твердження, що у Л. Фе- 
єрбаха існували доволі розвинена, хоча й не завжди ним самим екс- 
плікована теорія історико-філософського процесу і ґрунтовно роз- 
роблена методологія історико-філософського дослідження, які за 
багатьма характеристиками не лише не поступаються геґелівським, 
а й перевершують їх. 

Як визнаний авторитет серед українських дослідників історії 
німецької філософії, професор Ю. В. Кушаков у праці «Нариси з іс- 
торії німецької філософії Нового часу» (К., 2006) зосереджує ува- 
гу насамперед на тих ідеях, які актуальні для сьогодення: ідеї все- 
осяжності філософії Ляйбніца, філософії права та філософії релігії 
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Канта, етиці «призначення» Фіхте, філософії природи та естетичній 
діалектиці Шеллінга, вченні про «зняття» в історико-філософсько- 
му процесі та діалогічну природу філософської істини Феєрбаха. 
Автор також розкриває долю великих філософських оман, уперед- 
жень та їхні історичні концепційні уроки для сучасників, в які по- 
трапляли німецькі філософи: метафізичний метод Вольфа, застосу- 
вання діалектики Геґелем, а-персоналізм Геґеля й Маркса. 

Особливу увагу дослідник приділяє внутрішній єдності особис- 
тості філософа й створеного ним вчення. Професор Ю. В. Кушаков 
долає багато застарілих ортодоксально-марксистських штампів в 
оцінці окремих ідей німецьких філософів та їх учень загалом. Він 
здійснив наукове редагування, звірив та уточнив текст до друку в 
першому українському перекладі (російськомовні переклади від- 
сутні) праці В. Дільтея «Історія молодого Геґеля» (К., 2008), впер- 
ше присвяченої ґрунтовному викладу формування та розвитку 
раннього геґелівського світогляду, а також переклад «Відновлен- 
ня геґельянства» — славнозвісної академічної промови очільника 
Баденської школи неокантіанства, видатного історика філософії 
В. Віндельбанда, яка засвідчила народження німецького неогеґе- 
льянства. 

У цей час на кафедрі історії філософії працювали доценти 
А. П. Андреус, В. І. Гусєв, Л. Г. Конотоп, В. Ф. Музиченко, A. Г. Ти- 
холаз, М. Л. Ткачук, А. І. Трубенко, старший викладач B. М. Ку- 
плін та ін. 

У 1994 р. кафедру історії філософії об’єднали з кафедрою філо- 
софії. 

Відновлення кафедри історії філософії як самостійного під- 
розділу відбулося у 1998 р. під керівництвом професора В. І. Яро- 
шовця. Основною тематикою дослідження стала «Методологія 
історико-філософських досліджень»,   у   межах   якої   розроблено 
й запроваджено концепцію парадигмальності історії філософії. 
Нині представники кафедри досліджують проблеми методології 
історії філософії, співвідношення філософії та історії філософії, 
для розв’язання яких є найдоречнішою та історично виправданою 
концепція парадигмальності розуміння та представлення істори- 
ко-філософського процесу. 

Обґрунтоване у працях професора В. І. Ярошовця поняття «па- 
радигми» в контексті історико-філософського дослідження тлума- 
читься насамперед як підстава для виявлення загального в унікаль- 
ному й водночас як комунікативне середовище автора, як сукупність 
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непроблематичних очевидностей, що імпліцитно репрезентовані в 
його творах. З огляду на ці підстави сенс парадигмального підходу 
полягає у виявленні в історії філософської думки панівних пара- 
дигм, що, змінюючи одна одну, утворюють цілісний процес — істо- 
рію філософії. Позбавлення будь-якої парадигми панівного стано- 
вища не є наслідком її остаточного заперечення. Темпоральна межа 
між парадигмами досить умовна й принципове значення має не час 
«кінця чи початку», а їх послідовність. 

Суголосно провідним завданням кафедри був підготовлений 
матеріал доцента кафедри Т. П. Кононенка «Парадигмальні виміри 
історико-філософського дослідження. Трансформація принципів» 
(Кононенко Т. Парадигмальні виміри історико-філософського до- 
слідження. Трансформація принципів // Українознавство. К., 2008. 
№ 1. С. 72–76). У ньому встановлено відповідність еволюційно- 
го розвитку тогочасної «нормальної» науки на теренах радянської 
України зі світовим науковим співтовариством, попри ідеологічні і 
навіть цивілізаційні кордони. 

Зокрема, автор матеріалу зазначає, що до важливих ознак на- 
стання трансформаційних процесів у певній науковій галузі Т. Кун 
зараховує необхідну видозміну у друкованій науковій та освітній 
продукції: «Якщо я правдивий у тому, що кожна наукова революція 
змінює історичну перспективу для громади, яка переживає цю ре- 
волюцію, то така зміна перспективи повинна впливати на структу- 
ру підручників і дослідницьких праць після цієї наукової революції. 
Один такий наслідок, а саме: зміна в цитуванні спеціальної літера- 
тури в науково-дослідних публікаціях — можна вважати можливим 
симптомом наукової революції» (Кун Томас. Структура наукових 
революцій. К. : Port-Royal, 2001. С. 12). І на підтвердження можли- 
вості співіснування в єдиному темпоральному просторі набутків з 
різних парадигмальних періодів, що яскраво представлено в істори- 
ко-філософському інформаційному середовищі сучасної України, 
Т. Кун виголошує таку думку: «Потреба вкрай стислого вислову 
спонукала мене також зректися обговорення низки важливих проб- 
лем. Скажімо, я відрізняю допарадигмальні і постпарадигмальні 
періоди у розвитку науки занадто схематично. Кожна із шкіл, кон- 
куренція між якими характерна для ранішого періоду, керується чи- 
мось, що вельми нагадує парадигму; бувають обставини (хоч, гадаю, 
і досить рідко), за яких дві парадигми можуть мирно співіснувати 
у пізніший період» (Кун Томас. Структура наукових революцій. К. : 
Port-Royal, 2001. С. 12). Що, власне, цілком виважено обумовлювало 
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можливість і необхідність розроблення нової періодизації історії фі- 
лософії на парадигмальній основі. 

Конкретизацію поглядів Т. Куна на «парадигмальність» зосе- 
реджено на встановленні двох іпостасей її існування: епістемічної 
та соціальної. Епістемічний аспект полягає у визначенні сукупності 
фундаментальних знань, цінностей, дотриманні переконань і спо- 
собів наукової діяльності, які охоплюють царину зразкових для 
парадигми методичних та технічних прийомів і засобів. Соціаль- 
ний аспект парадигми визначається чітко окресленим, особистісно 
представленим науковим співтовариством. Зазначене товариство у 
своєму спілкуванні і визначає межі парадигми. 

Саме дослідження соціального аспекту існування наукових 
парадигм становить нині непересічну дослідницьку потребу. Це 
визначається тим, що застосування парадигмального підходу до 
аналізу явищ в історії філософії спирається водночас на рефлексив- 
ний аналіз парадигмальної еволюції спільноти самих дослідників. 
Оскільки зміна у сповідуванні епістемічних складників зумовлює і 
зміну у ставленні до віддалених зразків думки в історії філософії, їх- 
ньому оцінюванні і представленні. Окрім зазначених обумовлень іс- 
торико-філософських досліджень додаткової ваги набуває визнан- 
ня чи спростування існування самостійної школи філософських, та 
історико-філософськи зокрема, досліджень у середовищі Київсько- 
го національного університету імені Тараса Шевченка. Підходом 
до отримання відповіді на це питання варто визнати встановлення 
відповідності еволюції філософської спільноти університетського 
професорсько-викладацького складу ознакам, визначеним у теорії 
наукових парадигм. 

У принципових підґрунтях теорії парадигмальності Т. Кун чіт- 
ко встановлює відповідність між парадигмою та школою. Відповід- 
но феномену школи як стану розвитку «нормальної» науки цілком 
притаманними є всі ознаки парадигми. Іншими критеріями визна- 
чення школи за парадигмальними вимірами є означення епістеміч- 
ного і соціального аспектів. Нині вагомого значення набуває також 
і інституційний чинник формалізації школи-парадигми. І, що має 
особливе значення, — це опертя на створення певними школами-па- 
радигмами власної публікаційної продукції — підручників і дослід- 
ницьких праць, які видозмінюються щораз після події «наукової 
революції». Вочевидь, згадка про підручники, безумовно, пов’язана 
з освітнім   середовищем,   професорсько-викладацьким   складом 
у багатьох поколіннях та студентством усіх рівнів, а дослідницькі 
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праці — зі спеціалізованим науково-дослідницьким органом школи- 
парадигми — науковим журналом. Оскільки історію освітньо-на- 
укової творчості у професорсько-викладацького складу представ- 
лено досить вичерпно у зазначених джерелах, варто хоча б частково 
зосередитися на емпіричному колі вияву діяльності наукових пара- 
дигм у царині філософських досліджень університетської спільно- 
ти. У цій ланці необхідно чітко розрізняти навчально-методичний і 
суто науковий здобуток діяльності спільноти. Важливою обстави- 
ною виокремлення наукового здобутку науково-освітньої спіль- 
ноти є встановлення взаємозв’язку між публікаційною роботою у 
межах забезпечення навчального плану і діяльністю у структурі 
науково-дослідної частини університету і, відповідно, його струк- 
турних підрозділів — інститутів, факультетів, кафедр, лабораторій 
тощо. 

Нині можна упевнено стверджувати, що розвиток історико-фі- 
лософських досліджень у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка відбувався згідно з основними тенденція- 
ми розвитку світової науки у другій половині XX ст. Попри те, що 
його стрижневий зміст становила панівна на той час марксистсько- 
ленінська ідеологія, форми еволюції зародження і розвитку освіт- 
ньо-наукових спільнот цілком відповідали законам парадигмаль- 
ного розвитку науки, встановленим зарубіжними дослідниками та 
істориками науки. Що підтверджує такий висновок? Найперше — 
аналіз суто наукової діяльності структурних осередків універси- 
тетської спільноти. А саме: започаткування друкованого органу 
науково-дослідницької діяльності — спеціалізованого журналу з 
чітко визначеним парадигмальним осердям — редакційною коле- 
гією і її головним редактором; підготовка наукових статей, у яких 
розв’язували конкретні завдання розвитку певної науки у певному 
проміжку стану «нормальної науки»; виконання науково-дослідних 
тем; провадження і захист кваліфікаційних робіт на здобуття науко- 
вих ступенів кандидата і доктора філософських наук зі спеціальнос- 
ті «історія філософії». 

Сучасні тенденції розвитку науки в Україні визначили необхід- 
ність запровадження нових кваліфікаційних ступенів доктора філо- 
софії (PhD) і доктора наук. Своєю чергою, ці зміни зумовили також 
переформатування друкованого наукового видання з певної галузі 
знань і відповідної спеціальності, яке узгоджується з европейськи- 
ми вимогами до наукових видань та враховує підготовку науко- 
вих статей на уніфікованих для европейської наукової спільноти 
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засадах. Непересічною вимогою до діяльності наукових фахових 
видань виявилося якнайповніше застосування цифрових техно- 
логій, що виразно змінило перелік компетентностей дослідника у 
галузі філософії та історії філософії. Тож уже на 2019 рік наукова 
спільнота у царині філософії в межах діяльності науково-дослідної 
частини філософського факультету (керівник НДЧ факультету — 
доктор філософських наук, професор С. В. Руденко) успішно запо- 
чаткувала свої провідні наукові видання. Що ж перебувало на ви- 
токах? Скористаємося методом структурно-еволюційного аналізу. 

Щодо цього вкрай актуальним і добутковим було б проведення 
повноцінного контент-аналізу тем наукових статей, з якими допи- 
сувачі наукових видань пропонували власне бачення актуальних 
завдань своєї галузі науки. А підбиття підсумків такого історико- 
філософського тематичного аналізу дало б верифіковану відповідь 
щодо існування тих незмінних зацікавлень, які виявлялися впро- 
довж тривалої еволюції науково-освітньої спільноти, яка утворила- 
ся довкола певної редакційної колегії. 

Попри те, що філософський факультет Київського університету 
в повоєнні роки було відновлено (1944 р.), а разом з ним і діяльність 
кафедри історії філософії, перший примірник наукового видання 
оприлюдили у 1958 році у «Серії історії і філософії» як «Вісник 
Київського університету», випуск 1 (видавництво Київського дер- 
жавного університету ім. Т. Г. Шевченка). Першим відповідальним 
редактором цього випуску був доцент О. А. Бородін, а в складі ре- 
дакційної колегії, що і становила першу повоєнну школу-парадигму 
наукового видання, перебували доц. Ю. Я. Білан, доц. О. А. Бородін 
(відп. редактор), проф. А. О. Введенський, доц. Г. Й. Герман, проф. 
Ф. Ф. Єневич, проф. О. М. Раєвський, доц. В. І. Стрельський, доц. 
К. А. Ткаченко, доц. В. К. Танчер (відп. секретар), доц. В. А. Тара- 
сенко, доц. П. М. Овчаренко, проф. М. С. Шлепаков. Саме цей склад 
редакції наукового видання започаткував ідеологію і напрями роз- 
витку науково-дослідницької думки у царині філософії (на той час 
спільно з історичним факультетом). Власне, дослідження діяльнос- 
ті цієї спільноти науковців є встановленням розвитку одного з ви- 
явів парадигми київської філософської школи. 

Прикметними, у перспективі, були і перші дописувачі цього 
випуску, до якого долучилися і фахівці з психології, царина якої 
тривалий час розвивалася спільно з іншими відділеннями філо- 
софського факультету. Ф. Ф. Єневич представив панорамну стат- 
тю «Стан і розвиток філософської науки в СРСР за 40 років», а 
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доцент В. І. Шинкарук — «До питання про основні напрямки роз- 
робки Леніним проблем діалектичної логіки в “Філософських зо- 
шитах”. Зауважимо, що у 1957 році, роком раніше, В. І. Шинкарук 
видав працю «Предмет і завдання історії філософії як науки» (Київ, 
1957). Цими публікаціями вже тоді було закладено підґрунтя стра- 
тегічного напряму досліджень з історії філософії київської школи, 
яке буде визначати дослідницький поступ київської філософської 
школи і у 1960-х, 1970-х, 1980-х роках і до сьогодні. 

Другий випуск «Вісника» (№ 2, з числом 1 і 2) було видано на- 
ступного, 1959 р., що підтвердило міцність колективу редакційної 
колегії. Змін зазнав розподіл відповідальності: посаду відповідаль- 
ного секретаря залишив доцент В. К. Танчер, а обійняв — доцент 
В. Є. Спицький, який поповнив склад редакційної колегії. Цей ви- 
пуск з двох чисел мав тематичне спрямування здебільшого у ца- 
рині історії, але також у ньому було представлено дві статті, які 
стосувалися як історії психології, так і історії філософії. Професор 
О. М. Раєвський долучився статтею «Критика Ушинським сучасної 
йому західноєвропейської психології», а В. В. Колобков — «Е. Росс 
та його психологічна теорія суспільного розвитку». 

Наступний випуск «Вісника» (№ 1, з числом № 3) за 1960 рік 
у «Серії історії та філософії» є знаменним тим, що до роботи ре- 
дакційної ради без редакційних повноважень залучили професора 
П. В. Копніна. Його розвідка сув’язно містила у собі як теоретико- 
гносеологічні, так і історико-філософські складники: «Про деякі 
сторони ленінського методу критики буржуазних ідеалістичних 
концепцій». 

Випуск 2 з числом № 3 було опубліковано у 1961 році. Вже на 
цей час можна спостерігати як посилення складу редакційної ради, 
так і розширення кола авторів видання. Саме вони формували су- 
купність наукових зацікавлень спільноти, пропонуючи актуальну 
на свій час тематику. Цей випуск засвідчив розширення редакційної 
ради шляхом долучення до роботи проф. М. М. Грищенка. Відпо- 
відальний редактор О. А. Бородін з 1960 року здобув вчене звання 
професора. До прикладу, визначення нових напрямів дослідження 
засвідчує матеріал Е. С. Буксер, А. М. Петрусенко «Цікаве філософ- 
ське дослідження актуальних проблем сучасної фізики». І завершує 
цей історичний витинок наукової еволюції випуск 1 з числом № 4 у 
«Серії історії та філософії» 1961 року. 

Подальші розвідки сягають 1967 року, коли було оприлюдне- 
но «Вісник Київського університету» (№ 1, серія «Філософія», 
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видавництво Київського університету). Особливим є склад ре- 
дакційної колегії оновленого видання наукової спільноти філо- 
софського факультету: проф. В. І. Шинкарук (відповідальний 
редактор), чл.-кор. АН УРСР Д. Х. Острянин, канд. філос. наук 
В. Т. Павлов, проф. А. Н. Раєвський, проф. Й. Д. Ремезовський, 
проф. В. К. Танчер, проф. М. С. Шлепаков, проф. О. В. Шугай- 
лін, канд. філософ. наук А. І. Горак (відповідальний секретар). 
Враховуючи історичний час відновлення діяльності наукового 
друкованого органу, вважаємо доречним згадати мету випуску 
вісника, оскільки в ньому одразу ж виявляється ознака наступ- 
ності зацікавлень науковців київської філософської школи. Ще 
й з огляду на те, що відповідальним редактором став професор 
В. І. Шинкарук, який раніше виявив неабияку зацікавленість 
науковими засобами історії філософії і теоретико-методологіч- 
ними проблемами у світовій історико-філософській спадщині: 
«У статтях, вміщених у цьому номері “Вісника”, розглядається 
широке коло теоретичних питань марксистсько-ленінської філо- 
софії і теорії наукового комунізму, як-от: про роль і значення соці- 
алістичної революції та будівництва комунізму в розв’язанні кар- 
динальних проблем гуманізму, про ленінські принципи наукового 
керівництва суспільством. У частині статей розглядаються акту- 
альні питання теорії пізнання, логіки і методології науки. “Віс- 
ник” розрахований на студентів, аспірантів, викладачів і всіх, хто 
цікавиться проблемами марксистської філософії, теорії наукового 
комунізму, логіки, психології». 

Знаковим є і зміст цього випуску, статті якого окреслили стра- 
тегію розвитку наукової спільноти. Безперечно, цей перелік вима- 
гає від історика філософії здатності «читати крізь час», усвідом- 
люючи шори ідеологічних засад існування будь-яких суспільств у 
певний історичний період, вміння розрізнити «необхідне» і «твор- 
че», міру вияву особистої дослідницької свободи і необхідностей 
епох. Отже, «В. І. Шинкарук. Велика жовтнева соціалістична ре- 
волюція: проблема гуманізму; М. Г. Сирцов. Ленінські принципи 
керівництва суспільством — наукова основа діяльності КПРС; 
І. Ф. Надольний. Мораль і суспільний прогрес; В. Д. Білогуб. 
Марксистська філософія і соціологія; Ф. Ф. Байкін. Основні риси 
побуту соціалістичного суспільства; О. М. Раєвський. До питання 
про шляхи вивчення творчого мислення; Л. Й. Марісова. До пи- 
тання про предмет соціальної психології; В. Т. Павлов. Причинно- 
наслідковий зв’язок між наукою, логікою і технікою; В. С. Лутай. 
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Проблема систематизації категорій діалектичного матеріалізму; 
О. В. Шугайлін. Можливість формалізації діалектичної логіки Ге- 
ґеля; Й. Т. Романюк. Методика вивчення деяких індивідуальних 
особливостей вищої нервової діяльності людини; І. Є. Гвоздик. 
Сприйняття як основа логічного мислення в пізнанні сутності». 
А це ж 1967 рік! 

І сьогодні значна кількість зі згаданих проблем залишається у 
полі зору провідних дослідників з певних галузей: гуманітарні на- 
уки, логіка, психологія, когнітивістика, антропологія, моральна фі- 
лософія, теорія пізнання тощо. 

Безперечно, повноцінний аналіз еволюційних змін парадиг- 
ми київської філософської школи у вимірі наукового друкованого 
видання професорсько-викладацької спільноти Київського націо- 
нального університету імені Тараса Шевченка був би надмірним 
для довідкового матеріалу, але вказати на ще деякі віхи історичного 
поступу вкрай важливо. 

У 1977 році, подолавши 10 років (знову показовий цикл у дека- 
ду) «Вісник Київського університету» у серії «Філософія» припи- 
нив своє існування і був оновлений у неперервній серії «Вісник Ки- 
ївського університету» — «Питання філософських наук». У цьому 
форматі науковий журнал був уперше оприлюднений у 1978 році як 
випуск 10 (Київський державний університет, 1978). 

Зазнала істотних змін і редакційна колегія на чолі з виконуючим 
обов’язки відповідального редактора професором О. Я. Лисенком: 
канд. філос. наук Т. І. Ящук (відп. секр.), проф. І. В. Бичко, проф. 
М. В. Дученко, проф. В. С. Лутай, проф. В. Т. Павлов. Однак загаль- 
на мета видання залишилася симфонічною з двома попередніми 
серіями: «У збірнику вміщені статті викладачів, аспірантів і студен- 
тів філософського факультету, у яких висвітлюються питання ме- 
тодологічної ролі марксистсько-ленінської філософії у сучасному 
науковому пізнанні. Розкриваються роль принципу партійності у 
суспільствознавстві, соціальна природа наукового пізнання, акту- 
альні методологічні питання сучасного природознавства, методо- 
логія історико-філософського дослідження тощо. Розрахований на 
викладачів, аспірантів, студентів. 

Вельми репрезентативним виявився і добір матеріалів у онов- 
леному виданнях: Дученко М. В., Дирда О. І. Актуальні питання 
методології наукового пізнання; Білогуб В. Д. Роль марксистсько- 
ленінської філософії у обґрунтуванні соціальної природи науко- 
вого пізнання; Костюк Н. Т. Об’єктивна зумовленість і діалектика 
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інтеграції сучасного наукового знання; Бичко І. В. Історико-філо- 
софське дослідження і сучасність; Павлов В. Т. Доказ і процес до- 
ведення; Смірнова Р. А. Роль світогляду в становленні картини сві- 
ту і теорії як форм систематизації наукових знань; Джулай Ю. В. 
Системний підхід і проблема категоріального синтезу в сучасно- 
му науковому пізнанні; Григоренко Л. А., Єфіменко В. В., Лазо- 
ренко Б. П., Лазоренко Л. В. До питання про евристичну функцію 
теоретичних об’єктів…». 

Тривалість виходу «Вісника Київського університету. Питання 
філософських наук» переконує, що це був один з найпродуктив- 
ніших періодів розвитку видавничо-наукової діяльності філософ- 
ської спільноти. Цей науковий журнал припинив своє існування 
випуском 22 у 1990 році, маючи потужне генетичне коріння у пер- 
шому «Віснику», оскільки на інформаційній сторінці чітко зазна- 
чено рік заснування — 1958. 

Не менш вражаючим є склад тогочасної редакційної колегії: 
М. Ф. Тарасенко, д-р філос. наук, проф. (відп. ред.); А. Г. Тихолаз, 
канд. філос. наук, ст. викл. (заст. відп. ред.); А. В. Сова, канд. філос. 
наук, асист. (відп. секр.); В. Г. Антоненко, д-р філос. наук, проф.; 
Ю. В. Кушаков, д-р філос. наук, проф.; О. І. Погорілий, канд. фі- 
лос. наук, доц.; Л. Т. Левчук, д-р філос. наук, проф.; Т. Д. Пікашова, д-
р філос. наук, проф.; Ю. А. Калінін, канд. філос. наук, доц.; І. В. Бич- 
ко, д-р філос. наук, проф.; В. А. Буслинський, д-р філос. наук, проф. 

Соціальні зміни тогочасного суспільства, пошук напрямів роз- 
витку зумовили і означення мети видання: «У віснику розглядаєть- 
ся соціально-культурний зміст оновлення духовної атмосфери сус- 
пільства в умовах перебудови, аналізуються проблеми формування 
наукового світогляду. Для науковців, викладачів, студентів». 

Започаткована у витоках спрямованість вкотре відобразилася в 
тематиці. Дещо з актуального: Лосєв І. В. Мораль, світогляд і ет- 
нічна культура; Савченко А. І. Кант про предмет філософії; Решет- 
ник М. Д., Токовенко А. С. Критичний аналіз постпозитивістського 
тлумачення культурної детермінації науки; Москаленко С. М. Ін- 
терпретація діалектики Канта, Фіхте, Геґеля в роботах радянських 
істориків філософії 20-х років; Калінін Ю. А. Критичний аналіз ре- 
лігійно-ідеалістичної філософії П. О. Флоренського та його сучас- 
них інтерпретаторів. 

Непересічною подією стало здобуття Україною незалежності у 
1991 році. Цього самого року відбулися і кардинальні зміни у до- 
сить стабільному поступі діяльності наукової спільноти універси- 
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тету і її наукового друкованого видання. Було вирішено створити 
потужний соціогуманітарний напрям науково-освітніх досліджень, 
який поєднав би у ціле різнорідні за попередньою класифікацією 
спеціальності і галузі знань. Цього року був оприлюднений випуск 1 
«Вісника Київського університету. Суспільно-політичні науки» 
(Київський ордена Леніна і ордена Жовтневої революції державний 
університет ім. Т. Г. Шевченка)». З важливою позначкою — «Засно- 
ваний у 1958 р.»! 

Завдання було поставлене безперечно вражаюче — інтегрування 
доробку різних наукових шкіл і спільнот у єдиний науково-інфор- 
маційний портал. Знаменно, що це єднання відбувалося під прово- 
дом і за наукового керівництва редакційної колегії філософського 
часопису з глибинною історією. Мету вісника проголошували так: 
«На базі емпіричного матеріалу з різних галузей культури роз- 
глядаються проблеми сучасного суспільствознавства в контексті 
тих перетворень, які здійснюються в процесі оновлення всіх сфер 
життєдіяльності радянського суспільства та міжнародних відносин: 
становлення нових економічних, політичних структур, відроджен- 
ня духовності та культури, вдосконалення демократії і створення 
правової держави, формування нового політичного мислення й на- 
лагодження взаємовигідних міждержавних зв’язків. Для виклада- 
чів, аспірантів, студентів». 

Цілком очевидно, що рішення про модернізацію досліджень на- 
укового спрямування було прийнято заздалегідь і раніше 1991 р. 
Важливий нюанс, який засвідчує виразну креативну і прогностич- 
ну потугу університетської філософсько-гуманітарної спільноти. 
Важливе науково-організаційне повідомлення міститься саме у 
№ 1 «Вісника» у серії «Суспільно-політичні науки»: «З 1991 року 
серії “Вісників Київського університету”: “Питання філософії”, “Ак- 
туальні питання історії КПРС”, “Економіка”, “Юридичні науки”, 
“Международные отношения и международное право” — реоргані- 
зовано у “Вісник Київського університету”, серія “Суспільно-полі- 
тичні науки”». Тобто теоретичні передбачення напрямів розвитку 
гуманітарної і політичної науки, які було напрацьовано за всі попе- 
редні роки, втілилися у щось подібне до «наукової революції», що й 
було організаційно легітимізовано у створенні міждисциплінарного 
видання, яке, своєю чергою, представляло єдину спільноту науков- 
ців з різних галузей знань. Хто ж становив цю спільноту? 

Редакційну    колегію    очолював    відповідальний    редактор 
М. Ф. Тарасенко, д-р філос. наук, проф. До її складу було залучено 
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провідних учених і фахівців Київського університету: В. Г. Гончаренко, 
д-р юрид. наук, проф. (заст. відп. ред.); В. П. Нестеренко, д-р екон. наук, 
проф. (заст. відп. ред.); А. С. Філіпенко, д-р екон. наук, проф. (заст. відп. 
ред.); В. Г. Семенов, канд. філос. наук, доц., (відп. секр.); Л. В. Губер- 
ський, канд. філос. наук, проф.; В. К. Забігайло, д-р юрид. наук, проф.; 
П. В. Кобзаренко, канд. юрид. наук, доц.; В. О. Литвицький, канд. екон. 
наук, доц.; І. В. Лосєв, канд. філос. наук; М. М. Михеєнко, д-р юрид. 
наук, проф.; П. Г. Солом’янюк, канд. екон. наук, доц.; П. П. Трофимен- 
ко, канд. юрид. наук; Д. М. Черваньов, д-р екон. наук, проф. 

Структура «Вісника» теж зазнала змін, оскільки відображала 
вже не спеціальності і спеціалізації у певній галузі наук, а форму- 
вала цілісність, яку становив доробок із різних галузей наук. «Вісник 1» 
мав чотири розділи: «Філософія», «Економіка», «Право», «Міжна- 
родні відносини і міжнародне право». Відкривала цю серію програм- 
на стаття Губерського Л. В. і Солом’янюка П. Г. «Нова концепція 
викладання та вивчення гуманітарних, суспільно-політичних наук 
у Київському університеті». У розділах «Вісника» розмістили свої 
статті стратегічного характеру відомі вчені-освітяни з кожної галузі. 

Звернімо увагу на прикметність і прогностичність інтелектуа- 
льних зусиль наукової спільноти університету. Якщо у 1 числі «Віс- 
ника» за 1991 рік не вказана дата підписання збірника до друку, то 
у 2 і 3 є відповідні редакційні посилання. Випуск 2 здано до набору 
20. 03. 91 р., а 3 — 11. 06. 91 р. Ці модернізаційні і досить трива- 
лі пошуки передували і лише потому узгодилися із модернізацією 
державної інституційності — 24 серпня 1991 року Верховна Рада 
України прийняла Постанову «Про проголошення незалежності 
України». 

Випуск 5 «Вісника» у серії «Суспільно-політичні науки» 1992 ро- 
ку продемонстрував наукотворчий потенціал створення наукових 
видань на міжгалузевій і міждисциплінарній основі. Редакційна 
колегія зберегла і примножила провідну концепційну основу дру- 
кованого засобу наукової школи, стосунки з якою підтримували ви- 
кладачі та науковці різних поколінь університету і на той час вже 
працівники інших освітньо-наукових, владних, культурно-просвіт- 
ницьких та інших установ. Важливим редакційним доповненням у 
видавничій класифікації стало визначення належності журналу до 
певного типу літератури: «Головна редакція літератури з україно- 
знавства та соціогуманітарних наук». 

Збереглася і потужна дослідницька настанова у визначеннях 
актуальних проблем, зокрема у створенні матеріалів на міждисци- 
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плінарній основі. До прикладу: Сова А. В. «Історико-філософський 
аналіз поняття наукового принципу»; Босенко О. В. «Свобода як 
доля»; Коваленко А. Б. «Інтуїція в процесі розуміння». 

Надалі формування науково-дослідної політики визначалося 
досить складними процесами українського державотворення почат- 
ку 1990-х років. Утім, попри всі складнощі інституційно-організа- 
ційного характеру, київська філософська спільнота та утворена нею 
школа підтримували основні засадничі традиції. 

Починаючи з 1995 року, філософський факультет нині Київ- 
ського національного університету імені Тараса Шевченка очо- 
лив професор А. Є. Конверський. Науково-освітня спільнота 
набула нового динамічного стану розвитку, який втілився у знач- 
ній кількості форм освітньої і наукової роботи. Оскільки пред- 
метом цієї розвідки є стрижневі вияви школи-парадигми — на- 
укові друковані видання, зазначимо лише на тому стані, в якому 
філософський факультет КНУ ім. Т. Г. Шевченка зустрічає своє 
185-ліття. 

На сучасному етапі повноцінно представлено журнали, які про- 
довжують започатковану 1958 року справу: «Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (Філософія. 
Політологія)»; «Філософські проблеми гуманітарних наук» (голо- 
вний редактор Л. В. Губерський, академік НАН України, доктор фі- 
лософських наук, професор); збірник наукових праць «Гуманітар- 
ні студії»; Софія (головний редактор Є. А. Харьковщенко, доктор 
філософських наук, професор); «Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (Державне управління)» (го- 
ловний редактор Д. В. Неліпа, доктор політичних наук, доцент). 
У 2017 році «Вісник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка» видається у двох незалежних серіях: «Філосо- 
фія» і «Політологія». 

Доречно навести склад редакційної колегії «Вісника Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка» у серії «Філо- 
софія», щоб пересвідчитися у високому потенціалі сучасної філо- 
софської наукової спільноти. Вагомою обставиною визнання тако- 
го рівня є створення НДЧ філософського факультету необхідного 
електронного формату видання, який відповідає всім сучасним ви- 
могам до наукових збірників (Серія «Філософія», № 3, 2018 рік). 

Редакційна колегія 
А. Є. Конверський, академік НАН України, доктор філософ- 

ських наук, професор (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). 
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Заступник відповідального редактора: 
С. В. Руденко, доктор філософських наук, доцент (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка). 
Відповідальні редактори: 
Я. А. Соболєвський, кандидат філософських наук (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка); 
В. А. Титаренко, кандидат філософських наук (Київський націо- 

нальний університет імені Тараса Шевченка). 
Редакційна колегія 

Gabriel Sandu, Dr. hab., professor (University of Helsinki, Finland); 
Roman Sapeko, Dr. hab., professor (University of Zielona Gora, 

Poland); 
Urfalino Philippe, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

(France); 
В. А. Бугров, кандидат філософських наук, професор (Київ- 

ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
І. С. Добронравова, доктор філософських наук, професор (Київ- 

ський національний університет імені Тараса Шевченка); 
С. Л. Йосипенко, доктор філософських наук, старший науковий 

співробітник (Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН Укра- 
їни); 

Т. П. Кононенко, доктор філософських наук, доцент (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); 

Л. Г. Комаха, доктор філософських наук, доцент (Київський на- 
ціональний університет імені Тараса Шевченка); 

Н. Г. Мозгова, доктор філософських наук, професор (Націо- 
нальний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова); 

О. Ю. Павлова, доктор філософських наук, професор (Київ- 
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 

В. І. Панченко, доктор філософських наук, професор (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); 

М. Ю. Русин, кандидат філософських наук, професор (Київ- 
ський національний університет імені Тараса Шевченка); 

Є. А. Харьковщенко, доктор філософських наук, професор (Ки- 
ївський національний університет імені Тараса Шевченка); 

І. В. Хоменко, доктор філософських наук, професор (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка); 

Л. О. Шашкова, доктор філософських наук, професор (Київ- 
ський національний університет імені Тараса Шевченка). 
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Непересічним аргументом наступності і традиції є й те, що у за- 
безпеченні діяльності сучасного наукового видання беруть якнай- 
активнішу участь співробітники кафедри історії філософії. 

Робота кафедри ознаменувалася також розробленням нової 
концепції методології історії філософії та визначенням концептуа- 
льних засад історико-філософської освіти у закладах вищої освіти 
України. 

Нині кафедра історії філософії забезпечує викладання норма- 
тивних дисциплін з історії філософії на філософському факультеті 
та інших гуманітарних факультетах. З часу відновлення кафедри 
її випускники захищали дисертаційні дослідження на здобуття на- 
укового ступеня кандидата і доктора філософських наук зі спеці- 
альності «Історія філософії». Вочевидь, такі роботи з належними 
темі публікаціями і науковими конференціями є завершеними іс- 
торико-філософськими науковими комплексами. 

Авторський колектив кафедри історії філософії вперше в 
Україні видав підручник «Історія філософії» (за ред. професора 
В. І. Ярошовця. К., 2002) та ґрунтовний словник «Історія філосо- 
фії» (К., 2005, 2012), в яких запроваджено парадигмальний підхід до 
викладу історії філософії, що дозволило вперше чітко виокремити 
конкретні історико-філософські епохи та надати цілісне їх бачен- 
ня через висвітлення життя й творчості філософів, характеристику 
їх основних праць, визначення та тлумачення змісту філософських 
понять і термінів, розкриття специфіки тих чи інших напрямів, те- 
чій і концепцій, притаманних певному періоду. 

З метою забезпечення належного рівня викладання історико- 
філософських дисциплін підготовлено й видано такі підручники 
та навчально-методичні посібники: Історія філософії: підручник: 
у 2 т. / за ред. В. І. Ярошовця. Т. 1. К., 2007; Т. 2. К., 2008; Історія 
філософії: програма / за заг. ред. В. І. Ярошовця. К., 2008; Історія  
філософії: підручник / за ред. В. І. Ярошовця. К.; Ужгород, 2010; 
Історія філософії: підручник / за ред. В. І. Ярошовця. К., 2010; Іс- 
торія філософії: підручник: у 7 т. Т. 4. Німецька філософія Ново- 
го часу / Д. Є. Прокопов, Н. М. Бобошко, В. А. Титаренко; за ред. 
В. І. Ярошовця. К., 2013. (Серія «Історія філософії»); Історія філо- 
софії: підручник: у 7 т. Т. 6. Сучасна світова філософія / В. І. Яро- 
шовець, Г. Є. Аляєв, І. В. Бичко та ін.; за ред. В. І. Ярошовця. К., 
2013 (Серія «Історія філософії»); Філософія Середніх віків та доби 
Відродження / професор О. В. Александрова (К., 2002); Історія фі- 
лософії (К., 2005) / професор В. І. Ярошовець; Історія філософії: 
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від  структуралізму  до  постмодернізму  (К.,  2008)  /професор 
В. І. Ярошовець; Німецька філософія Нового часу: Просвітництво, 
Кант і рецепція критицизму (К., 2013) /професор Д. Є. Прокопов. 
Статті викладачів кафедри регулярно публікуються у вітчизняних 
та зарубіжних фахових виданнях. 

Викладачі кафедри історії філософії співпрацюють з провід- 
ними вченими профільних відділів з історії філософії Інституту 
філософії імені Г. С. Сковороди HAH України. До спільноти долу- 
чилися представники закладів освіти України, інститутів НАНУкра- 
їни, галузевих освітніх та науково-дослідних інститутів і закладів. 
У результаті такої співпраці було започатковано інноваційні моделі 
набуття новітнього історико-філософського матеріалу та напрацю- 
вання досвіду впровадження досліджень з історії філософії на нових 
методологічних принципах. Враховуючи весь попередньо набутий 
досвід ставлення до історії філософії як науки, застосовуючи пара- 
дигмальний підхід, колектив кафедри розгорнув серію науково-ме- 
тодичних семінарів як постійно діючої дослідницької лабораторії з 
наріжних проблем історії філософії. 

Зокрема, завідувач кафедри історії філософії, доктор філософ- 
ських наук Т. П. Кононенко (з 2016 р.) у вступній статті до об’ємного 
науково-методичного посібника з історії філософії «Філософія ін- 
дійської культури. Науково-методичний посібник» (Філософія ін- 
дійської культури: наук.-метод. посіб. інновац. типу / авт.-упоряд.: 
Т. Кононенко, К. Кириленко, Г. Гнатовська, А. Кирієнко, Г. Кулініч, 
Д. Овдієнко., за заг. ред. Т. Кононенка. К., 2019. 264 с.) так обґрунту- 
вав необхідність оновлення традиційних типів роботи з історико- 
філософським матеріалом і необхідність появи дуальних за своєю 
природою науково-освітніх методичних посібників і матеріалів: «З 
метою вирішення вже згаданих проблем, які виявилися у царині 
історії філософії і у гуманітаристиці назагал кафедрою історії фі- 

лософії філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка 
був впроваджений в освітній процес науково-методичний семінар 
з історії філософії. Його завдання були визначені як розгортання 
декількох напрямків роботи, зокрема й пошук і перепідтвердження 
достеменного знання в матеріалах і підручниках з історії філософії». 

Одним із засобів досягнення визначеної мети було обрано як 
складник наукової гіпотези лексикографічні дослідження термі- 
нів з історії філософії відповідно до встановленої періодизації іс- 
торії філософії і її відображення у дисциплінах і курсах освітньої 
програми з філософії і навчального плану. Важливим складником 
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проведення науково-методичного семінару є участь студентів, ас- 
пірантів і викладачів як організаторів заходу згідно із заздалегідь 
визначеними завданнями. Саме тому не є несподіванкою, що серед 
укладачів цього науково-методичного посібника є студенти-бака- 
лаври за вже досягнутим освітнім рівнем, і вони ж на час проведен- 
ня наукових заходів були студентами магістратури за освітньо-на- 
уковою програмою підготовки. 

На засновних і експериментальних за метою семінарах було до- 
сліджено питання асксіоматизації виявів історико-філософського 
знання (І Науково-методичний семінар з історії філософії «Наука 
чи наратив? Аксіоматика в історії філософії»); змісти термінів ки- 
тайської філософії і культури (ІІ Науково-методичний семінар з 
історії філософії «Українська лексикографія ключових філософ- 
ських термінів китайської мови (Ієрогліфічна семантика ключо- 
вих термінів давньокитайської філософії)»; питання висвітлення 
в навчальному процесі картезіанської філософії і укладання її тер- 
мінологічного лексикону (III Науково-методичний семінар з істо- 
рії філософії / Цикл публічних лекцій «Декарт, про якого нам час 
довідатися». Лекція 1 «Рене Декарт у контексті сучасних дискусій 
про дуалізм»; III Науково-методичний семінар з історії філософії 
/ Цикл публічних лекцій «Декарт, про якого нам час довідатися». 
Лекція 2 «Чи є мораль Декарта «тимчасовою?»). 

Однак на певному щаблі розгортання роботи семінару його інте- 
лектуальна потуга натрапила на реальну дослідницьку інтегральну 
проблему — як визначати достеменність і самобутність джерела по- 
ходження знань в царині історії філософії; у який спосіб забезпе- 
чувати утримання і збереження видобутих знань; і, відповідно, як 
визначитися із належною літературною формою для таких знань, 
оскільки звичні формати наукової і навчальної літератури не мали 
спроможностей прийняти наживо створені змісти історико-філо- 
софських розвідок. Вирішенню цієї проблеми було присвячено са- 
мостійний, суто методологічний семінар, який заклав основи для 
створення гіпотези і щодо засобів новітнього впровадження істори- 
ко-філософських і, ширше, гуманітарних досліджень, і щодо обрисів 
літературного відтворення набутих знань (IV Науково-методичний 
семінар з історії філософії «Українська лексикографія ключових 
філософських термінів: пропозиції щодо моделі укладання термі- 
нологічних змістів»; V Науково-методичний семінар з історії філо- 
софії «Українська лексикографія ключових філософських термінів: 
пропозиції щодо моделі укладання термінологічних змістів». 
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Тривала аналітична робота завершилася укладанням моделі 
завершеного впровадження науково-дослідницького заходу, яка 

й мала зазнати випробування у дослідженні прагматичної мети в 
освітньому середовищі. Тобто мету дослідження мали визначити 
відповідно до завдань освітнього процесу у середовищі гуманітар- 
ної царини дослідницького університету. Такою цариною було ви- 

значено новітні програми філософського факультету КНУ імені 
Тараса Шевченка і, зокрема, навчальні програми з історії філософії. 

Те, що створена модель наукового дослідження у царині історії 
філософії і гуманітаристики має відкритий характер, було засвід- 
чено прекрасною нагодою визначення дослідницької мети. А саме 
спільно з кафедрою філософії Київського національного універси- 
тету культури і мистецтв провести лексикографічні дослідження з 
історії філософії і культури непересічних явищ інтелектуальних, 
світоглядних, релігійних надбань Індії. Упродовж роботи з цих пи- 
тань необхідно було здійснити звірку тих знань, які розкривали фі- 
лософію індійської культури в навчальній літературі в Україні, зі 
знаннями, які учасники семінару отримали змогу набути від «пер- 
шої особи». Такою «першою особою» стала згода на участь у роботі 
семінару Надзвичайного і Повноважного посла Індії в Україні Ма- 
ноджа Кумар Бхарті (Manoj K. Bharti) — представника світової дип- 
ломатичної спільноти, вченого, дослідника релігії і культури Індії, 
автора книжок і статей із культурологічної проблематики («Лекси- 

кографія ключових філософських термінів санскриту»). 
Зрештою, саме співорганізаційні зусилля науковців-педагогів 

і студентів Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка і Київського національного університету культури і 
мистецтв випробували дослідницьку модель наукового гумані- 
тарного дослідження і сприяли появі літературного відображен- 
ня інтелектуальних подій семінару. Вагомим чинником набуття 
оновлених знань була участь у семінарах представників Інституту 
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Інституту фі- 
лософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, закладів вищої освіти 
України. 

Усі зазначені попередні зауваги стосувалися чинників науко- 
вості і підстав появи цього наукового за способом отримання знань і 
методичного за спрямуванням посібника. Його ж методична ознака 
визначається освітніми потребами: він забезпечує вирішення пев- 
ної проблеми навчального процесу і сам перетворюється на засіб на- 
вчання тому, як методологічно виважено можна вирішувати проб- 
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леми викладання як у царині філософії, так і у галузі гуманітарних 
спеціальностей. Тобто він може виконувати роль навчального пу- 
тівника для досягнення певної мети визначеним способом. Чи пере- 
важає такий спосіб інші наявні методи і методології? Відповідь на 
це запитання може надати лише час та успішність його застосуван- 
ня. Безперечним є лише переконання, що така модель є діючою, до- 
бутковою і має всі перспективи для вдосконалення. Що саме являє 
собою запропонований складний твір? Означимо головні складни- 
ки та його логічну наступність. 

За загальним змістом навчально-методичний посібник має три- 
єдину наступність формально незалежних частин цілого. 

Перша частина містить матеріали, які стосуються наукових і 
науково-організаційних заходів. Усі складники першої частини 
пов’язані логікою розгортання події і послідовно спираються одна 
на одну. Науково-організаційні частини стосуються, по-перше, 
формальних підстав проведення науково-методичного семінару за 
участі студентів у межах навчального процесу закладу вищої освіти 
і, по-друге, формалізуючого складника знаннєвої гіпотези у вигля- 
ді переліку тем обговорення і запропонованих завершальних твер- 
джень. І перше, і друге в живому обговоренні зазвичай зазнають 
видозмін і зазнають у такий спосіб, який не можуть передбачити 
організатори семінару-обговорення. Тобто нові змісти виявляються 
під час живого філософування і спричиняють необхідність створен- 
ня засобів їх утримання. Власне, створення засобів утримання нових 
змістів з метою їх подальшого літературного відтворення й спону- 
кало до заснування самобутнього підходу до роботи із наочно по- 
роджуючими нові знання середовищами. Зазначимо лише те, що та- 
кий науково-дослідний модуль був сформований із застосуванням 
принципів парадигмальності у визначенні наукоємкого середовища. 
Колектив кафедри і його партнери продовжують дослідження у за- 
значених царинах і вдосконалюють власну автентичну методологію 
історико-філософських досліджень. Останнім успішним проєктом 
стало створення Наукового товариства усної історії філософії (док- 
тор філос. наук, доцент Т. П. Кононенко, доктор філос. наук, проф. 
О. І. Хома, студенти філософського факультету). 
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Започаткування досліджень 

з історії філософської думки України 

Тема системного вивчення еволюції, розвитку та переосмис- 
лення вітчизняної наукової спадщини є предметом досліджень 
сучасних науковців. У цьому аспекті серед різних етапів розвитку 
української філософської думки привертає увагу радянський пері- 
од, складний і суперечливий у розумінні суспільних явищ, в якому 
превалювали ідеологічні штампи та партійні настанови. Саме в цей 
період українську філософію прив’язували до марксистсько-ленін- 
ського вчення, в якому акцентувалося на інтернаціональній позиції. 
Утім існувала когорта науковців, які намагались уникати заідеоло- 
гізованості вітчизняної філософії, прямуючи шляхом об’єктивності 
та історичності наукового аналізу. Серед них — викладачі Київсько- 
го державного університету імені Т. Г. Шевченка, які в радянський 
період досліджували філософську спадщину українських мислите- 
лів. 

Історія філософського факультету сягає в минуле, пов’язане з іс- 
торією створення Київського імператорського університету Св. Во- 
лодимира у 1834 р. Вона завжди була позначена духом вільнодум- 
ства та свободолюбства. На філософському факультеті впродовж 
усієї його історії будь-яку філософську систему чи школу тракту- 
вали з погляду її місця в єдиному світовому духовному процесі, 
будь-які концепції оцінювали з погляду можливостей та перспек- 
тив у конкретному соціокультурному контексті. «Достатньо згада- 
ти таких випускників та викладачів філософського факультету, як 
О. М. Гіляров, Г. Г. Шпет, В. Ф. Асмус, М. С. Шлєпаков, М. Є. Ован- 
дер, В. І. Шинкарук, В. К. Танчер, Д. Х. Острянин, П. С. Дишлевий, 
І. Ф. Надольний, Г. І. Горак, М. Ф. Тарасенко та багато інших. Учені 
філософського факультету протягом всієї його історії намагались 
викарбувати власний почерк у здійснюваних філософських дослі- 
дженнях» (Конверський А. Є., Бичко І. В., Огородник І. В. Філософська 
думка у Київському університеті: історія і сучасність. За заг. ред. 
проф. А. Є. Конверського. К. : Центр навчальної літератури, 2005. 
С. 4). 

Викладачі кафедри історії філософії Київського державного уні- 
верситету у другій половині ХХ ст. досліджували широке коло істо- 
рико-філософських питань вітчизняної філософії. Зазначимо, що в 
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ці роки помітно пожвавилась науково-дослідницька діяльність ка- 
федри, знову порушували та аналізували питання діалектико-мате- 
ріалістичного осмислення вітчизняної матеріалістичної традиції у 
філософії та природознавстві, досліджували творчість українських 
мислителів минулого. Цим та іншим проблемам присвячували свої 
наукові розвідки викладачі кафедри історії філософії Київського 
державного університету імені Т. Г. Шевченка. 

У 60-ті роки ХХ ст. до університету прийшов працювати видат- 
ний український філософ, член-кореспондент АН УРСР Данило 
Хомич Острянин (1906–1988), який з 1962 р. до 1975 р. очолював 
кафедру історії філософії Київського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка. Ці роки для вченого стали досить продуктивними, 
особливо це стосується історико-філософських досліджень вітчиз- 
няної та зарубіжної філософської думки. Саме в цій царині науко- 
вих пошуків Д. Острянин був відомий науковому загалу вітчизня- 
них учених. Його перу належить понад 200 наукових праць, серед 
яких: «Філософські погляди І. Я. Франка», «Світогляд М. О. Мак- 
симовича», «Роль біологічної науки в боротьбі за комуністичний 
світогляд», «Розвиток матеріалістичної філософії на Україні» та 
багато інших. 

Як і більшість тогочасних учених, Д. Острянин вивчав історію 
вітчизняної науки, досліджував філософську, соціологічну та сус- 
пільно-політичну думку України. Він один із перших досліджує 
зародження і розвиток матеріалістичної філософії в Україні, вва- 
жаючи її одним із складників духовної спадщини українського 
народу, аналізує матеріалістичні погляди українських філософів, 
письменників, природознавців, висвітлює історію діалектичних 
ідей, естетики, прослідковує розвиток світогляду багатьох сус- 
пільно-політичних діячів та природознавців. У своїх дослідженнях 
Д. Острянин звертається до другої половини XVIII ст. — періоду, 
коли філософська думка в Україні вже відійшла від богослов’я і ста- 
ла розвиватись на основі матеріалістичного вчення, яке спиралось 
на природничо-наукові знання того часу. Він вважав, що досліджен- 
ня філософської спадщини, теоретичної основи духовної культури, 
допомагає зрозуміти особливості розвитку теоретичного мислення 
народу, використати багатовіковий досвід пізнання людиною сві- 
ту для подальшого прогресу. Д. Острянин надавав значення історії 
філософії, пояснюючи, що її дослідження сприятиме розвитку на- 
укового світогляду. Для цього він прагнув показати, як саме розви- 
валися матеріалізм і діалектика, як застосовувати матеріалістичну 
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діалектику до пізнання світу і його перетворень (Острянин Д. Х. 
Розвиток матеріалістичної філософії на Україні. К. : Вища школа, 
1971. C. 6). 

Зазначимо, що наукові дослідження Д. Острянина стосувалися 
переважно матеріалістичної філософії. Він пояснював, що важли- 
вою особливістю розвитку філософської думки України і Росії в до- 
радянський період було те, що тодішню матеріалістичну філософію 
розвивали переважно неофіційні філософи-професіонали, здебіль- 
шого це були письменники, природознавці та політичні діячі. Тоді 
як офіційні філософи переважно були ідеалістами. 

Досліджуючи ідейно-історичні джерела матеріалістичної тра- 
диції в Україні, Д. Острянин наголошував, що філософська думка 
кожного народу в різні історичні епохи поставала на основі вико- 
ристання теорій, створених в минулому. Які ідеї наукової спадщини 
зберігаються, а які не беруться до уваги, залежить від суспільного 
ладу й від того, які саме філософські ідеї сприймаються конкрет- 
ним філософом. Як зазначав Д. Острянин, загалом філософія впли- 
ває у певний спосіб на все суспільне життя, що вкотре доводить 
її відносну самостійність як однієї з форм суспільної свідомості. 
У зв’язку з цим розвиток філософських ідей може як випереджати 
матеріальне життя суспільства, так і відставати від нього. В історії 
відомі випадки, коли економічно відсталі країни мали досить роз- 
винені філософські вчення. До прикладу, Д. Острянин показує, як 
Франція XVIII ст., яка в цей період в економічному відношенні 
значно відставала від Англії, у філософії досягла вищого ступеня, 
ніж англійська. Філософська думка Німеччини початку ХІХ ст., 
на відміну від Англії та Франції, також досягла свого вищого рів- 
ня (переважно на ідеалістичній основі), незважаючи на те, що ці 
держави були економічно і політично більш розвинені в цей пе- 
ріод. Те саме стосується і філософської думки України, яка фор- 
мувалась під впливом різних ідей, як внутрішніх так і зарубіжних, 
ідеалістичних і матеріалістичних ідей, поглядів, теорій тощо (Там 
само. С.19–20). 

Одним із об’єктів історико-філософських пошуків Д. Остря- 
нина була вітчизняна філософська думка. Однак в радянські часи 
будь-які звернення до українського філософського спадку треба 
було підлаштовувати під офіційну філософську ідеологію, що по- 
яснює, чому дослідження вченого було присвячено вивченню саме 
матеріалістичної філософії України. Він зазначав, що ця філосо- 
фія зазнала впливу матеріалістичних теорій, особливо західноєв- 
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ропейських країн, але найпомітнішими були ідеї російської філо- 
софської і суспільно-політичної думки. Саме з періоду феодалізму, 
коли в Україні та Росії панувала релігійно-схоластична ідеологія, 
починають з’являтись окремі ідеї проти схоластики та богослов’я. 
Їх можна спостерігати в творах професорів Київської академії — 
І. Кононовича-Горбацького, І. Галятовського, І. Гізеля, Й. Кроков- 
ського, Л. Барановича та ін., які робили певні спроби звільнення 
філософії від опіки богословів. Досить активним у цьому напрямі 
був Ф. Прокопович, який заперечував схоластику і містику, ста- 
вився критично до богословських теорій, а у своїх творах закликав 
до вивчення природи, популяризації знань, визнавав силу розуму 
та науки, хоч і не заперечував філософського ідеалізму і релігії. 
Загалом у XVIII ст., зазначає Д. Острянин, найбільшими досяг- 
неннями у філософській і соціологічній думці в Росії стали праці 
М. Ломоносова і О. Радіщева, а в Україні — Г. Сковороди та Я. Ко- 
зельського (Там само. С. 21). 

Д. Острянин досконало дослідив матеріалістичні тенденції у фі- 
лософських та соціологічних поглядах Г. Сковороди, який прагнув 
створити таку філософію, яка служила б народові, допомагала йому 
знайти шлях до кращого життя, до щастя. Центральне місце у філо- 
софії Г. Сковороди посідає людина. У цілому Д. Острянин вважав, 
що погляди Г. Сковороди є різновидом пантеїзму на ідеалістичній 
основі, які з часом еволюціонували в напрямі матеріалізму та ате- 
їзму, що виявилось у визнанні ним вічності матерії, об’єктивної за- 
кономірності розвитку природи тощо. Однією з найхарактерніших 
рис світогляду Г. Сковороди був його гуманізм, а сам філософ, як 
неодноразово зауважував І. Франко, виступив одним з перших 
його провісників. Г. Сковорода був палким патріотом своєї Бать- 
ківщини, безмежно любив Україну і її народ, вірив у те, що настане 
час, коли його Батьківщина стане країною щастя і справедливості. 
Д. Острянин зазначав, що основним складником соціологічних по- 
глядів Г. Сковороди є його етика, яка була пройнята патріотизмом 
і гуманізмом. Він сформулював основні вимоги до нової етики з 
огляду на те, що етичні норми не вічні, а формуються в процесі сус- 
пільного життя, виховання й освіти. Г. Сковорода стверджував, що 

«людина приходить у світ морально чистою, а моральні вади у неї 
породжуються несправедливим суспільним ладом, умовами життя, 
неправильним вихованням. Шляхи морального удосконалення лю- 
дини він шукав не в релігії, а в науці та освіті народу» (Там само. 
С. 39–40). 
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Будучи послідовним у своїх дослідженнях, Д. Острянин ви- 
вчає філософію Я. Козельського, який поділяв ідеї Г. Сковороди, 
у філософії дотримувався матеріалістичної тенденції, що з рока- 
ми переросла в матеріалістичну систему. Д. Острянин писав, що 
Я. Козельський був обдарованою, всебічно освіченою людиною, во- 
лодів знаннями з гуманітарних і природничих наук, був одним із 
перших, хто ознайомив українську інтелігенцію з філософськими 
ідеями французьких енциклопедистів і матеріалістів XVIII ст. У 
розв’язанні основних питань філософії Я. Козельський висловлю- 
вався подібно до поглядів французьких матеріалістів — Гельвеція, 
Руссо, Монтеск’є та ін., поділяв філософію на теоретичну (онтоло- 
гія і гносеологія) та практичну (юриспруденція і політика). Він спи- 
рався на те, що існує об’єктивно, незалежно від людської свідомості 
чи якоїсь надприродної сили, наголошував, що всі предмети, тіла 
довкілля є матеріальними. Матерії, зазначав Я. Козельський, в усіх 
її видах властивий рух, який має кілька різновидів, але всі вони на- 
лежать до механічної форми руху матерії, переміщення предметів у 
просторі. Отже, Я. Козельський, як і більшість мислителів XVIII ст., 
не піднявся до розуміння руху в усій його різноманітності. Приро- 
да, зазначав він, завжди була такою, якою вона є тепер. Д. Острянин 
вважав, що саме в цьому особливо яскраво виявився метафізичний 
характер матеріалізму Я. Козельського. 

Д. Острянин наголошував, що в соціології, етичних і суспіль- 
но-політичних поглядах Я. Козельського також простежується 
наслідування ним французьких матеріалістів XVIII ст. Розгля- 
даючи людину як продукт навколишнього світу, він рішуче за- 
перечує релігійно-ідеалістичні твердження   про   природженість 
її ідей. «Погляди, переконання людей, вважав філософ, форму- 
ються в процесі життя, навчання і виховання, під впливом сус- 
пільного оточення. Саме ж суспільне оточення він розумів, як і 
французькі матеріалісти, ідеалістично, звівши його до державних 
законів і звичаїв», — зазначав Д. Острянин (Там само. С. 44). До- 
слідник показує, що заслугою Я. Козельського є те, що він одним 
із перших засудив кріпосницький лад, показав його ворожість 
інтересам народу і суспільному прогресу, обґрунтував необхід- 
ність ліквідації цього ладу й створення нового суспільства, яке 
має бути побудовано на інших економічних, політичних та мо- 
ральних принципах. Саме матеріалістичні та антифеодальні ідеї 
Я. Козельського і підготували теоретичний ґрунт для подальшо- 
го розвитку філософської та соціологічної думки. Д. Острянин 
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переконаний, що філософські та соціологічні погляди Г. Сково- 
роди і Я. Козельського є найціннішим ідейно-теоретичним на- 
дбанням України. Мислителі висловили чимало цікавих та ва- 
гомих думок з питань теорії пізнання, прагнули проникнути в 
глибини діалектичних загадок і утвердити прогресивні ідеї, звер- 
тали увагу на розроблення питань етики. 

Зазначимо, що у своїх дослідженнях питанням ідеалістичної 
філософії в Україні Д. Острянин також приділив достатньо уваги. 
Він вважав, що ця філософія перебувала під великим впливом ні- 
мецької класичної філософії (Кант, Фіхте, Шеллінг). Головними 
представниками ідеалістичної філософії в Україні першої полови- 
ни ХІХ ст. були Й. Шад, А. Дудрович, М. Курляндцев, І. Гриневич, 
Й. Михневич та ін. Й. Шад був професором Харківського універ- 
ситету, пропагував філософію Фіхте і Шеллінга. За поширення 
соціологічних поглядів Шеллінга його вислали за межі Росій- 
ської імперії. Загалом філософським поглядам Й. Шада властиві 
елементи ідеалістичної діалектики, зокрема визнання внутріш- 
ньої суперечливості речей і явищ природи. Наступник Й. Шада в 
Харківському університеті — А. Дудрович, який на початку своєї 
діяльності поділяв його погляди, але згодом захопився ідеями фі- 
лософсько-богословської містики. А. Дудрович розглядав світ як 
вияв божества, а людину — як вінець його творіння. Саме в лю- 
дині божество виявляється найповніше. Д. Острянин наголошує, 
що А. Дудрович пропагував реакційну шеллінгіанську концепцію 
філософії, за якої все примирюється, в усьому шукається «пріс- 
носуща сила» божества. «Така філософія, за А. Дудровичем, не- 
прийнятною може бути тільки для матеріалістів, які не бачать у 
Всесвіті нічого іншого, крім атомів (molecules) і сліпого випадку, 
який зближує і з’єднує їх, утворюючи всі видимі і невидимі істоти, 
а отже, і матеріальну їх душу» (Острянин Д. Х. Розвиток мате- 
ріалістичної філософії на Україні. К. : Вища школа, 1971. C. 73–74). 
Такі погляди А. Дудровича, використання ним найбільш містич- 
ного вчення та найреакційніших елементів філософії Шеллінга, як 
вважає Д. Острянин, і вивели вченого на шлях крайнього місти- 
цизму. 

Серед учених, які були прихильниками ідеалістичної філософії, 
згадаймо професора Одеського ліцею М. Курляндцева, який також 
слідував філософії Шеллінга, перейняв його найважливіші риси на- 
турфілософії, переклав його книжки російською мовою. Як зазна- 
чав Д. Острянин, за філософськими поглядами М. Курляндцев був 
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об’єктивним ідеалістом шеллінгіанського напряму (представник 
його реакційного крила), який вважав, що природа і людина ство- 
рені єдиним, вічним началом — Богом і одухотворені божествен- 
ною думкою. М. Курляндцев виступав проти поширених у приро- 
дознавстві метафізичних уявлень, обстоював діалектичну єдність 
і взаємозв’язок усіх явищ природи, піддавав критиці природознав- 
ців-емпіриків за те, що вони «роздрібнювали її в своєму розумі на 
особливі світи» (Там само. С. 75). 

Не такими прогресивними були твори ідеалістів І. Гриневича та 
Й. Михневича, які заперечували матеріалістичні положення про ви- 
рішальне значення досвіду в пізнанні, про чуттєве походження люд- 
ських знань і свідомості. Загалом пропагування релігії — основний 
напрям боротьби ідеалістичного табору в Україні з матеріалізмом 
і наукою. Й. Михневич взагалі не визнавав філософії, що не базу- 
ється на релігії. Такої самої думки, як і його колега, дотримувався 
професор ліцею К. Зеленецький, визнаючи за істину лише те, що не 
суперечило Біблії. 

Наукова спадщина професора філософії і психології Київсько- 
го університету О. Новицького також була предметом досліджень 
Д. Острянина. Він писав, що саме О. Новицький намагався еклек- 
тично поєднати елементи матеріалізму з ідеалізмом. Вказуючи на 
«однобічність» матеріалізму і спекулятивність ідеалізму, О. Но- 
вицький закликав об’єднати ці два філософські напрями, щоб нада- 
лі примирити їх у «вищій філософії», прагнув поєднати умоглядне 
пізнання з досвідом, надаючи перевагу умоглядові. О. Новицькому 
було притаманне відстоювання передових на той час ідей. Зокре- 
ма, психології, яку філософ вважав досвідною наукою і вказував на 
активний характер процесу сприйняття та відображення в ньому 
властивостей предметів тощо. О. Новицький також належав до по- 
пуляризаторів давньої східної філософії й висвітлював історію фі- 
лософії з позицій ідеалізму. 

Соціально-політичні, філософські, соціологічні та естетичні по- 
гляди Т. Шевченка також перебували у науковому доробку Д. Ост- 
рянина. Він визнав творчість геніального українського поета і ху- 
дожника вищим етапом у розвитку філософської думки того часу, 
суспільно-політична діяльність якого припала на тяжкі роки крі- 
посництва, поміщицького і самодержавного гноблення, роки повно- 
го безправ’я народу. Світогляд Т. Шевченка формувався в умовах 
зростання антикріпосницького селянського руху, тому поет перей- 
няв кращі традиції української прогресивної суспільно-політичної, 
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соціологічної і філософської думки. Він добре знав творчість Г. Ско- 
вороди. Д. Острянин називав Т. Шевченка революційним демокра- 
том і вважав, що на становлення такого світогляду поета вплинули 
російські революційні демократи — М. Герцен, М. Чернишевський 
та ін. Серед них він знайшов однодумців і соратників у боротьбі 
проти самодержавства та кріпосницького ладу. Т. Шевченко впер- 
ше в Україні висунув ідею селянської революції, в якій вбачав єди- 
ний шлях ліквідації кріпосництва і царизму. Ця тема простежується 
майже в кожному вірші поета, він вірив у те, що визволення укра- 
їнського народу від національного гніту є складовою боротьби за ви- 
зволення від соціального поневолення (Острянин Д. Х. Розвиток ма- 
теріалістичної філософії на Україні. К. : Вища школа, 1971. C. 82–86). 

Д. Острянин зазначав, що, як матеріаліст, Т. Шевченко не сум- 
нівався в здатності людини пізнавати світ, він заперечував агности- 
цизм і скептицизм, а також рішуче відкидав теорію «природжених 
ідей», розглядаючи їх як вигадку ідеалістів, тому що ідеї, запевняв 
поет, виникають в процесі життя людей. Загалом філософські по- 
гляди Т. Шевченка відрізняються від пасивно-споглядального ме- 
тафізичного матеріалізму того часу. Саме діалектичні моменти його 
світогляду показують переконаність Т. Шевченка в тому, що фео- 
дально-кріпосницький лад має поступитися новому суспільному 
ладу. Але, як і всі матеріалісти домарксистського періоду, поет не 
зміг поширити матеріалістичну філософію на пояснення явищ сус- 
пільного життя, тому й залишився, в цілому, на позиціях ідеалістич- 

ного розуміння історії (Там само. С. 90–91). 
У період активної діяльності Д. Острянина актуальним було 

дослідження ідеалістичної натурфілософії. Учений долучається 
до вивчення цієї проблеми, досліджує матеріалістичні погляди та 
боротьбу проти ідеалізму і метафізики професорів природничих 
факультетів Харківського та Київського університетів — Т. Оси- 
повського, П. Шумлянського, А. Стойковича, М. Остроградського, 
В. Лапшина, Х. Гассгагена, М. Максимовича та М. Козлова, показує 
здійснену ними критику ідеалістичної натурфілософії, віталізму 
та ідеалізму. Певною мірою їм вдалось відстояти матеріалістичні 
принципи в науці, збагатити природознавство й зміцнити природ- 
ничо-науковий фундамент матеріалістичної філософії. 

Також Д. Острянину належить дослідження творчості відо- 
мих представників ідеалістичного табору України, серед яких — 
професори філософії Київської духовної академії, Київського, 
Харківського, Одеського  та Львівського університетів, реакційні 
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письменники та публіцисти. Він зазначав, що деякі з них пропагува- 
ли об’єктивний ідеалізм православно-теїстичного характеру (С. Го- 
гоцький, П. Юркевич, К. Ганкевич), дехто поєднував у своїх систе- 
мах об’єктивний ідеалізм із суб’єктивним (П. Ліницький, М. Грот), 
також були й прихильники махізму (В. Лесевич). Серед прогресив- 
них діячів України Д. Острянин виділяє О. Потебню, М. Драгома- 

нова, М. Зібера, а І. Франка, С. Подолинського, П. Грабовського, 
Лесю Українку, М. Коцюбинського та ін. вважає революційними 
демократами, які піддавали критиці ідеалістичну філософію, що 
перебувала на ідейному озброєнні російського самодержавства та 
буржуазії. В основному, відмічає Д. Острянин, представники мате- 
ріалістичного напряму викривали ідеалістичну філософію як теоре- 
тичне виправдання релігії, як різновидність релігійного світогляду. 

Досліджуючи творчий спадок Д. Острянина, варто згадати його 
ґрунтовні праці з вивчення історії вітчизняної науки, філософії та 
суспільно-політичної думки, а також дослідження творчості видат- 
них вітчизняних учених. З усього наукового надбання Д. Остряни- 
на цікавою та досить ґрунтовною є праця «Світогляд М. О. Мак- 
симовича» (1960), в якій розглядаються погляди М. Максимовича 
з питань природознавства, історії та філології й визначено його 

роль в історії вітчизняної науки і культури. Д. Острянин зазна- 
чав, що світогляд М. Максимовича як вченого сформувався в 20– 
30-х роках ХІХ ст., коли відбувались загострення кризи феодально- 
кріпосницької системи в Росії та розвиток нового, капіталістичного 
ладу. Саме розвиток капіталістичних форм господарства супрово- 
джувався попитом на природничі науки, що створювало необхідні 
матеріальні передумови для їх поступу. Цей період став сприятли- 
вим для наукових пошуків М. Максимовича, він поступово захоплю- 
ється натурфілософськими поглядами і пропагує їх. Найбільшого 
розвитку натурфілософські теорії набули в німецькій ідеалістичній 

філософії кінця XVIII — початку ХІХ ст. (Шеллінг і його послі- 
довники). Натурфілософія, особливо в шеллінгіанському вигляді, 
зазначав Д. Острянин, приваблювала дослідників різних напрямів 
і спеціальностей, нею захоплювались філософи, літератори, істо- 
рики, натуралісти та ін., які так чи інакше тягнулись до нового фі- 
лософського вчення. Тож не дивно, що формування філософських 
поглядів у молодого М. Максимовича відбувалося під впливом ідеа- 
лістичної натурфілософії, з якою він ознайомився під час навчання в 
Московському університеті, коли слухав лекції М. Павлова з фізики 
і сільського господарства. М. Павлов був послідовником німецьких 
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натурфілософів і найбільш активним захисником і пропагандис- 
том їхніх ідеалістичних поглядів на природу. Захопившись натур- 
філософськими лекціями М. Павлова, згодом сам М. Максимович 
став його послідовником, вбачаючи в натурфілософії теорію, яка є 
корисною для пізнання природи. Його приваблювала ідея розвит- 
ку, ідея зв’язку і єдності явищ природи і можливість застосування 
принципів натурфілософії для вивчення органічної природи. Такі 
погляди М. Максимовича яскраво виявились у перших його пра- 
цях, де він стверджував, що «головне не речовина, а життєва духовна 
сила, ідея; матеріальні ж предмети є лише відображенням діяльності 
цієї духовної сили, ідеї» (Острянин Д. Світогляд М. О. Максимови- 
ча. К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1960. 
С. 37–39). Також ідейним джерелом розвитку природничо-науко- 
вих і філософських поглядів М. Максимовича є праці М. Ломоносо- 
ва, ідеї якого він намагався продовжувати в своїй науковій діяльнос- 
ті як у галузі природознавства, так і в галузі словесності та історії. 

Утім, зазначає Д. Острянин, М. Максимович згодом пориває з 
ідеалістичною натурфілософією й починає розвивати думку про 
матеріальність природи, про об’єктивний характер її законів та об- 
ґрунтовує необхідність її детального вивчення. Важливим у дослі- 
дженні М. Максимовича було те, що він висловлювався про єдність 
природи неорганічної та органічної, адже на той час вважалось, що 
явища живої природи відокремлені від явищ неорганічної природи 
і між ними немає нічого спільного. Загалом уявлення М. Максимо- 
вича про хімічний склад речовини вважають не зовсім чіткими, але 
сама по собі ідея походження всіх тіл з єдиної матерії була досить 
цінною. Також він зазначав, що в природі спостерігається постій- 
ний рух, розвиток якого набуває то прогресивного («висхідного») 
характеру, то переходить у процес руйнування й занепаду. У про- 
цесі розвитку природа диференціюється, з простої стає складною, 
різноманітною і перехідною. Вочевидь, М. Максимович розглядав 
матеріальний світ як єдність у багатогранності. Висловлюючи дум- 
ку про безкінечність матеріального світу, він доводив, що земна пла- 
нета і вся Сонячна система — тільки дрібні частинки матеріального 
світу. Наука, розвиваючись, відкриває нам все нові системи зірок, 
чим доводить безкінечність матеріального світу. Як слушно заува- 
жив Д. Острянин, думки М. Максимовича про безкінечність пізнан- 
ня, природи, про пізнання як історичний процес, про історичний 
підхід до наукових теорій досить яскраво характеризують діалекти- 
ку в його світогляді. 
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Проте у своїх наукових пошуках М. Максимович так і не став 
послідовним матеріалістом, вплив ідеалістичної натурфілософії на- 
завжди залишив слід в його поглядах, а його світогляд і філософські 
погляди перебували в постійному суперечливому стані. Таку супере- 
чливість у поглядах вченого Д. Острянин пояснює класовою обме- 
женістю й тогочасним станом природознавства та філософії, в яких 
панували труднощі в подоланні ідеалізму і метафізики. Загалом 
Д. Острянин охарактеризував філософські погляди М. Максимови- 
ча як наполегливі пошуки правильного наукового світогляду, нама- 
гання піднятися над плоским емпіризмом і подолання ідеалістично- 
го раціоналізму. При цьому він відмічає, що, хоча М. Максимовичу 
і не вдалось повністю подолати ідеалізм і піднятись до свідомого 
філософського матеріалізму, «при розв’язанні ряду найважливіших 
питань філософії і природознавства він став на позиції стихійного 
матеріалізму і діалектики. Його матеріалістичні і діалектичні ідеї 
були значним вкладом в історію вітчизняної філософської думки» 
(Там само. С. 58–59). 

Зазначимо, що Д. Острянин досить детально дослідив науко- 
ву спадщину М. Максимовича. Він розглянув не тільки розвиток 
філософських поглядів вченого, а й проаналізував його як при- 
родознавця, відмітивши його значну роль у розвитку ботаніки та 
зоології. Д. Острянин визнав М. Максимовича одним із перших 
основоположників вітчизняної ботаніки, який також розробив на- 
родну ботанічну термінологію, замінив іноземні назви рослин ро- 
сійськими, чим намагався зріднити науку з мовою народу. Також 
М. Максимович був одним із перших, хто звернув увагу на фізіо- 
логічну роль клітини. Як пояснює Д. Острянин, на той час існувала 
незначна кількість вчених, які визнали клітинну будову живих іс- 
тот, більшість вважали клітину тільки структурною одиницею, тоді 
як М. Максимович у своїх працях наголошував на виконанні клі- 
тинами певних фізіологічних функцій. Така позиція вченого стала 
визначним досягненням біологічної науки, вплинула на подальший 
розвиток усіх галузей біології. «Філософське значення цієї теорії 
полягало в тому, що вона була одним із найважливіших обґрунту- 
вань єдності органічного світу, єдності походження і основних за- 
конів існування рослин і тварин» (Там само. С. 65–66). Як зазна- 
чав Д. Острянин, праці М. Максимовича з питань природознавства 
характеризують його як одного із ранніх попередників дарвінізму, а 
деякі його ідеї навіть були близькі до ідей мічурінської біології, що 
певною мірою вплинуло на наукову діяльність багатьох російських 
учених (Г. Щуровський, М. Кауфман, О. Галахов та ін.). 



17
5 

 

Зазначимо, що М. Максимович був досить обдарованою лю- 
диною, окрім природознавства виявляв живий інтерес до питань 
фольклору, літератури та історії. Такий інтерес, пояснює Д. Остря- 
нин, був зумовлений соціальними процесами, формуванням укра- 
їнської буржуазної нації, які з розвалом кріпосницької системи і 
розвитком капіталізму в Україні пробудили національне життя і 
національний рух проти царизму. Наприкінці XVIII — на початку 
XIX ст. виникає українська класична музика (Д. Овсянико-Кулі- 
ковський, С. Гулак-Артемовский), зароджується український про- 
фесійний театр реалістичного напряму, постає українська драма- 
тургія (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко та 
ін.), що сприяло піднесенню національної культури. У цей самий 
період зароджуються український ліберально-буржуазний рух, до 
якого належали М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш, О. Мар- 
кович та ін., і революційно-демократичний рух, який представляли 
Т. Шевченко, М. Глак, І. Посяда, О. Навроцький, Г. Андрузький та 
ін.). На цій основі в Києві в 40-х роках виникає перша нелегальна 
політичні організація — Кирило-Мефодіївське товариство, про- 
гресивна ідея якого стосувалась проголошення рівноправності всіх 
слов’янських народів і національного визволення українського та 
інших слов’янських народів. Між цими двома таборами точилась за- 
пекла боротьба з питань програми і тактики товариства. Такі умови 
спричинили інтерес М. Максимовича до української культури: він 
публікує статті з проблем мови і літератури, розвиває творчу діяль- 
ність в галузі фольклору і словесності, історії та археології. З цих 
питань він опублікував понад 150 праць, які присвятив вивченню 
фольклору, мовознавства, історії літератури, археології та етногра- 
фії, що стали значним внеском в науку. Д. Острянин високо оцінив 
діяльність М. Максимовича в галузі філології, відзначив його особ- 
ливо видатну роль у фольклористиці, яку також свого часу високо 
оцінював М. Гоголь, Т. Шевченко, О. Пушкін. М. Максимович захоп- 
лювався народною творчістю, високо цінив її й вважав значущим 
надбанням української культури. Вивчення писемної літератури 
допомогло вченому глибше зрозуміти історію української та росій- 
ської мов. Вивчаючи літературу і культуру Київської Русі, М. Мак- 
симович одним з перших здійснив спробу загального огляду літера- 
турних пам’яток, довів, що її література і культура досягли високого 
рівня, який виявився у багатому внутрішньому змісті. Тому нею по 
праву можуть пишатись народи. 
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Приділяючи багато часу дослідженню розвитку мов і культур 
різних народів, М. Максимович обґрунтував необхідність засто- 
сування порівняльного методу. Він довів спільність походження 
всіх індоєвропейських народів, особливо слов’янських, показав 
спорідненість їхньої мовної і народно-поетичної спадщини. Утім 
головною заслугою М. Максимовича було обґрунтування повно- 
правності української мови. Він захищає її від намагань довести, 
що ніякої української мови немає і ніколи не було, «що «малоро- 
сійське наріччя» є результатом перекручення російської мови під 
впливом польської» (Острянин Д. Світогляд М. О. Максимови- 
ча. К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1960. 
С. 90). Такі погляди М. Максимовича підтримали прогресивні філо- 
логи та письменники — І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, 
П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка та ін., які теж рішуче виступали 
проти зневажливого ставлення до української мови. 

Для того щоб відстоювати право на існування української мови, 
М. Максимович досить детально вивчає не тільки мову, а й усну 
народну творчість, доходить висновку, що всупереч твердженню 
польських і російських шовіністів, українська мова є повноцінною і 
самостійною. Спираючись на власні наукові дослідження, він довів, 
що серед слов’янських мов українська мова найбільш споріднена 
з російською і білоруською, та обґрунтував положення про те, що 
ці мови споріднені не тільки за своїм походженням, їм характер- 
на спільна фонетична система, граматична будова та словниковий 
склад. При цьому М. Максимович вкотре доводить, що українська 
мова є самостійною і не є наріччям іншої мови. 

Загалом Д. Острянин високо оцінив наукову діяльність М. Мак- 
симовича, яка і в галузі природознавства, і в галузі філології та іс- 
торії «була спрямована на возвеличення своєї батьківщини, на роз- 
повсюдження науки і освіти в масах. Його девізом було поєднання 
науки з народом, “щоб освіта стала загальним надбанням”» (Там 
само. С. 140]. 

І хоча філософські пошуки Д. Острянина було сконцентровано 
на дослідженні тих галузей філософського знання, які перебували 
під пильним наглядом радянської ідеологічної цензури, всі вони 
відзначаються об’єктивністю та самостійністю й мають істотний 
вплив на подальші дослідження учених з історії філософії та історії 
природознавства. 

Анастасія Олександрівна Пашкова (1920–1984) закінчила 
Київський університет 1945 року і після закінчення аспірантури 
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залишилась працювати на кафедрі історії філософії. Усе її життя 
пов’язане з університетом. Учена викладала історію філософії, ви- 
вчала проблеми ідейного зв’язку вітчизняних та зарубіжних мис- 
лителів, своєрідність української філософської думки. Зазначимо: 
традиція дослідження та інтерпретації університетської філософії 
привертала увагу викладачів, переважно в ювілейні роки, саме тоді 
активізувалась дослідницька робота навколо університетської іс- 
торії, до вивчення якої звернулась і А. Пашкова. Дослідниця 
вказувала, що з самого початку офіційний ідеалістичний напрям 
розроблення та викладання були абстрактно-теоретичним обґрун- 
туванням православної урядової ідеології, яка значно відрізнялась 
від матеріалістичних та діалектичних ідей. Університет, зазначає 
А. Пашкова, був осередком антидержавних, демократичних на- 
строїв, які виявлялись в непогодженні з політикою русифікації 
неросійських народів, центром визвольного руху в Україні. У 30-х 
роках ХІХ ст. в університеті діяв «Союз польського народу», який 
започаткував національно-визвольний рух. Також у Києві в 1845 р. 
було створено Кирило-Мефодіївське товариство. Як політична ор- 
ганізація, воно мало за мету знищення кріпосництва та встанов- 
лення республіканського ладу. Ініціатори цього руху — професор 
університету М. Костомаров та колишній студент В. Білозер- 
ський. Революційно-демократичне крило цього товариства очолив 
український поет Т. Шевченко, який уже тоді був натхненником 
революційних настроїв студентства. Упродовж 1864–1875 років 
в університеті працював видатний діяч культури М. Драгоманов. 
Значний вплив на університетську молодь здійснили філософсько- 
соціологічні погляди І. Франка, Лесі Українки, С. Подолинського, 
П. Грабовського, М. Коцюбинського та багато інших. Прогресив- 
ну традицію в розвитку філософської думки в університеті було 
представлено вченими-природознавцями, серед яких перший рек- 
тор університету М. Максимович. Традиційним для університету 
напрямом викладання філософії протягом всього дожовтневого 
періоду залишалась так звана київська школа російського теїзму. 
Першим викладачем філософії цього напряму був О. Новицький. 
Також проблеми православно-теїстичної філософії київської шко- 
ли російського теїзму висвітлювали С. Гогоцький, П. Юркевич 
та ін. Вони прагнули вирішити проблему співвідношення віри та 
знання на користь визнання примату віри щодо знання, що при- 
звело до ірраціоналізму та перебільшення ролі почуттів і люд- 
ських переживань (Пашкова А. А. Философская мысль в Киевском 
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университете в дооктябрьский период // Философские науки, 
1984. № 5. С. 102–103). 

Зазначимо, що в радянські часи всі дослідження науковців пода- 
вались з марксистсько-ленінських позицій, тому вчення О. Новиць- 
кого А. Пашкова пояснювала в цьому самому дусі. Вона зазначала, 
що вчений відверто захищав релігію та ідеалізм, виступав проти лі- 
нії матеріалізму, вказував на неприйнятність матеріалізму для ро- 
сійського народу, вважаючи «пустим відлунням» заходу, а системи 
Канта, Шеллінга та Геґеля взагалі назвав застарілими, визнаючи 
тільки філософію російського теїзму. Утім, зазначає А. Пашкова, 
були у творчості О. Новицького і позитивні моменти, де «він вка- 
зував на активний характер процесу сприйняття і відображення в 
ньому властивостей предметів. Усупереч європоцентристській істо- 
рико-філософській концепції, він показав великий вплив науки та 
філософії східних країн на розвиток філософської та наукової дум- 
ки Давньої Греції» (Там само. С. 103–104). 

Зазначимо, що погляди С. Гогоцького А. Пашкова аналізувала 
також відповідно до тогочасних ідеологічних вимог. Тож не дивно, 
що С. Гогоцького вона показує як лютого монархіста й проповідни- 
ка релігійної містики та ідеалізму, противника матеріалізму та рево- 
люції. «У центрі філософських поглядів Гогоцького, названих ним 
теїстичними, перебуває вчення про дух як “обґрунтування” буття 
Бога — життєвого начала, ступенем вияву якого і є душа та дух. Го- 
гоцький відверто підмінив розум вірою, але в той же час прагнув 
філософськи обґрунтувати релігію, підвести під неї «теоретичні 
основи» (Там само. С. 104). А. Пашкова не нівелює значення істо- 
рико-філософських досліджень С. Гогоцького, а навпаки, відмічає 
їх важливість, особливо виокремлюючи праці, присвячені аналізу 
філософії Канта і Геґеля. 

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. відбуваються певні зміни 
в усіх сферах суспільного життя, здійснюється пошук способу при- 
мирення релігії з наукою, спостерігається «своєрідна «філософіза- 
ція» православ’я, яка виражається в наповненні релігійних форм 
свідомості світськими елементами і в широкому використанні ба- 
гатьох ідей представників різних течій буржуазної ідеалістичної 
філософії. А. Пашкова зазначає, що викладачі університету також 
намагались слідувати пошуку нових способів обґрунтування ідеа- 
лізму шляхом створення власної оригінальної системи у філософії, 
яка протистояла б матеріалізму. Серед таких викладачів був О. Коз- 
лов, якого А. Пашкова назвала реакційним філософом-ідеалістом, 
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Г. Челпанов — відомий філософ, логік і психолог, якого також на- 
звала ідеалістом, близьким до академічного неокантіанства з доміш- 
кою беркліанства та позитивізму. Водночас А. Пашкова вказує й на 
переваги Г. Челпанова, які полягають у тому, що він приділяв особ- 
ливу увагу питанням співвідношення філософії з іншими науками. 
Він виступав за зв’язок філософії та природознавства. Також вона 
звертає увагу на важливий внесок в історію філософії, який зробив 
О. Гіляров, творча діяльність якого також пов’язана з Київським 
університетом. Пошук ним правильної філософської та соціо- 
логічної теорії часто був важким, інколи у нього поставало досить 
еклектичне поєднання різних поглядів, але в цілому вони еволюціо- 
нували. У нього складається позитивістське ставлення до філосо- 
фії, що виявилося в запереченні наукового значення. За такі погля- 
ди О. Гілярова в теорії пізнання А. Пашкова називає релятивістом 
і скептиком, при цьому зазначає, що з роками вчений звільнився 
від позитивістського заперечення наукового значення філософії, 
став поділяти матеріалістичні переконання, змінив своє ставлення 
до релігії та її ролі в історії (Пашкова А. А. Философская мысль в 
Киевском университете в дооктябрьский период / Философские на- 
уки,1984. № 5. С. 105). 

У світлі марксистсько-ленінської теорії А. Пашкова досліджува- 
ла українську культуру, приділила увагу культурній спадщині ми- 
нулого, а саме історії дожовтневого періоду. У цьому контексті вона 
аналізує творчість українського поета і публіциста П. Грабовського, 
визначає його роль в історії українського визвольного руху, дослі- 
джує вплив на розвиток суспільно-політичної та філософської дум- 
ки України, виокремлює інтернаціоналістичні погляди і думку про 
те, що кожна нація невпинно розвиває свою національну культуру. 
Поет завжди наголошував, що національна замкненість призводить 
до економічного та культурного відставання країни, а згодом і за- 
гибелі нації. Він боровся за політичну свободу і незалежність укра- 
їнців та інших націй, водночас виступав проти відділення України 
від Росії. 

У філософських поглядах П. Грабовського переважають рішучі 
виступи проти «ідеї метафізичного абсолюту» німецького ідеаліз- 
му, він вважає його основу «абстрактними і далекими від життя» 
(Пашкова А. А. Мировоззрение П. А. Грабовского: автореф. дис. на 
соискание уч. степени кандидата филос. наук. К., 1955. С. 29–30). 
Він називав себе прихильником «черствого матеріалізму», поділя- 
ючи основні положення філософського матеріалізму не стихійно, а 
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за переконанням. У поглядах П. Грабовського, зазначає А. Пашкова, 
не знайдете філософії й прямої відповіді на основні запитання тео- 
рії пізнання. Водночас поет високо цінив теоретичне мислення. Він 
розумів важливість значення науки, теорій для пізнання і перетво- 
рення дійсності. Критерієм істини вважав досвід і практику. П. Гра- 
бовський прагнув розкрити діалектичний характер явищ природи 
та суспільства. Характерною рисою його матеріалістичного світо- 
гляду був атеїзм. Утім, зазначає А. Пашкова, він не зміг піднятись 
до наукового розв’язання питання про виникнення релігійних віру- 
вань, а також надати правильну характеристику релігії як ідеології 
(Пашкова А. Світогляд П. А. Грабовського. К. : Вид-во політичної лі- 
тератури України, 1964. С. 36–47). Уся творчість П. Грабовського 
була пов’язана з невтомним шуканням шляхів визволення трудя- 
щих, самовідданим служінням ідеалам свободи, добра і гуманізму. 

Так само, як і А. Пашкова, після закінчення університету за- 
лишився працювати на кафедрі історії філософії Володимир Са- 
велійович Дмитриченко (1925–1981). Як зазначає І. Огородник, 
В. Дмитриченко належав до покоління філософів-шістдесятників, 
які досліджували наукові передумови історичного місця револю- 
ційного демократизму та утопічного соціалізму в Україні. Дослі- 
джуючи соціальні погляди П. Драгоманова, С. Подолинського та ін., 
учений виявив цікаві моменти в історії вітчизняної суспільної дум- 
ки. Об’єктивне висвітлення В. Дмитриченком вітчизняної філософ- 
ської і соціально-політичної думки не вкладалось в рамки офіційної 
історіографії того часу й викликало негативну реакцію ідеологічної 
цензури, що не дало змогу вченому продовжити свої наукові по- 
шуки й призвело до передчасної кончини (Огородник І. В., Огород- 
ник В. В. Історія філософської думки в Україні. К. : Вища школа; Т-во 

«Знання», 1999. 543 с.) 
В. Дмитриченко належав до когорти вчених, які першими на- 

важились досліджувати зародження та розвиток прогресивної 
суспільно-політичної та філософської думки Київської Русі, Росії, 
України, Білорусії, народів Закавказзя та Середньої Азії доби ран- 
нього та розвиненого феодалізму. У цей історичний період в галузі 
філософії розгортається боротьба проти засилля теології, міцніють 
зв’язки філософії з наукою, з’являються паростки матеріалізму, ре- 
лігійного скептицизму та вільнодумства, а подекуди навіть і атеїзму 
(Дмитриченко В. С. Нариси з історії суспільно-політичної та філо- 
софської думки народів СРСР доби феодалізму. К. : Вид-во Київського 
університету, 1961. С. 3–5). 
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В. Дмитриченко писав, що перші відомості про розвиток сус- 
пільно-політичної та філософської думки народів СРСР пов’язані 
з періодом формування й утвердження феодалізму. Їх було ви- 
світлено в таких величних пам’ятках, як «Повесть временных лет», 
«Слово о полку Ігоревім», «Слово Данили Заточника», «Задонщи- 
на» та багато інших. У цілому дослідницьке поле В. Дмитриченка 
досить широке: він результативно працює над дослідженням про- 
гресивної суспільно-політичної та філософської думки народів Ро- 
сії XV–XVII ст., показуючи боротьбу проти феодальної роздроб- 
леності та створення і зміцнення єдиної централізованої держави, 
соціальний рух проти свавілля феодалів та засилля офіційної церк- 
ви. Розглядає суспільно-політичну та філософську думку України 
та Білорусії, де головну увагу зосереджує на висвітленні процесу 
зближення і об’єднання цих народів навколо російського народу в 
боротьбі проти польсько-католицької агресії та уніатства. Висвіт- 
лює ідеї просвітництва, гуманізму та демократизму, які панували в 
суспільно-політичній думці народів СРСР у XV–XVII ст. В. Дмит- 
риченко намагається пояснити, в яких складних історичних умовах 
формувалася самобутня суспільно-політична та філософська думка 
Київської Русі. Це був період, коли «філософія виступала як наука 
наук, вбираючи в себе інші форми суспільної свідомості: релігію, 
політику, право, наукові знання тощо. Термін “філософія” вживався 
для позначення науки в цілому, для визначення мудрості взагалі» 
(Дмитриченко В. С. Нариси з історії суспільно-політичної та філо- 
софської думки народів СРСР доби феодалізму. К. : Вид-во Київського 
університету, 1961. С. 5–10). 

Важливою подією в часи Київської Русі, зазначав В. Дмитри- 
ченко, було обрання першого російського митрополита — пресві- 
тера Іларіона. Він підготував твір «Слово про закон і благодать», 
який був значущим для історії формування суспільно-політичної 
думки. Незважаючи на те що «Слово» написано на релігійно-ідеа- 
лістичній методологічній основі, його релігійну сутність пронизу- 
ють «три прогресивні ідеї: по-перше, ідея величі та слави давньо- 
російського народу, який створив Київську державу; по-друге, 
обґрунтовується ідея економічної, політичної та культурної неза- 
лежності Київської Русі від Візантії; по-третє, пропагується ідея 
рівноправності всіх народів, що прийняли християнство» (Там само. 
С. 13–14). Згадує В. Дмитриченко і відомий твір Сільвестра та 
Нестора «Повесть временных лет», в якому порушено питання 
про роль держави, відображено прагнення народу захищати рідну 
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землю, пропаговано ідеї єдності походження всіх слов’ян, єдність 
слов’янської мови, обґрунтовано думку, що єдність російських зе- 
мель неможлива без міцної держави. Видатний твір суспільно-по- 
літичної думки Давньої Русі «Слово о полку Ігоревім», який ство- 
рив невідомий автор, також є досить повчальним. Його «провідна 
ідея — ідея патріотизму — подана не з позицій світогляду панівних 
класів, а крізь призму інтересів народних “низів”, або дружинни- 
ків». В. Дмитриченко відзначає важливу рису цього твору. У ньому 
відсутній релігійний контекст, характерний для інших документів 
цього періоду. Підноситься не покірливість, а мужність, прагнен- 
ня до свободи, волі та єдності. Також культурному розвитку в Укра- 
їні завадила і татарська навала (XIII–XIV ст.), яка призвела не тільки 
до руйнування матеріальної та духовної культури, а й до «всихання» 
самої душі народної. Проте навіть це не могло зупинити подальшого 
розвитку суспільно-політичної та філософської думки, яка після звіль- 
нення від іга ще бурхливіше почала розвиватися на ґрунті боротьби за 
створення єдиної централізованої держави (Там само. С. 17–18). 

Зазначимо, що В. Дмитриченко окремий розділ свого досліджен- 
ня присвячує багатовіковій історії України, боротьбі українського 
народу проти соціального і національного гноблення. «Волелюбний 
український народ постійно вів боротьбу проти соціального і націо- 
нального гніту. Протягом XVI–XVII ст. в Україні прокотилася хви- 
ля повстань під керівництвом Кониського, Наливайка, Острянина, 
Павлюка, Тараса Трясила та ін. Боротьба проти соціального гніту 
та полонізації в Україні зумовила розвиток національно-культур- 
ного руху, який знайшов своє відбиття в діяльності “братств”, які 
хоч і не були однорідними за своїм складом, але “очолили боротьбу 
за соціальні і національні права українського народу, розгорнувши 
широку антикатолицьку пропаганду і культурно-просвітительську 
діяльність”» (Там само. С. 100). 

Могутньою ідеологічною зброєю українського народу проти ка- 
толицизму та унії була полемічна література, в якій значну увагу 
приділяли не релігійним, а соціальним і національним питанням. 
У цьому питанні, зазначає В. Дмитриченко, значним пропагандис- 
том був перший ректор Острозької школи — Герасим Смотрицький, 
книга якого «Ключ царства небесного» стала поштовхом для со- 
лідаризації українських культурних сил у боротьбі проти шляхет- 
сько-католицької агресії. До антикатолицької ідеологічної боротьби 
наприкінці XVI ст. долучились Василь Суразький та Стефан Зиза- 
ній, які зосереджували свої зусилля на викритті догматів римсько- 
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католицької церкви, віддаючи перевагу суспільно-моральним пи- 
танням. Згадує В. Дмитриченко і прогресивного українського 
письменника-полеміста кінця XVI — початку XVII ст. Івана Ви- 
шенського, у творчості якого виявилась тенденція відмови від бого- 
словсько-догматичної проблематики. Вона концентрувалась на зло- 
боденних загальнополітичних, соціальних і культурних питаннях. 
«Світогляд Вишенського, — зазначає В. Дмитриченко, — яскрава 
сторінка тієї ідеологічної підготовки, яка передувала національно- 
визвольній війні українського народу середини XVII ст. Також в 
ідеологічній боротьбі в Україні в першій половині XVII ст. прогресив- 
ну роль відіграли такі полемічні твори, як “Пересторога” (прибл. 
1606 р.) Івана Борецького, “Євангеліє учительное” (1619) Кирила 
Транквіліона, “Тренос, тобто плач… східної церкви” Мелетія Смо- 
трицького, “Протестація” (1621) Йова Борецького, “Палінодія” 
(1622) Захарія Копистенського та ін.» (Дмитриченко В. С. Нариси 
з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР 
доби феодалізму. К. : Вид-во Київського університету, 1961. С. 105– 
106). Такі основні віхи в розвитку суспільно-політичної та філософ- 
ської думки в Україні в період XV–XVII ст., зазначає В. Дмитричен- 
ко, підготували самобутній ідейно-теоретичний ґрунт для виступу 
видатних українських просвітителів XVIII ст. — Я. Козельського та 
Г. Сковороди. 

В. Дмитриченко вважав, що дослідження вітчизняної філософ- 
ської думки є важливим завданням та великим обов’язком щодо 
вчених минулого. Завдяки проведеним дослідженням було роз- 
крито постаті таких видатних просвітителів, як М. Поповський, 
Д. Анічков, А. Брянцев, С. Десницький, Я. Козельський та інші, які 
своїми працями та суспільною діяльністю збагатили історію сус- 
пільно-політичної та філософської думки. У цьому аспекті увагу 
В. Дмитриченка привертає виходець із українського народу — Яків 
Козельський, постать якого посіла одне з чільних місць серед про- 
світителів. На формування світогляду Я. Козельського вплинули 
ідеї М. Ломоносова, а також французьких просвітителів XVIII ст. 
(Ж.-Ж. Руссо, Монтеск’є, Гельвеція і Дідро) (Дмитриченко В. С. 
Общественно-политические и философские взгляды Я. П. Козельско- 
го: автореф. дис. на соискание уч. степени кандидата филос. наук. К., 
1955. С. 3–6). 

У цілому, В. Дмитриченко характеризує Я. Козельського як 
просвітителя-демократа, в суспільно-політичних поглядах яко- 
го простежується віра в можливість «загального блага» народу та 
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«загальний добробут суспільства». Він виступає проти панівного 
феодально-кріпосницького, церковно-релігійного вчення про лю- 
дину, суспільство і державу. Я. Козельський доводив, «що люди — 
це передусім «суть тіла», тобто чуттєві істоти, які володіють од- 
наковими природними потребами, а отже, і правами. Як частина 
природи, людина підпорядкована «натуральним законам» (Там само. 
С. 8). Це означає, що, використовуючи антропологічний принцип 
та теорію природного права, Я. Козельський вперше в історії ро- 
сійської суспільної думки здійснює спробу покласти в основу оцін- 
ки суспільних явищ турботу людей. Саме в цьому, переконаний 
В. Дмитриченко, і полягає особлива історична заслуга Я. Козель- 
ського в боротьбі з християнсько-феодальною ідеологією. 

У науковому доробку В. Дмитриченка значну увагу приділено 
аналізупоглядіввидатногоукраїнськоговченогоігромадськогодіяча 
М. П. Драгоманова, з ім’ям якого пов’язаний розвиток визвольно- 
го руху та соціалістичних вчень в Україні. В. Дмитриченко нама- 
гався проаналізувати становлення суспільно-політичних поглядів 
М. Драгоманова, констатуючи, що вони формувалися під впливом 
змін, що відбувались у соціально-економічному і політичному жит- 
ті країни. Майже все життя М. Драгоманов перебував у активній 
суспільно-політичний та ідеологічний боротьбі. Він полемізував із 
представниками різних течій і угруповань, відстоював свої науко- 
ві позиції. «Російські шовіністи звинувачували його в сепаратизмі 
й націоналізмі, а українська націоналістична інтелігенція вважала 
його ворогом українства, космополітом, «обрусилетем» (Дмитри- 
ченко В. С., Рудько М. П. Соціалістичні погляди М. П. Драгоманова в 
період демократичного піднесення 70-х років ХІХ ст. //Український 
історичний журнал, 1966. №9. С. 36). 

Як зазначає В. Дмитриченко, довгий час в радянській історіогра- 
фії замовчували постать М. Драгоманова. Більше того, його безпід- 
ставно називали буржуазним націоналістом. Попри всі вагання між 
демократизмом і лібералізмом, все ж таки М. Драгоманов вважав 
себе соціалістом. Він називав себе «соціалістом західноєвропей- 
ської школи» й ображався, коли його називали російським нігіліс- 
том. Отже, вивчення поглядів М. Драгоманова щодо соціалістичної 
перебудови суспільства допоможе краще зрозуміти історію домарк- 
систської соціалістичної думки в Росії та Україні. 

Політичне і революційне життя середини 70-х років ХІХ ст. в 
Росії, зазначає В. Дмитриченко, підштовхнули М. Драгоманова до 
лівих поглядів. Саме в цей період він співпрацює з С. Подолин- 
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ським і О. Терлецьким, певний час перебуває в Галичині та Закар- 
патті. Будучи присутнім на зборах у Львові, М. Драгоманов радо ві- 
тає українців, які повертались на «шевченківщину». За такі виступи 
вченого було звинувачено в українофільстві і звільнено з роботи в 
університеті. Це стало причиною того, що в 1876 р. він назавжди 
емігрував за кордон. Але й за кордоном М. Драгоманов не припиняв 
своєї боротьби: він створює вільну українську газету, в якій висвіт- 
лює визвольний рух в Україні, започатковує в Женеві українську 
друкарню, в якій видає соціалістично-пропагандистську й агітацій- 
но-політичну літературу. 

М. Драгоманов був одним із перших, хто зрозумів, що тодіш- 
ня Росія та Україна вже стали на шлях капіталістичного розвитку, 
тому й вимагав відмовитись від слов’янофільської ідеалізації се- 
лянства та селянської общини, від ототожнення поняття «народ» 
з селянством. Полемізуючи з народниками, М. Драгоманов напо- 
лягав на тому, що не варто орієнтуватись тільки на селянство у 
справі визвольного руху, треба залучати до революційної бороть- 
би всі верстви трудящих. Поступово М. Драгоманов доходить ви- 
сновку, що першочерговість боротьби за повалення самодержав- 
ства і завоювання політичної свободи можуть відбутися лише 
шляхом соціалістичної революції, якій повинна передувати бур- 
жуазно-демократична. Утім, зазначає В. Дмитриченко, такі погля- 
ди М. Драгоманова не були чіткими і повністю визначеними, в них 
прослідковувалась певна непослідовність та половинчастість його 
демократизму та відхід до лібералізму. Були періоди, коли він ви- 
словлював думку про можливість мирного, еволюційного шляху 
перетворення суспільства. 

М. Драгоманов досить часто розмірковував над питанням май- 
бутнього суспільного ладу, уявляючи його як «товариство това- 
риств, спілку громад, вільних у всіх своїх справах». Він мріяв про 
те, «щоб спілки людські, великі й малі, складались з таких вільних 
людей, котрі посходились для спільної праці й помочі в вільні то- 
вариства, — це і є та ціль, до котрої добиваються люди і котра зо- 
всім не подібна до теперішніх держав, своїх чи чужих, виборних чи 
не виборних. Ціль та зветься безначальство: своя воля кожному й віль- 
не громадство й товариство людей і товариств» (Дмитриченко В. С., 
Рудько М. П. Соціалістичні погляди М. П. Драгоманова в період демо- 
кратичного піднесення 70-х років ХІХ ст. //Український історичний 
журнал, 1966. № 9.  С. 43). 
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На думку В. Дмитриченка, намагання М. Драгоманова захисти- 
ти та обґрунтувати ідеї децентралізації й ототожнити централізм із 
деспотизмом і бюрократизмом було його помилкою. М. Драгоманов 
негативно ставився до революційної диктатури взагалі і до диктату- 
ри пролетаріату зокрема, вважав, що диктатура суперечить «свободі 
вільної особи», призводить до нівелювання не тільки національнос- 
тей, а й індивідів. 

На завершення варто вказати на те, що В. Дмитриченко висо- 
ко оцінив роль М. Драгоманова в розвитку соціалістичних учень і 
визвольного руху, назвав його соціалізм одним із найоригінальні- 
ших та найскладніших сторінок в історії формування та розвитку 
соціалістичних вчень в Україні (Дмитриченко В. С., Рудько М. П. 
Соціалістичні погляди М. П. Драгоманова в період демократичного 
піднесення 70-х років ХІХ ст. //Український історичний журнал, 
1966. № 9. С. 44–45). 

Серед викладачів кафедри історії філософії Київського дер- 
жавного університету варто згадати Марію Іванівну Сундирєву 
(1919–2018), яка почала там працювати з 1949 р. У 1965 році вона 
перейшла до Інституту філософії НАН України. Від самого початку 
наукової діяльності М. Сундирєву цікавила творчість українських 
мислителів. Тому вона не випадково обрала темою своєї дисерта- 
ційної роботи дослідження філософських поглядів М. Антоновича. 
Після захисту дисертації (1953) М. Сундирєва присвячує свої на- 
укові розвідки дослідженню поглядів видатних вітчизняних вчених 
ХІХ ст. Серед них: М. Мудров (вітчизняний клініцист, основопо- 
ложник російської терапевтичної школи і військової гігієни), який 
один з перших виступив проти абстрактних, ідеалістичних теорій 
у медицині, сміливо став на захист досвідного шляху розвитку цієї 
науки; І. Дядьковський (лікар-терапевт, біолог і педагог), який 
не тільки відстоював матеріалістичний світогляд у 20–30-х роках 
ХІХ ст., а й цілком відверто виступав проти ідеалістичних теорій 
і систем, зокрема проти віталізму та німецької натурфілософії; 
О. Іовський (вчений, представник хімічної і медичної наук) сміливо 
відстоював матеріалістичну традицію в науці, відіграв зачну роль у 
розвитку та популяризації природознавства, добре знав хімію, фі- 
зику, геологію, мінералогію, фізіологію, медицину та інші науки; 
К. Рульє (різнобічний вчений, яскравий представник матеріаліс- 
тичної лінії у природознавстві, здійснив значний внесок у розвиток 
вітчизняної біології, геології, палеонтології та інших наук), праці і 
лекції вченого сприяли підготовці ґрунту для еволюційного вчення 
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Ч. Дарвіна, яке швидко вийшло за межі вузької спеціальної біологіч- 
ної науки й набуло теоретичного, філософського значення; В. Мар- 
ковников (засновник однієї з найвизначніших хімічних шкіл), його 
праці збагатили світову науку, мали благотворний вплив на розви- 
ток хімії в Україні; М. Антонович (видатний вчений, представник 
передової тенденції, боровся проти ідеалізму у філософії та при- 
родознавстві), який багато зробив для розвитку і пропагування пе- 
редових матеріалістичних ідей у природничих науках, а в геології 
йому належать самостійні відкриття, які засідчують про те, що він 
був також і вченим-природодослідником (Сундирєва М. І. З історії 
боротьби матеріалізму з ідеалізмом у вітчизняному природознав- 
стві ХІХ ст. К. : Вид-во Київського університету, 1964. 143 с.). Як і 
багато інших передових учених, вони були справжніми патріотами 
своєї Батьківщини, незмінно виступали на боці прогресивних сил, 
бачили в розвитку природничих наук вихід з віковічної відсталості, 
запоруку успіхів усього господарства країни, поліпшення народно- 
го добробуту. 

Так само, як і більшість тогочасних викладачів, М. Сундирєва 
досліджувала боротьбу вітчизняних учених проти ідеалізму та ре- 
лігії, обґрунтування ними матеріалістичного світогляду. Переважна 
більшість з них у своїх працях виходили з основних положень мате- 
ріалістичної філософії, пов’язували наукові дослідження з життям, 
виробництвом, боролися проти основ ідеалістичного і релігійного 
світогляду, розкривали глибокі закономірності явищ природи, роз- 
робляли питання наукового методу, еволюційні ідеї і т. ін. Такими 
філософами-ідеалістами, як зазначає М. Сундирєва, є О. Веден- 
ський, Е. Радлов, Г. Шпет та інші, які намагались довести, що в іс- 
торії російської науки та філософії не існувало ніякої матеріаліс- 
тичної традиції. Такої ж думки, вважає дослідниця, дотримувались 
В. Зеньковський, М. Лосський, М. Вінклер та інші. 

Філософські питання вітчизняні вчені ставили і розв’язували в 
дусі матеріалізму ще з часів виникнення природознавства в Росії. 
Цей процес, зазначає М. Сундирєва, набув особливого значення в 
першій половині ХІХ ст., коли в надрах феодально-кріпосницького 
ладу почало порівняно швидко розвиватись капіталістичне виробни- 
цтво, яке вимагало застосування досягнень механіки, фізики, хімії, 
математики, геології та інших наук. У сільському господарстві також 
сталися зміни, що стимулювали розвиток біології, агротехніки, хімії. 
Саме в цей час були засновані Харківський, Казанський, Київський 
університети, педагогічні, медичні, сільськогосподарські та інші 
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навчальні заклади. Значний вплив на розвиток науки здійснили іс- 
торичні події та той аспект, що вчені не були ізольовані від наукової 
і філософської думки передових країн Західної Європи. Вони по- 
новому, з матеріалістичних позицій, почали розв’язувати загально- 
теоретичні, філософські питання, такі як простір і час, основні фор- 
ми існування матерії, аргументовано спростувавши найпоширеніше 
тоді ідеалістичне тлумачення цих категорій — кантіанське (Сунди- 
рєва М. І. З історії боротьби матеріалізму з ідеалізмом у вітчизня- 
ному природознавстві ХІХ ст. К. : Вид-во Київського університету, 
1964. С. 5–6). 

Зазначимо, що М. Сундирєва проводила свої дослідження окре- 
мих питань історії вітчизняного природознавства з позиції марк- 
систсько-ленінського вчення, у цьому ж руслі вона показала, як у 
вченнях ХІХ ст. висвітлювався зв’язок науки з матеріалістичною 
філософією. Вітчизняне природознавство першої половини ХІХ ст., 
відмічає М. Сундирєва, розвивалось переважно під впливом ломо- 
носовського напряму, в якому були відсутні грубий емпіризм, тео- 
логія та вузький метафізичний погляд на явища природи. Так само, 
як і у ломоносовського напряму в природознавстві, характерною 
особливістю було вчення про нерозривний зв’язок теорії і практики. 
Ці та інші питання знайшли подальший розвиток у працях приро- 
дознавців ХІХ ст. (Там само. С. 140–141). 

На початку 60-х років ХХ ст. до Київського державного уні- 
верситету прийшли працювати молоді викладачі, серед яких був 
і Петро Олександрович Загороднюк (1932–2003), який після 
закінчення університету все своє життя віддав викладацькій 
роботі. На початку своєї трудової діяльності він викладав курс 
«Філософія марксизму», тож не дивно, що ранній період його 
творчих пошуків був присвячений дослідженню марксистської 
філософії. Для своїх досліджень П. Загороднюк обрав період 
філософської дискусії кінця 20-х — початку 30-х років, який, як 
вважав він, відіграв важливу роль у розвитку марксистської фі- 
лософії, коли в центрі уваги поставали актуальні питання розви- 
тку філософської науки: про зв’язок теорії і практики, філософії 
і політики, принцип партійності філософії та інші. Саме ця дис- 
кусія, зазначає П. Загороднюк, поклала початок теоретичному 
виявленню двох різних ревізіоністських ухилів у розв’язанні 
проблем марксистської філософії, це — механіцизм та ідеаліс- 
тична ревізія марксистської філософії. Ревізіоністська течія в 
радянській філософії, яка дістала назву механіцизму, пройшла 
декілька етапів у своєму розвитку: початок 1918–1920 років — 
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О. Богданов, з 1926 р. — Л. І. Аксельрод-Ортодокс, близьку 
позицію в Україні у філософії поділяв С. Семковський. Як по- 
яснює П. Загороднюк, механіцизм не виник відразу як єдиний 
напрям, тому що його послідовники не мали єдиної теоретичної 
платформи. Утім, незважаючи на розрізненість у політичних і 
наукових інтересах, спільним для всіх механістів було нерозу- 
міння ними матеріалістичної діалектики, невміння застосову- 
вати її до об’єктивної дійсності (Загороднюк П. О. Філософська 
дискусія наприкінці 20-х — на початку 30-х рр. та деякі питання 
боротьби комуністичної партії проти філософського ревізіоніз- 
му на Україні // Вісник Київського університету. Серія «Істо- 
рія». К., 1962. Вип. 2. № 5. С. 71–73). 

Згідно з партійними приписами, П. Загороднюк досліджував 
процес розвитку марксистської філософії в Україні (перехідний 
період від капіталізму до соціалізму). Він вказував, що значна 
роль у пропагуванні марксистської філософії в Україні належа- 
ла М. Скрипнику, який у своїх працях і філософських дискусіях 
неодноразово наголошував на тому, що процес розвитку філосо- 
фії повинен базуватись на основі вивчення ленінського філософ- 
ського спадку. Критикуючи механістів, він відмічав, що цей ухил 
об’єктивно спрямовує розвиток філософії не вперед, а назад, до ме- 
ханічного матеріалізму XVIII ст., відстоюючи цим вульгарно-ме- 
ханічні концепції в науці, підміняючи матеріалістичну діалектику 
еволюціонізмом (Загороднюк П. А. Борьба за ленинское философ- 
ское наследие на Украине (20-ые — начало 30-х гг. ХХ в: автореф. 
дис. на соискание уч. степени кандидата филос. наук. К., 1965. 
С. 10–14). 

На початку своєї наукової діяльності П. Загороднюк досліджує 
«ідеологію українського буржуазного націоналізму» й піддає її ни- 
щівній критиці. Він жорстко критикує «теорії» українських бур- 
жуазних націоналістів Д. Донцова, Д. Чижевського, Л. Мірчука, 
зазначивши, що вони фальсифікували історію розвитку філософії 
в Україні, тоді як українські філософи-марксисти викривали лю- 
диноненависну сутність ідеології «новітнього націоналізму» Дон- 
цова та ін., її ворожість українському народу. У своїх працях вони 
показали, що ідеалізм, волюнтаризм, неогеґельянство еклектично 
поєднуються в ідеях представників «новітнього націоналізму» (Там 
само. С. 14–17). 

Зосередившись на викритті ідеології українського буржуазного 
націоналізму, який виник в той час, коли посилилась визвольна бо- 
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ротьба трудящих мас українського народу проти соціального та на- 
ціонального гноблення «своїх» та «чужих» гнобителів та експлуата- 
торів, П. Загороднюк піддає критиці націоналістичних теоретиків, 
які, на його думку, перетворилися на знаряддя міжнародного імпе- 
ріалізму і продовжують свою антинародну, реакційну діяльність, 
спішно розглядаючи свої ідеологічні доктрини і прилаштовуючи 
їх до західноєвропейських взірців, спираючись на найреакційніші 
філософські течії Заходу. Прийнявши волюнтаризм, ірраціоналізм, 
інтуїтивізм, філософію А. Шопенгауєра, Ф. Ніцше, А. Бергсона та 
інших реакційних філософів, націоналісти намагались довести, що 
націю необхідно пов’язувати з початком людського існування, на- 
чебто людей завжди спонукала первинна, стихійна воля жити в нації 
і для нації. Відповідно до цієї концепції націоналістів, нація висту- 
пає споконвічною, незмінною категорією, містично-метафізичною 
сутністю, яка виявляється в «національній ідеї» (Загороднюк П. А., 
Левинский Г. А. Критика идеологии украинского буржуазного нацио- 
нализма (20–30-е гг.) // Проблемы философии. Из истории разви- 
тия философской мысли на Украине. К. : Из-во при Киевском государ- 
ственном университете издательского объединения «Вища школа», 
1982. Вып. 56. С. 49–50). 

Українські буржуазні націоналісти, зазначає П. Загороднюк, на- 
магались довести, що на розвиток нації мають вплив «не матеріаль- 
ні умови життя людей», а насамперед «прояв їх соборної волі», їхня 
«духовна активність». Тоді як марксизм-ленінізм вже давно розвін- 
чав подібні концепції нації, викривши їхню антинаукову сутність і 
створивши наукову теорію нації, в якій матеріалістичне розуміння 
історії виступає безпосередньою теоретичною основою вирішення 
питання про виникнення націй та інших історичних форм спільнос- 
ті людей (Там само. С. 52–53). 

Зазначимо, що на початку своєї наукової діяльності П. Загород- 
нюк зосереджувався на дослідженні ленінського філософського 
спадку та критиці українського буржуазного націоналізму. Утім з 
послабленням ідеологічного партійного тиску він присвятив свої 
наукові пошуки вивченню проблем творчості та сенсу життя, пред- 
метно-діяльної сутності людини, її свободи і культури, зосередився 
на проблемах моральності та процесу становлення духовного світу 
особи. 

Незважаючи на те що всі дослідження викладачів Київського 
державного університету відбувались з дотриманням ідеологічних 
принципів марксизму, їм все ж таки вдалось закласти основу для по- 
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дальшого вивчення української філософської думки. Їхні досягнен- 
ня по праву можна назвати оригінальними і новаторськими тому, 
що всі свої творчі сили вони поклали на вироблення самобутньої 
світоглядно-культурної парадигми, на пошук нових точок росту фі- 
лософського знання, на формування культури наукової роботи. 
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Релігієзнавчі дослідження у другій половині 

ХХ століття 

Розвиток релігієзнавчої думки в   Київському   університеті 
Св. Володимира пов’язаний з одним із перших її дослідників – 
професором, доктором богословських наук Назарієм Антонови- 
чем Фаворовим. Народився він у 1820 р. в Рязанській губернії. 
Закінчив Рязанську духовну семінарію, а в 1845 р. — Київську ду- 
ховну академію. З 1859 р. обіймав посаду професора богослов’я, 
логіки та психології в Київському університеті Св. Володимира 
(Генеза філософських студій у Київському університеті. 2-ге ви- 
дання. Монографія. К., 2010). 

Підручники з моральнісного та догматичного богослов’я Наза- 
рія Антоновича Фаворова рекомендували для вищих навчальних 
закладів, як світських, так і духовних, у 1867 році. 

Лекції професора Фаворова відзначалися вдалою методикою 
побудови; вони надавали можливість студентам без особливих 
зусиль та напруження засвоїти основні елементи морально-по- 
вчальної християнської науки і водночас забезпечували набуття 
навичок оригінально мислити. У 1870 році, після 25 років ви- 
кладання в університеті, професора Н. А. Фаворова нагородили 
цінними подарунками та орденом Св. Володимира 4-го ступеня, 
призначили пенсію і запропонували залишитися викладати в 
університеті ще на п’ять років. Потім цей термін продовжували 
до 1890-х років. 

Серед основних праць професора Н. А. Фаворова назвемо такі: 
1) «Очерки нравственного православно-христианского учения»; 
2) «Очерки догматического православно-христианского учения»; 
3) «Чтения о догматических истинах православно-христиан- 

ской веры»; 
4) «Чтения о христианской нравственности». 
Перші дві зі згаданих праць витримали вісім видань. Крім 

того, він підготував значну кількість статей, які було видрукова- 
но в духовних журналах, зокрема в «Трудах Київської духовної 
академії». 

Професор Н. А. Фаворов, крім викладання в університеті, 
працював ще у Київській духовній академії, а також протягом ба- 
гатьох років був священником університетської православної 
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церкви. Тому залишилася значна кількість його проповідей та 
промов, які також було надруковано в журналах «Воскресные чте- 
ния», «Эпархиальные ведомости». Помер професор Н. А. Фаворов 
1897 року і похований у Києві. 

Одним із зачинателів релігієзнавчої думки у Київському уні- 
верситеті був також Михайло Емануїлович Поснов (1873–1931). 
Після закінчення Духовної академії у Києві його обрали приват-до- 
центом Університету Св. Володимира при кафедрі історії церкви. 
М. Поснов обстоював ідеї про те, що історія християнської церкви 
як навчальна дисципліна є вивченням минулого у житті церкви і 
потребує викладення у хронологічній послідовності та причинно- 
му зв’язку. Він зазначав, що історія християнської церкви — наука 
історична, з огляду на це визначається предмет та вказується ме- 
тод дослідження. Михайло Поснов наголошував, що церковна істо- 
рія — наука богословська, яка входить до системи богослов’я поряд 
з іншими дисциплінами. При цьому акцентував увагу на тому, що 
видання церковної історії передбачає зібрання фактів, здобутих да- 
них, які характеризують християнську церкву, аби вивчити критич- 
но цей матеріал, позбутися фальсифікованого, зазначити сумнівне, 
а вже потім викласти весь перевірений матеріал. Зазначимо й те, що 
М. Е. Поснов розглядав взаємозв’язок церковної історії з іншими 
науками. Він акцентував увагу на тому, що політична історія часто 
є тлом, на якому відбуваються церковні події, вона може або пози- 
тивно впливати на розвиток релігійної ситуації, або затримати чи 
припинити її хід. 

Наголосимо, що деякі процеси у сфері релігійного життя, що 
відбуваються сьогодні в Україні, М. Поснов прогнозував у своїх 
працях. 

М. Поснов вважав, що, окрім світських наук, дослідник істо- 
рії християнської церкви має звертатись і до богослов’я, до таких 
його розділів, як систематичне та історичне богослов’я, завдання 
якого полягає у відображенні історії, повідомленні людству од- 
кровення та засвоєнні його людиною. У своїх працях М. Поснов 
розкриває розуміння минулого, погляди на відносини східного та 
західного християнства. 

Фундатором традицій у Київському університеті є також відо- 
мий представник духовно-академічної філософії кінця ХІХ — по- 
чатку ХХ ст. професор Микола Михайлович Боголюбов. Він під- 
готував книгу «Філософія релігії» (Частина І. Історична. 1-ше 
видання. К., 1915; 2-ге видання. К., 1918). 
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У своїй праці М. Боголюбов пропонує теїстичний варіант вчен- 
ня про релігію, історично розглядає основні етапи становлення при- 
родної релігійної свідомості. 

Зазначимо, що одним із таких етапів він вважав магію, а та- 
кож анімістичні, фетишистські, політеїстичні ідеї. У згаданій праці 
М. М. Боголюбов показує першість ідеї божественного одкровення 
в релігійних традиціях. Крім цієї праці, М. М. Боголюбов підготував 
також інші, а саме: «Основне питання про світове життя і сутність 
пантеїзму» («Вера и Разум», 1900), «Поняття про релігію» («Бого- 
словский вестник», 1900, кн. 2). 

Значущий внесок у розвиток релігієзнавчих проблем зробив 
Іван Іванович Огієнко — митрополит Іларіон (1882–1972) – апо- 
логет українського православ’я. Іван Огієнко народився на Жито- 
мирщині у 1882 р. З 1896 р. він проживав у Києві. У 1903 р. вступив 
на медичний, а згодом історико-філологічний факультет Київсько- 
го університету Св. Володимира. 

Після його закінчення у 1909 р. Івана Огієнка залишили в уні- 
верситеті для підготовки до професорської роботи. Після захисту 
дисертації у 1915 р. його обрали на посаду приват-доцента кафедри 
мови та літератури. З Київського університету Св. Володимира по- 
чалося сходження Івана Огієнка до вершин світового визнання як 
величної постаті українського народу, видатного вченого, богосло- 
ва, етнографа, церковного, культурного, державного діяча України. 

Іван Огієнко здійснив переклад Біблії українською мовою, який 
вважають взірцем в Україні. Донедавна ім’я Івана Огієнка перебу- 
вало в тіні, навіть викреслювалося з нашої історії. Нині завдяки, зо- 
крема, діяльності Всеукраїнського Огієнківського товариства ім’я 
його реабілітовано, триває видання творів, до прикладу, переведено 

книгу «Українська церква. Нариси з історії Української православ- 

ної церкви» у двох томах (К., 1993. 284 с.). 
Для релігієзнавців значний інтерес становить така праця, як 

«Дохристиянські вірування українського народу» (1965). До науко- 
во-богословських творів, а їх майже 50, належать справжні твори 
високої духовності, зокрема, такі як: 

«Поділ Єдиної Християнської Церкви і перші спроби поєднан- 
ня» (1953); 

«Книга нашого буття на Чужині» (1956); 
«Кирило і Мефодій» (1963); 
«Українська патрологія» (1956). 
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У 1962 р. вийшов переклад Біблії Івана Огієнка українською 
мовою. Це видання перевидано в Україні 2002 року. Можна було б 
назвати й інші праці, багато з яких ще досі не опубліковано. 

Після жовтневих подій 1917 р. розвиток релігієзнавчої та теоло- 
гічної думки практично було припинено. Настав етап марксистсько- 
ленінського атеїзму. У багатьох закладах вищої освіти колишньо- 
го Радянського Союзу було утворено кафедру наукового атеїзму. 
У Київському університеті ім. Тараса Шевченка кафедру історії та 
теорії атеїзму було створено 1959 року однією з перших у Радян- 
ському Союзі. Її очолив доктор філософських наук, професор Воло- 
димир Карлович Танчер. Від самого початку вона входила до складу 
філософського факультету. Кафедра є випусковою зі спеціальності 
«Релігієзнавство». У 1991 році кафедру перейменовано на кафедру 
релігієзнавства, що відповідає сучасному розвитку українського 
суспільства. 

Проілюструємо створення кафедри історії і теорії атеїзму у Ки- 
ївському державному університеті імені Т. Г. Шевченка інформаці- 
єю РАТАУ. 

РАТАУ. Вісник столичної інформації. 22 вересня 1959 року. 
Денний випуск. 
У Київському ордена Леніна державному університеті імені 

Т. Г. Шевченка за рішенням Міністерства вищої і середньої спеціа- 
льної освіти СРСР утворено кафедру історії та теорії атеїзму. На ка- 
федру покладено читання нормативного курсу «Основи атеїзму» на 
всіх факультетах університету, читання спеціальних курсів, а також 
організацію позалекційної виховної роботи серед студентів. Кафе- 
дра історії і теорії атеїзму має провести заходи щодо узагальнення 
досвіду викладання атеїзму та методичного керівництва і координа- 
ції наукової роботи з атеїзму у вузах республіки. 

Зокрема, в 1959/1960 навчальному році почнеться видання кур- 
су лекцій з атеїзму, видання бібліографічних збірників з атеїзму. 
При кафедрі історії і теорії атеїзму створено аспірантуру. 

(РАТАУ). 
Науково-дослідницьку роботу та викладання основ атеїзму в Київ- 

ському університеті поновлено після тривалої перерви лише 1954 року. 
Постанови ЦК КПРС зорієнтували колектив на розгортання на- 
укової роботи з теоретичних питань атеїзму. Саме тоді з’явилися 
перші друковані праці викладачів університету на атеїстичну те- 
матику (Чавдаров С. Х. Атеїстичне виховання учнів / Вечірній 
Київ, 1954, 24 листопада; Танчер В. К. В. И. Ленин о реакционной 
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сущности / Сталинское племя, 1954 р., 23 вересня; Танчер В. К. Про 
ставлення Комуністичної партії і Радянської держави до релігії, К., 
1954, Вид-во Центрального лекційного бюро Міністерства культу- 
ри УРСР). 

У 1954/1955 навчальному році на філософському факультеті 
було розпочато читання спецкурсу «Марксизм-ленінізм про релі- 
гію», який у 1955/1956 навчальному році було перетворено на нор- 
мативний курс для філософського факультету, а з 1956/1957 на- 
вчального року введено як нормативний курс для всіх факультетів. 
Рішенням комісії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 
УРСР курс «Основи наукового атеїзму» з 1957/1958 навчального 
року введено у навчальні плани всіх вузів республіки. 

Викладання наукового атеїзму у вищих навчальних закладах 
України потребувало розроблення методичних проблем, укладання 
програм, підручників і навчальних посібників. Для створення на- 
укового та методичного центру з розроблення теоретичних та мето- 
дичних проблем атеїзму 1959 року в Київському університеті було 
створено кафедру історії і теорії атеїзму. 

Першу програму навчального курсу наукового атеїзму в СРСР 
у післявоєнний період розробили у Київському університеті. (Про- 
грама курсу «Основи атеїзму» для вищих навчальних закладів УРСР. 
Вид-во КДУ, 1957, перевидавалася у 1959 р.). Її було взято за основу 
програми, розробленої МВССО СРСР для вузів всього тодішнього 
Союзу. Методичне розроблення питань викладання наукового ате- 
їзму у вищих навчальних закладах було завершено виданням під- 
ручника (Танчер В. К. Основи атеїзму. К. : Вид-во Київського універ- 
ситету, 1961), хрестоматії (Питання атеїзму / упорядник Танчер 
В. К. К. : Держполітвидав УРСР, 1962 р.). 

З 1964/1965 навчального року на філософському факультеті 
деякі студенти спеціалізувались по кафедрі історії і теорії атеїзму. 
Було розпочато підготовку кваліфікованих науковців для дослі- 
джень у галузі атеїзму. Крім значного поглиблення нормативного 
курсу, було впроваджено в навчальний план спецкурси і спецсемі- 
нари. Для студентів організовано лекційну і педагогічну практики, 
а також практику із соціологічних досліджень. Ті ж, хто спеціа- 
лізувався з атеїзму на філософському факультеті, а також окремі 
студенти з факультетів журналістики, юридичного, історичного 
і філологічного захистили по кафедрі дипломні роботи, за період 
1945–1959 років — 12 студентів, упродовж 1959–1965 років – 59. 
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Наукова робота в галузі атеїстичної теорії до 1954 р. в універси- 
теті, як і в інших навчальних та наукових закладах, не мала систе- 
матичного характеру. У 1950 р. П. Я. Степанов захистив дисертацію 
на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук з пробле- 
ми богошукацтва і богобудівництва в період столипінської реакції 
(1908–1912). 

Від 1964 р. кафедрі історії і теорії атеїзму доручено видання між- 
відомчого збірника «Питання атеїзму» як періодичного органу для 
публікування атеїстичних досліджень науковців і викладачів всієї 
республіки. У Київському університеті за період 1959–1965 років 
захистили 20 дисертацій з атеїстичної проблематики, зокрема 15 під 
безпосереднім керівництвом учених кафедри. На кафедрі в ці роки 
працювали професор В. К. Танчер — завідувач кафедри, а також 
доцент Р. С. Приходько, доцент П. Я. Степанов, старший викладач 
В. Ю. Бичатін, викладач В. О. Лебідь. 

Під керівництвом учених кафедри в 1965 р. здійснювали на- 
уково-дослідницьку роботу дев’ять аспірантів. Протягом 1969– 
1970 років колектив викладачів та аспірантів кафедри працював 
над темою «Характеристика сучасних пережитків релігії та шляхи 
їх подолання». У 1960–1970 роках викладачі кафедри опублікува- 
ли 51 працю загальним обсягом 63 др. арк. У 1971 р. опубліковано 
40 праць обсягом 35 др. арк. Серед публікацій членів кафедри, які 
дістали схвалення науковців, є такі праці, як монографія професора 
В. К. Танчера «Духовний світ людини» (К., 1971 р.), підручник про- 
фесора В. К. Танчера «Основи наукового атеїзму» (К., 1971 р.), бро- 
шура викладачки О. В. Огнєвої «Свобода совісті дійсна та уявна» 
(К., 1969 р.) та інші. 

Протягом 1969–1971 років кафедра історії та теорії атеїзму Київ- 
ського державного університету підтримувала та розвивала наукові 
зв’язки з Інститутом наукового атеїзму Академії суспільних наук при 
ЦК КПРС, з кафедрами історії та теорії атеїзму Московського дер- 
жавного університету ім. М. В. Ломоносова, Київського державного 
педагогічного інституту ім. М. Горького, Львівського державного уні- 
верситету ім. І. Франка, з музеєм історії релігії та атеїзму (м. Ленін- 
град), з відділом атеїзму Інституту філософії АН УРСР. 

Кафедра підтримувала наукові зв’язки з університетами НДР, 
Угорщини, Польщі, Куби. 

У 1969 р. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата філософських наук сім аспірантів кафедри, а у 1971 р. — 
шість. 
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У цей період на кафедрі працювали професор В. К. Танчер — 
завідувач кафедри, доцент В. Ю. Бичатін, доцент Р. С. Приходько, 
доцент П. Я. Степанов, доцент В. О. Суярко, старший викладач, кан- 
дидат філософських наук О. В. Огнєва. 

Як опорна серед українських вищих навчальних закладів ка- 
федра довгий час здійснювала такі функції: координацію наукових 
досліджень учених закладів вищої освіти республіки; забезпечення 
викладачів, педагогів, лекторських кадрів підручниками, навчаль- 
ними посібниками, іншою літературою. Це здійснювали шляхом 
видання міжвідомчих тематичних збірників, яких випущено впро- 
довж 1963–1991 років 29 номерів. Їх видавали під різними назва- 
ми: «Питання наукового атеїзму» (1963–1964), «Питання атеїзму» 
(1965–1976), «Вопросы атеизма» (1977–1990), «Проблеми релігії 
і атеїзму» (1991). За ініціативою кафедри і на її базі при нашому 
університеті з допомогою республіканського товариства «Знання» 
було створено факультет підвищення кваліфікації лекторів. 

На розвиток релігієзнавчої освіти в Україні найбільше вплину- 
ли авторські підручники В. К. Танчера, які видруковували у 1961, 
1968 та 1974 роках. Для середніх спеціальних закладів вийшли під- 
ручники в 1971 та 1975 роках. 

Упродовж 1976–1988 років на кафедрі працювали: профе- 
сор В. К. Танчер, завідувач кафедри, доцент І. І. Бражнік, доцент 
Ю. А. Калінін, доцент В. І. Лубський, доцент О. В. Огнєва, доцент 
В. О. Суярко, доцент Г. Г. Ярмиш, старший викладач О. Й. Фили- 
пов, доцент В. М. Козленко, асистент О. І. Спиридоненко. 

Підготовку студентів спеціалізації здійснювали за денною, ве- 
чірньою, заочною формами навчання. За роки існування кафедри 
було підготовлено близько 670 фахівців. Багато з них надалі навча- 
лися в аспірантурі, захищали дисертації на здобуття наукового сту- 
пеня кандидата або доктора наук. 

З повним правом можна констатувати той позитивний факт, 
що майже кожен нині відомий фахівець-релігієзнавець певною 
мірою причетний до кафедри або філософського факультету. Зга- 
даймо імена академіка НАН України О. С. Онищенка, докторів 
філософських наук, професорів І. І. Лубського, А. М. Колодно- 
го, Г. О. Лобовика, П. І. Косухи, Ю. А. Калініна, Е. К. Дулумана, 
А. А. Герасимчука, В. Д. Бондаренка, П. Ю. Сауха, А. С. Глушака, 
О. Виговського, О. В. Шуби, Т. Г. Горбаченко, Л. О. Филипович, 
О. І. Предко, О. В. Марченка, Є. А. Харьковщенка. 
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Протягом тридцяти років з часу заснування кафедри її очолював 
Володимир Карлович Танчер (1915–1998) — доктор філософських 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, декан фі- 
лософського факультету впродовж 1970 — початку 1980-х років. 
В. К. Танчер був талановитим педагогом, який підготував понад 
п’ятдесят кандидатів, докторів наук. Він широко відомий, як автор 
загальнотеоретичних праць, навчальної літератури, організатор бага- 
тьох проведених кафедрою конкретно-соціологічних досліджень. 

Упродовж 1987–1996 років кафедру очолював доктор філо- 
софських наук, професор Юрій Анатолійович Калінін (1946– 
1996). У співавторстві з Є. А. Харьковщенком він підготував підруч- 
ник «Релігієзнавство». 

У 1991 році відбулось перейменування кафедри релігієзнавства, 
що пов’язано з сучасним розвитком українського суспільства, бурх- 
ливим відродженням духовної культури. Курс «Релігієзнавство» 
відіграє суттєву роль у філософській освіті в цілому, а також у про- 
фесійній підготовці в галузі онтології, теорії пізнання, соціальної 
філософії, етики, естетики, логіки, історії філософії, культурології. 

Проблема релігієзнавства є значущою у викладанні науково- 
природничих дисциплін. Саме тому курс «Релігієзнавство» чита- 
ють на всіх факультетах університету. 

У 90-х роках ХХ ст. на кафедрі працювали такі науковці-релігіє- 
знавці: доктор філософських наук, професор Ю. А. Калінін, доктор 
філософських наук, професор В. І. Лубський, доктор філософських 
наук, професор Л. Г. Конотоп, доктор філософських наук, профе- 
сор А. М. Колодний, доктор філософських наук, професор Т. Г. Гор- 
баченко, доктор філософських наук, професор Л. О. Филипович, 
кандидатка філософських наук, доцентка О. В. Огнєва, доцент 
В. О. Суярко, доцент Г. Г. Ярмиш, доцент В. М. Козленко, доцент  
Г. В. Середа, доцент О. І. Предко, доцент О. В. Сарапін, доцентка 
І. В. Кондратьєва, доцент Н. Д. Чухим, доктор  філософських 
наук, доцентка Н. Ю. Фатюшина, кандидатка філософських наук 
Г. Ю. Смирнова, асистент О. І. Спиридоненко. 

Від 1996 року кафедру очолює доктор філософських наук, про- 
фесор Володимир Іонович Лубський – ісламознавець, дослідник 
проблем війни і миру; співвідношення релігії і права. 

Останніми роками кафедра підготувала перші в Україні під- 
ручники, навчальні посібники, курси лекцій, методичні розробки з 
проблем релігієзнавства для закладів вищої освіти: Лубський В. І. 
«Релігієзнавство»:   Підручник;   «Священні   книги   мусульман   як 
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історико-літературний пам’ятник». Курс лекцій; Лубський В. І. «Іс- 
лам». Курс лекцій; Лубський В. І. «Соціально-філософський ана- 
ліз релігійних концепцій війни та миру». Монографія; Лубський 
В. І., Горбаченко Т. Г. «Релігія і культура»: Навчальний посібник; 
Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Козленко В. М. «Соціологія ре- 
лігії»: Навчальний посібник; Лубський В. І., Борис В. Д. «Му- 
сульманське право»: Навчальний посібник; Лубський В. І., Козлен- 
ко В. М., Горбаченко Т. Г. «Історія світової релігієзнавчої думки»: 
Навчальний посібник. Хрестоматія; «Релігієзнавство». Підруч- 
ник. Тв. колектив: Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Кондратьє- 
ва І. В., Козленко В. М., Середа Г. В., Куліш І. В., Лубська М. В., 
Бурлак С. М., Теремко В. І.; «Психологія релігії»: Навчальний посіб- 
ник і хрестоматія. Тв. колектив: Предко О. І., Лубський В. І., Горбачен- 
ко Т. Г., Піддубна С. М.; «Релігієзнавство»: Підручник. Тв. колектив: 
Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Мельник П. В., Гурська Л. І.; «Релі- 
гієзнавство»: Підручник. Тв. колектив: Лубський В. І., Лубська М. В., 
Теремко В. І.; Горбаченко Т. Г. «Етно-конфесійна специфіка станов- 
лення християнської писемної культури». Монографія; «Історія 
релігій»: Навчальний посібник. Тв. колектив: Лубський В. І., Коз- 
ленко В. М., Кондратьєва І. В., Лубська М. В.; «Історія і теорія релі- 
гійного мистецтва». Тв. колектив: Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., 
Фатюшина Н. Ю.; Лубська М. В., Фатюшина Н. Ю. «Кано- 
нічне шлюбне право»: Навчальний посібник; Лубський В. І., 
Козленко В. М., Лубська М. В. «Походження і перші віхи христи- 
янства»: Навчальний посібник; Предко О. І. «Психологія релігії»: 
Підручник. 

Викладачі кафедри брали участь у підготовці «Релігієзнавчого 
словника», який видав Інститут філософії НАН України за редак- 
цією професорів А. М. Колодного, Б. О. Лобовика. 

Наукові та науково-методичні публікації викладачів кафед- 
ри підготовлено відповідно до принципово нових концепцій та 
освітніх програм цього напряму, що розроблено останніми рока- 
ми на новітніх засадах з урахуванням світового та вітчизняного 
досвіду. 

Від 1998 року на філософському факультеті розпочато навчання 
студентів за спеціальністю «Релігієзнавство». Перед членами кафед- 
ри постало надзвичайно важливе завдання — забезпечити освітній 
процес відповідними дисциплінами, курсами. Колектив кафедри 
під керівництвом доктора філософських наук, професора Воло- 
димира Іоновича Лубського здійснив значну роботу з підготовки 
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навчальних планів, розроблення понад 50 нормативних програм 
курсів, спецкурсів. Це, зокрема, такі основні курси: «Історія релі- 
гії» (професор В. І. Лубський, доцентка І. В. Кондратьєва, доцентка 
Н. Ю. Фатюшина, кандидатка філософських наук Г. Ю. Смирнова), 
«Канонічне право» (професор В. І. Лубський), «Історія письма і свя- 
щенних книг» (професор Т. Г. Горбаченко), «Історія слов’янської та 
російської релігійної філософії» (професор Л. Г. Конотоп), «Езо- 
теричні вчення і сучасні релігійні рухи» (професор Л. Г. Конотоп), 
«Філософська та релігійна антропологія», «Історія вільнодумства 
та атеїзму» (доцент Н. Д. Чухим), «Феноменологія релігії», «Фі- 
лософія релігії» (доцент О. В. Сарапін), «Релігійна етика та аксіо- 
логія», «Богослов’я ікони» (доцент І. В. Кондратьєва), «Соціо- 
логія релігії» (доцент Г. В. Середа), «Психологія релігії» (доцент 
О. І. Предко), «Географія релігії» (доцент В. М. Козленко), «Тео- 
рія та історія релігійного мистецтва» (доцентка Н. Ю. Фатюши- 
на), «Методика викладання філософії та релігієзнавства» (доцент 
В. О. Суярко, доцент О. В. Сарапін). З 2013 року завідувачем кафе- 
дри релігієзнавства став вихованець кафедри професор Євген Ана- 
толійович Харьковщенко. 

Важливим здобутком кафедри релігієзнавства є те, що вона ак- 
тивно співпрацює з дослідниками релігії з Польщі, Франції, Німеч- 
чини, США. На кафедрі релігієзнавчу науку представлено не лише 
як одну з гуманітарних сфер знання, а й як конфесійно-практичне ре- 
лігієзнавство. Кафедра підтримує творчі зв’язки з науковими цент- 
рами і провідними навчальними закладами нашої держави та зару- 
біжних країн, богословськими колами, результативно співпрацює 
з відділеннями релігієзнавства Інституту філософії НАН України, 
Українською асоціацією релігієзнавців, Держкомітетом по справах 
релігії в Україні. 

Така різнобічна діяльність дає змогу глибше осягнути релігіє- 
знавство, розкрити нові межі надзвичайно самобутньої науки, яка 
висвітлює «пекучі таємниці» самовизначення людини. 
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Дослідження особливостей морально-естетичної 

діяльності людини 

Дослідження різних аспектів етичних та естетичних проблем у 
Київському університеті було зосереджено на кафедрі етики, есте- 
тики і логіки, яку було утворено в 1960 році. Її очолив кандидат фі- 
лософських наук, доцент В’ячеслав Олександрович Кудін (1925– 
2019). У 1968 році кафедру логіки виокремили, кафедра етики і 
естетики проіснувала до 1989 року, коли її було перейменовано на 
кафедру етики, естетики і культурології. 

Поява спеціалізованої університетської кафедри в Київському 
університеті була пов’язана із запровадженням у навчальні програми 
закладів вищої освіти нових курсів «етика» та «естетика». Завдання 
підготовки науковців, а також розроблення і методичного забезпе- 
чення курсів, створення навчальних посібників, заснування профіль- 
них періодичних видань було покладено на кафедру. Зазначимо, що 
кафедра завжди тісно співпрацювала з Інститутом філософії НАН 
України, в якому також було створено відділ етики і естетики. Саме 
з його аспірантури на кафедру прийшли кандидатка філософських 
наук Л. Горбатова, фахівчиня з питань етики, та Д. Кучерюк — канди- 
дат філософських наук, фахівець з питань естетики. 

Важливим кроком у посиленні уваги до етики й естетики, пев- 
ною мірою в остаточній інституалізації естетики як важливого на- 
пряму філософських досліджень, впровадження його в підготовку 
кадрів вищої спеціалізації, а також у формуванні широкого громад- 
ського інтересу було заснування наукового вісника «Етика і есте- 
тика» та вихід у 1962 році першого в Україні підручника В. Кудіна 
«Естетика», виданого українською мовою. 

На цей час уже існували підручники — «Марксистско-ленинская 
эстетика» ленінградського вченого М. Кагана та декілька інших на- 
уково-методичних видань з марксистсько-ленінської естетики. 

З погляду змісту і основних базових положень концепція під- 
ручника суттєво не відрізнялась від уже певною мірою усталених 
канонів марксистсько-ленінської естетики. В. Кудін визначає пред- 
мет естетики так: «марксистсько-ленінська естетика є наука, яка ви- 
вчає загальні закономірності художнього відображення дійсності, 
характер і природу художніх поглядів і смаків людей, закони роз- 
витку мистецтва та його вплив на життя суспільства» (Кудін В. О. 
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Естетика. К. : Київський університет, 1962. С. 18), тобто відповідно 
до головних ідеологічних вимог того часу — партійності, народності 
і класовості. Однак виклад у підручнику змісту і сутності багатьох 
класичних естетичних поглядів мислителів, починаючи від Аріс- 
тотеля й до Г. Геґеля, а також сучасних західних філософів різних 
напрямів надавав змогу їх порівняльного аналізу. Підручник озна- 
йомлював студентів із множинністю теоретичних філософських 
інтерпретацій сучасного їм художнього життя та трансформацій 
соціальної дійсності. Зауважимо, що саме в 60-ті роки мистецтво і 
філософія в Радянському Союзі і в Україні зокрема були сферами 
певної інтелектуальної свободи, в яких відбуваються суттєві зру- 
шення як щодо розуміння попередньої радянської історії, так і ви- 
значення її подальшого руху. З огляду на це лекції В. Кудіна (варто 
зазначити, що він володів неабияким лекторським талантом) зав- 
жди привертали увагу студентів і викликали інтерес до вивчення 
естетики і філософії. 

Принципово новим у підручнику був розділ «Естетичне освоєн- 
ня дійсності». У ньому розглянуто питання формування та розвитку 
естетичних почуттів і поглядів людини, основні естетичні категорії, 
особливості естетичного відображення дійсності і художній образ 
у мистецтві та види мистецтва. Саме в цьому розділі чітко артику- 
льовано діяльнісний підхід, що так яскраво характеризує специфіку 
київської філософської школи: «… виникнення художньої творчості 
тісно пов’язане з усіма проявами творчості в усіх сферах людської 
діяльності» (Кудін В. О. Естетика. К. : Київський університет, 1962. 
С. 56), що значно розширило поле наукових естетичних розвідок. 

Кафедра етики і естетики розгорнула широку просвітницьку дія- 
льність з допомогою Товариства «Знання», «Товариства охорони 
пам’ятників історії і культури», творчих спілок та мистецьких ор- 
ганізацій. Естетичне виховання постало важливим практичним зав- 
данням, що певною мірою розширило поле естетичних досліджень, 
привернуло увагу молодих фахівців до принципово нових теоре- 
тичних проблем, які виходили далеко за межі сталінської концепції 
партійності мистецтва та морального кодексу комуніста. 

Кафедра постійно поповнювалася молодими випускниками 
філософського факультету, і серед них — А. Канарський, Л. Лев- 
чук, А. Дмитрук, М. Русин, В. Андрущенко. Науковці прийшли 
на кафедру, захистивши кандидатські дисертації з етики та ес- 
тетики, й склали потужний науковий осередок. Аспірантура ка- 
федри також відігравала важливу роль у її науковому поступі. 
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Випускники кафедри стали провідними фахівцями, які зробили 
чималий внесок у сучасну наукову, культурну та мистецьку сфери. 
Серед них Валерія Врублевська — талановита літераторка, автор- 
ка широковідомої п’єси «Кафедра» (до речі, її основу становили 
складні відносини між поколіннями саме на кафедрі етики і есте- 
тики, які водночас були типовими для радянської дійсності 60–70-х 
років), що набула широкого визнання. Її поставили в Київському 
російському драматичному театрі імені Лесі Українки, а також ін- 
ших театрах Радянського Союзу. На основі п’єси у 1982 р. створи- 
ли однойменний фільм з такими видатними акторами, як Михайло 
Ульянов та Лія Ахеджакова, Олександр Філіпенко. Інна Бондарчук, 
аспірантка, з приводу захисту дисертації якої на кафедрі точилися 
палкі наукові суперечки, стала прототипом героїні п’єси Л. Вруб- 
левської. Згодом вона стала провідною філософинею, завідувачкою 
кафедри філософії Київського національного лінгвістичного уні- 
верситету. Прототипом М. Русина став відомий новатор освітян- 
ської ниви, майбутній ректор Полтавського державного педагогіч- 
ного університету ім. В. Г. Короленка, перший міністр освіти і науки 
незалежної України І. Зязюн, який одним з перших започаткував 
філософсько-методологічне дослідження фольклору, згодом очо- 
лив новостворену в Київському університеті кафедру української 
філософії і культури. 

В. Кудін 1976 року залишив кафедру, але тривалий час про- 
довжував працювати в системі вищої освіти України, згодом — ви- 
кладав у Братиславському університеті ім. Я. Коменського, в уні- 
верситетах штатів Техас та Мінессота, був почесним професором 
університету Біліджі (США). 

У витоків викладання етики в Київському університеті пере- 
бувала Леоніда Сергіївна Горбатова (1927–2001), кандидатка 
філософських наук, доцентка, випускниця аспірантури Інституту 
філософії АН України. Вона працювала в університеті впродовж 
1960–1986 років. Науковиця створила програму курсу етики, по- 
єднала провідну на той час марксистсько-ленінську методологію з 
прагненням наукового об’єктивізму. Надалі увагу дослідниці було 
зосереджено на проблематиці діалектики моральної свідомості та 
системі етичних категорій, що послідовно продовжило її дисерта- 
ційне дослідження, пов’язане з проблемами вищої нервової діяль- 
ності та мислення (як випускниці медичного вищого навчального 
закладу, лікувального факультету Донецького медичного інсти- 
туту). У таких її наукових розробках, як «Материя и мышление» 
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(1964), «Проблема диалектического освоения этических категорий» 
(1983), «Диалектическая природа этических категорий и их роль в 
освоении нравственной культуры» (1981), було обґрунтувано кон- 
цепцію марксистсько-ленінської етики. Своїми лекціями, власним 
прикладом високої моральності і професійної відповідальності 
Л. Горбатова сформувала не одне покоління українських філосо- 
фів. Під її доброзичливим та професійним керівництвом успішно 
захистили дисертації та стали провідними українськими фахівцями 
з питань етики професори О. Левицька, В. Гур, Т. Аболіна та багато 
інших науковців, які визначали подальші напрями та проблематику 
вітчизняної етичної науки. Як провідна фахівчиня з етики, вона ба- 
гато років була заступницею відповідального редактора міжвідом- 
чого наукового збірника «Етика. Естетика», керувала організацією 
етичної освіти на підприємствах міста Києва. 

Дмитро Юрійович Кучерюк (1932–2009), кандидат філософ- 
ських наук, доцент, випускник факультету театрознавства Київ- 
ського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. 
Завжди відчував спорідненість із мистецькою цариною, завдяки 
чому досяг значного успіху в педагогічній діяльності. Його тісне 
спілкування із митцями, професійна обізнаність у мистецтвознав- 
чій та естетичній теорії, проблематика кандидатської дисертації 
«Естетичне у сфері промислового дизайну», яку він захистив в Ін- 
ституті філософії АН УРСР, зумовили високий рівень викладання, 
який не могли не оцінити студенти, коли він прийшов до Київсько- 
го державного університету імені Тараса Шевченка. 

Науково-педагогічна діяльність Д. Кучерюка на кафедрі етики, 
естетики та культурології сприяла розширенню дослідницького 
поля київської естетичної школи. Йому належить започаткування 
ще у радянський період новаторського на той час напряму дослі- 
дження стосовно «естетики праці» та проблем людської творчості, 
що з часом трансформувалися у наукові розвідки в царині промис- 
лового дизайну, дослідження якого в контексті новітньої естетики 
та культурології відзначаються значною актуальністю. Це знайшло 
відображення у таких працях: «Естетичне сприйняття предметно- 
го середовища» (1973); «Естетика праці. Ціннісні відносини. Твор- 
чість. Людина» (1989). 

Участь Д. Кучерюка у підготовці одного із перших у незалежній 
Україні підручників з естетики було позначено аналізом проблеми 
художнього образу. Він здійснює розгляд структури художнього 
образу, його кореляцію із категоріями змісту та форми, процесами 
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відображення й самою специфікою творчого процесу, починаючи 
від задуму й завершуючи втіленням ідеї у твір мистецтва. Д. Куче- 
рюк відзначає важливість умовності, знаковості й символічності ху- 
дожнього образу, спираючись у своїх розвідках на широкий пласт 
актуальних на той час семіотичних досліджень. Він обґрунтовує 
статус естетики як метатеорії мистецтва, порушуючи питання сво- 
боди й детермінізму, традицій і новацій, глобального й етнонаціо- 
нального у просторі художньої творчості. 

Значущим і актуальним для розвитку вітчизняного культуроло- 
гічного знання є дослідження культури слов’янських народів, яке 
Д. Кучерюк здійснював під час підготовки підручника «Історія сві- 
тової культури. Культурні регіони». Він обґрунтовував національну 
своєрідність української культури у слов’янському та європейсько- 
му світах. У своєму дослідженні Д. Кучерюк наголошує на важли- 
вості появи слов’янської писемності, підтверджуючи це висловлю- 
ваннями Папи Римського, в яких він засуджував тих, «хто ропче на 
слов’янські письмена» (Кучерюк Д. Історія світової культури. Куль- 
турні регіони. К., 2000. С. 436). Аналізуючи особливості слов’янської 
міфології, він ацентує на цивілізаційних досягненнях трипільської 
культури, своєрідності культурного ареалу Київської Русі в контек- 
сті проблеми взаємовідношення самобутності й зовнішніх впливів. 

Д. Кучерюк звертає увагу на той період розвитку української 
культури, в який «жива народна мова — українська — поступово 
витискала етнічно чужорідну церковнослов’янську мову, навіть 

у перекладах релігійної літератури, а зрештою народилася нова, 
на відміну від старослов’янської, українська літературна мова» 

(Там само. С. 457). Він висвітлює важливі факти осмислення ет- 
нічної й культурної самобутності у межах діяльності братських 

шкіл, Києво-Могилянської академії й безпосередньо у творах 
таких мислителів України, як Станіслав Оріховський, Іван Ви- 

шенський, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Панфіл 

Юркевич та ін. 
Д. Кучерюка нагороджено медалями «Ветеран праці», нагруд- 

ним знаком МОН України «Відмінник освіти», що засвідчує про 
визнання його досягнень. Упродовж тривалого часу він виконував 
обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради з етики та 
естетики в Київському університеті, в якій захищалися з етики та 
естетики більшість фахівців України. 

Лариса Тимофіївна Левчук (1940 р. н.), докторка філософських 
наук, професорка, представниця наступного покоління викладачів 
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кафедри. Вона розпочала викладацьку діяльність ще під час навчан- 
ня в аспірантурі. У 1976 році молода доцентка очолила кафедру ети- 
ки і естетики, якою керує впродовж 26 років. Своєю науковою ро- 
ботою вона відкрила важливий напрям естетичних досліджень, що 
постав на перетині філософії, естетики та психології, — проблему 
художньої творчості, особистості митця. Важливим чинником, що 
забезпечив теоретичну підготовку для міждисциплінарних дослі- 
джень, було те, що в складі філософського факультету перебували 
відділення психології і відповідні кафедри, які гарантували високо- 
професійне викладання психологічних дисциплін. Серед виклада- 
чів були відомі психологи О. Раєвський та В. Роменець, які читали 
курси, зокрема «Психологія художньої творчості», і підготували ба- 
гато праць із цієї проблеми. 

На відміну від соціологічного підходу до розуміння художньої 
творчості, який панував у тодішній радянській естетиці, Лариса Лев- 
чук зосереджує свою увагу на альтернативних підходах — інтуїтивіз- 
мі і психоаналізі, які прибічники марксистсько-ленінської естетики 
піддавали нищівній критиці і звинувачували у ненауковості. І це при 
тому, що праці З. Фрейда не були доступними для читачів, а вчені 
повинні були мати особливий допуск. Такі її праці, як «Інтуїтивізм 
і питання художньої творчості», «Психоанализ и художественное 
творчество», «Психоанализ: от бессознательного к усталости от со- 
знания», набули широкого визнання і певною мірою в ті роки зняли 
табу на позитивний аналіз інтуїтивізму і психоаналізу. 

Необхідність звернення до широкого кола сучасних західних 
філософських, естетичних, психологічних теорій і вчень визначила 
подальший науковий пошук Л. Левчук, а разом з нею і значної кіль- 
кості студентів, аспірантів і докторантів кафедри. Певним підсум- 
ком такого переосмислення, систематизації та узагальнення стала 
праця Л. Левчук «Західноєвропейська естетика ХХ століття». При 
цьому дослідниця зазначає, що «…розглянуті автором цієї книги 
естетичні напрями, звичайно, не вичерпують теоретичних пошуків 
естетиків Західної Європи. Проте увага читача зосереджується на 
прикладах тих конкретних праць, концепцій, точок зору, які вже 
пройшли випробування досить тривалого часу, поступово набува- 
ють хрестоматійних ознак і починають сприйматися як транскуль- 
турне надбання» (Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ сто- 
ліття. К. : Либідь, 1997. С. 5–6). 

Ці дослідження, публікації, дисертації аспірантів під керів- 
ництвом Лариси Левчук привертали увагу не тільки науковців 
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України, а й колег з інших республік і наукових центрів колишньо- 
го Радянського Союзу. Передусім відзначимо тісні творчі зв’язки з 
кафедрою естетики Ленінградського державного університету, яку 
очолював М. Каган, кафедрою естетики Московського державного 
університету на чолі з М. Овсянніковим та Тбіліського державно- 
го університету імені Шота Руставелі, очолюваною М. Чавчавадзе. 
Саме в Тбіліському університеті Лариса Левчук захистила доктор- 
ську дисертацію. Деякі аспіранти кафедри етики та естетики захи- 
щались у Москві та Тбілісі. Значну кількість фахівців з етики та 
естетики протягом багатьох років на кафедрі готували для Польщі, 
Болгарії, Куби, Афганістану, Сирії, Лівану. 

Наступний науковий проєкт, започаткований Л. Левчук, перед- 
бачав комплексне дослідження вітчизняних традицій естетичних 
поглядів та теорій. Особливої уваги в її науковому доробку набули 
естетичні погляди І. Франка, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, 
М. Вороного, Г. Хоткевича, В. Винниченка та багатьох інших. Аспі- 
рантські і докторські дисертації, підготовлені під її керівництвом, 
фактично охоплюють дослідження творчості відомих українських 
мислителів, які мають у своєму доробку суттєву філософсько-ес- 
тетичну складову. Одна з аспіранток Лариси Левчук — українська 
письменниця, наукова співробітниця Інституту філософії НАН 
України Оксана Забужко — відома своїми українознавчими студі- 
ями, в яких, без сумніву, відчувається філософська освіта авторки. 
Як зазначає у виданій 2011 року ґрунтовній монографії «Українська 
естетика: традиції та сучасний стан» Л. Левчук, це — «…спроба ав- 
тора систематизувати історичний досвід української естетики, зро- 
бивши наголос передусім на історії ХХ століття і на тих тенденціях 
розвитку цієї науки в умовах двадцяти років незалежності, які так 
чи інакше обумовлені досвідом минулого, досвідом, який завжди 
має свої “за” і “проти”» (Левчук Л. Українська естетика: традиції 
та сучасний стан. К. : Вид-во «Маклаут», 2011. С. 4). 

У цілому, в період 1980–1990-х років кафедра перетворилася на 
всеукраїнський центр підготовки спеціалістів в галузі етики і есте- 
тики. Важко знайти такий заклад освіти в Україні, в якому не пра- 
цювали б випускники кафедри, які продовжують наукові традиції 
кафедри, створюють власні наукові школи, сприяють розвитку мо- 
лодих фахівців і продовжують тісну співпрацю зі своєю альма-матер. 
В. Андрущенко — ректор Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова, М. Русин — завідувач кафедри української 
філософії і культури КДУ імені Тараса Шевченка, М. Бровко — 



20
9 

 

професор Національної музичної академії імені П. І. Чайковського, 
В. Личковах — завідувач кафедри філософії Чернігівського педаго- 
гічного університету ім. Т. Г. Шевченка, О. Поліщук — завідувач 
кафедри естетики і дизайну Житомирського державного універси- 
тету, Т. Гуменюк — проректор з наукової роботи ДАК, В. Панчен- 
ко — завідувач кафедри етики і естетики Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка та багато інших. 

Після набуття Україною незалежності перед колективом ка- 
федри постало завдання створення навчальних посібників для 
закладів вищої освіти. У 1991 році вийшов підручник «Естети- 
ка» (автори — Л. Левчук, Д. Кучерюк, В. Панченко, М. Русин), у 
1992 році — підручник «Етика» (автори — О. Фортова, О. Лінчук, 
Т. Аболіна, О. Шинкаренко, В. Єфіменко). Підручники витримали 
випробування часом, їх неодноразово доповнювали і перевидавали, 
вони залишаються надалі суттєвим науковим доробком кафедри. 

Початок 1990-х років для кафедральної наукової спільноти 
ознаменувався долученням до викладання нового навчального 
курсу «Історія світової та вітчизняної культури», який було запо- 
чатковано у 1988 році. Зрозуміло, що саме попередні наукові напра- 
цювання дали змогу кафедрі швидко створити начальну програму 
(автори — доценти В. Панченко, І. Лосєв) та підготувати перші в 
Україні підручники «Історія світової культури» (1994) та «Історія 
світової культури. Культурні регіони» (1997). Ці підручники і досі 
є суттєвим підґрунтям підготовки культурологів у Київському уні- 
верситеті, широко відомі в Україні, неодноразово перевидавалися, 
включно до 2011 року. У цей самий період розпочали наукові роз- 
роблення, які стосувалися етичних та естетичних проблем культу- 
ри. Ідеться про монографії Т. Аболіної «Исторические судьбы нрав- 
ственности. Философский анализ нравственной культуры» (1992) 
та В. Панченко «Мистецтво в контексті культури» (1998). Саме такі 
дослідження започаткували ще один вагомий напрям наукової, на- 
уково-методичної та викладацької діяльності колективу кафедри, а 
також аспірантів та студентів. Кафедра здійснювала підготовку но- 
вих курсів і спецкурсів з культурологічної проблематики, що дало 
змогу в 1997 році відкрити на відділенні філософії філософського 
факультету нову спеціалізацію «Історія і теорія культури» 

Олександра Іванівна Фортова (1928–1998), докторка фі- 
лософських наук, професорка, знана як яскрава представниця ки- 
ївської філософської школи. Упродовж 1962–1995 років її життя 
та наукова діяльність були пов’язані з кафедрою етики і естетики. 
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Наукову спадщину О. Фортової вирізняють теоретична послідов- 
ність, методологічна фундаментальність, ґрунтовність аналізу, що 
залишаються орієнтирами для її учнів та послідовників як в Укра- 
їні, так і поза її межами. Реалізуючи їх у різних сферах знань, вони 
об’єднані належністю до сформованої нею дослідницької школи. 

Концентрованим вираженням наукового пошуку О. Фортової є 
її докторська дисертація «Про діалектичну єдність моральнісного 
і естетичного» (1987). У ній проглядають всі етапи багаторічного 
цілеспрямованого дослідження базового питання філософії люди- 
ни, яке у свій час легітимізувало філософію. Вона блискуче навча- 
лася в Московському педагогічному інституті ім. Н. К. Крупської, 
отримувала престижну іменну стипендію. Опановуючи фах філоло- 
га, все частіше торкалася царини естетики та етики, відчуваючи їх 
аналітичну потужність й водночас свій потяг до наукової роботи. 
Згодом його буде реалізовано у кандидатській дисертації «Пробле- 
ми етичного у марксистсько-ленінській естетиці» (1968, науковий 
керівник — чл-кор. АН СРСР В. Щербина). Вибору наукової долі 
не завадять ні отриманий досвід зйомок у кіно, ні пророцтва щодо 
успішної кінокар’єри. Своєрідною даниною кінематографу стане 
видана у подальшому праця «Світ сучасника у радянському кіно- 
мистецтві» (у співавторстві). 

Яскрава постать О. Фортової закарбувалась у пам’яті багатьох 
поколінь студентів Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Неординарність думки, глибока аналітика, 
зв’язок матеріалу із життям, ораторська й акторська майстерність 
забезпечували наповнюваність її аудиторії численними слухача- 
ми. Багато доцентів і професорів, редакторів філософських видань 
отримали перший науковий досвід у створеній нею проблемній гру- 
пі з етики і естетики. Зустрічей з О. Фортовою, членкинею бюро 
секції етики Філософського товариства СРСР, лекторкою Товари- 
ства «Знання» УРСР, з нетерпінням чекали актори Національного 
академічного драматичного театру ім. Івана Франка та Національ- 
ного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, з яки- 
ми вона спів-працювала багато років. 

Її майстерну манеру викладання, методологічну й аналітичну 
глибину добре пам’ятають на Кубі, де О. Фортова здійснювала на- 
уково-консультативну роботу. Уже на рідній кафедрі під її керівни- 
цтвом два кубинських аспіранти успішно захистили кандидатські 
дисертації з етики. Здійснювала О. Фортова й наукове керівництво 
аспірантами з Сирії та Польщі. 
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Високу продуктивність навчально-педагогічної діяльності зумов- 
лювала потужна та спрямована на дослідження актуальних питань на- 
укова робота. З позицій діяльнісного підходу, що принципово обрала 
О. Фортова, її інтегративний інтерес до етичного і естетичного набув 
по-справжньому методологічного значення: у викладанні норматив- 
них курсів етики і естетики, авторських спецкурсів «Методологічні 
проблеми сучасної етики», «Діалектика морального і естетичного», 
«Моральні проблеми художньої творчості», у колективних працях та 
монографіях («Діалектика і етика», «Идеология, мораль, искусство», 
«О диалектическом единстве нравственного и эстетического», «Мо- 
ральні проблеми художньої творчості» тощо), численних виступах на 
конференціях. 

Розглядаючи моральнісне і естетичне як специфічні відно- 
шення, що виступають способами утвердження людини, О. Фор- 
това відкрила нові можливості для дослідження предметів етики 
і естетики, не вичерпані й зараз. Її наукові відкриття належать до 
тих, що поклали край ідеологізації цих наук, зробивши їх цариною 
роз’яснення сенсів буття, індикатором людськості — в її сутнісному 
значенні та буттєвому стані. 

Олена Миколаївна Лінчук (1938 р. н.), кандидатка філософ- 
ських наук, доцентка. Після закінчення філологічного факультету 
Київського державного університету імені Тараса Шевченка попов- 
нила склад молодої кафедри етики та естетики, приступивши до 
викладання курсу етики. Успішно захистивши кандидатську дисер- 
тацію з проблеми відповідальності суб’єкта науки в умовах науко- 
во-технічного прогресу, вона продовжувала досліджувати проблему 
науково-об’єктивістської орієнтації в радянській етиці. Це створило 
підґрунтя для проблематизації питань моральної відповідальності 
вченого, діалектики свободи та необхідності в праці «Морально- 
эстетические проблемы творчества» (1981). 

Крім того, науковий інтерес О. Лінчук сягав теми моральної 
культури шлюбу та сім’ї, пропагування якої вона активно здійсню- 
вала на посаді ректорки народного університету «Шлюб, сім’я, здо- 
рове покоління». Приділяла значну увагу етичній просвіті у межах 
республіканського товариства «Знання», що знайшло відображення 
у таких наукових доробках: «Воспитание моральной ответственнос- 
ти у молодежи» (1978), «Формирование нравственной личности» 
(1986). 

Під її науковим керівництвом торували шлях в етичну науку 
В. Сіверс, С. Серебренікова, А. Щербак, С. Рик, Ісам Аббут (Сирія) 
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та ін. Професійне сумління, людська гідність, висока культура спіл- 
кування зі студентами на лекціях, з аудиторією в публічно-просвіт- 
ницькій діяльності О. Лінчук були взірцем моралі в практичному 
здійсненні і показовим прикладом для молодих колег. 

Період 1960–1970-х років у вітчизняному науковому просторі 
позначено розмаїттям — на тлі панування на той час позитивізму, 
тенденцій перетворення естетичної науки на загальні мистецтво- 
знавчі розвідки і водночас теорії дизайну як спроби виходу естети- 
ки за межі філософії мистецтва, відновлення її в правах як теорії 
почуттєвого пізнання. Особливу роль у цьому відігравав Анатолій 
Станіславович Канарський (1936–1984), доктор філосософських 
наук, професор. 

Після закінчення філософського відділення історико-філософ- 
ського факультету Київського університету А. Канарський започат- 
ковує в межах матеріалістичної діалектики і естетики напрям, який 
переводить в нову площину філософування щодо предмета і меж 
естетичної науки, а також самої природи і специфіки людських пе- 
реживань. Закономірності становлення людської чуттєвості А. Ка- 
нарський розглядає як небайдужого за своєю природою (понад 100 
праць, серед яких: «Практика і естетична свідомість»; «Діалектика 
естетичного процесу. Ч. 1. Діалектика естетичного як теорія чуттє- 
вого пізнання»; «Діалектика естетичного процесу. Ч. 2. Генеза чут- 
тєвої культури» та ін.). 

А. Канарський, продовжуючи геґелівську традицію естетичної 
теорії як логіки видоутворення мистецтва, водночас обґрунтовував, 
що естетичну активність людини не можна розуміти як прагнення 
духу до «самовдосконалення», «саморозвитку» (Г. Геґель). Значен- 
ня художнього, за А. Канарським, саме й полягає у тому, що воно 
не є раз і назавжди даним ідеалом, регулятивною ідеєю. Художнє 
є конкретно-історичним способом самовираження людства у по- 
доланні «збайдуженого». Тобто естетичний досвід є необхідним іс- 
торичним щаблем, що добудовує духовне до емпіричного втілення 
ідеалу «життєвої основи буття людини», але не може обмежитися 
лише поступом духу. 

На його думку, автономізація художньої сфери є симптомом 
розщеплення, перетворення та відчуження самого процесу вироб- 
ництва людини як самовиробництва. У цьому контексті А. Канар- 
ський обґрунтовував діалектичний зв’язок таких базових категорій 
гуманітарної науки, як «виробництво», «споживання» та «насоло- 
да». «Споживання» та «насолоду» зазвичай розглядали як такі, що 
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є похідними від сфери виробництва. Саме теоретична рефлексія над 
історичними трансформаціями цих трьох базових форм є предме- 
том рефлексії в контексті становлення чуттєвої культури людини. 
Дотичні тенденції зв’язку людського виробництва та споживання в 
логіці розуміння індустрії культури паралельно формулювалися в 
70-х роках ХХ ст. бірмінгемською школою культурних досліджень. 

Значення розроблення А. Канарським естетичної теорії полягає 
в подоланні обмеженості підходів до її предметного поля в границях 
опозиції «метафізики прекрасного» (Г. Гадамер) та «філософії мис- 
тецтва» (Ф. Шеллінг). Він наголошував на значенні розроблення 
загальнофілософських та наукових методологічних засад для ста- 
новлення естетики як теорії почуттєвої культури, естетичного як 
специфічно духовного, чуттєвого ставлення людини до світу. Проте, 
залишаючись у русі марксистської традиції, він продовжував роз- 
вивати настанови класичної естетики. Тобто в проблемі співвідно- 
шення естетичного та художнього для нього базовим було питання 
видоутворення мистецтва. У такий спосіб А. Канарський розвивав 
методологічні настанови німецької класики, зокрема підхід Г. Геґе- 
ля, який зумів поєднати рівень високого теоретичного узагальнення 
і рефлексії з багатством емпіричного матеріалу. З огляду на крити- 
ку геґелівського обґрунтування статусу мистецтва як першої форми 
абсолютного духу, А. Канарський переосмислює базові категорії, 
зокрема: «чуттєве», «естетичне», «мистецтво», «відчуження», «пре- 
красне», «потворне», «збайдуження». 

Авторський підхід дав змогу А. Канарському визначити «збай- 
дужене» як логічну протилежність естетичному. Такий зсув реф- 
лексії схоплює форму суперечностей чуттєво-понадчуттєвого: 
вказує на без-образність цілей людського життя і водночас на без- 
змістовність його образу. Збайдужене для А. Канарського є безчут- 
тєвим як таким, оскільки воно виключає людську форму існування 
та самоствердження, а не лише те, що не можна відчути. 

Особливу функцію в цьому коловороті компенсацій, безумов- 
но, виконує художня сфера. Лише художнє як історична форма ес- 
тетичного дозволяє дистанціюватися від світу. Саме ця дистанція 
дає змогу художньому бути проривом до трансцендентного, виявом 
безпосереднього стосовно «темряви феноменального світу», збай- 
дужених форм наявно даного, емпіричного. Однак художнє позиці- 
ювання перетворюється на споглядальну позицію, що репрезентує 
активність естетичного лише як творчість окремого митця з пре- 
тензією на моделювання людської природи в цілому (романтизм, 
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Геґель). Такий емпіризм художнього має певний сенс, може бути 
продуктивним, але не може бути універсальним способом розуміння 
естетичного досвіду як способу цілісного ствердження людини (що 
засвідчує і сама романтична логіка абсолютизації художнього генія, 
що призводить до подвоєння особистості, зрештою, до її розколу). 

Наукове розуміння ґенези чуттєвої культури, в тому числі і в 
художній формі, передбачає аналіз становлення пантеону здібнос- 
тей людини: як їх диференціації, так і синтезу щодо вищої форми 
єдності, якою є естетичний досвід саме в контексті культурно-іс- 
торичного процесу. У такий спосіб А. Канарський продовжив спі- 
нозівську та геґелівську традицію визнання розуму як сили, що 
для управління пристрастями сама має стати чуттєвою силою, та 
випередив постсучасні пошуки засад емоційної, партиципативної 
раціональності. 

Критика метафізичного підходу в естетичній теорії, що здій- 
снив А. Канарський, знайшла підтримку видатних фахівців у 
сфері філософії: Е. Ільєнкова (опонента кандидатської дисерта- 
ції А. Канарського «Суб’єкт естетичного» у 1969 р., автора пе- 
редмови до його книжки «Діалектика естетичного процесу»), 
В. Босенка (наукового керівника цієї дисертаційної роботи), 
опонентів докторської дисертації «Діалектика естетичного про- 
цесу» (1983 р.) — М. Кагана, М. Чавчавадзе. Потужні можли- 
вості запропонованого А. Канарським людиноцентричного фі- 
лософсько-естетичного дискурсу спонукали до пошуків у цьому 
напрямі власного наукового шляху учасників філософського 
гуртка для старшокласників київських шкіл, яким він керував, 
студентського наукового гуртка з естетики, багатьох слухачів 
його лекцій на філософському та гуманітарних факультетах та 
аспірантів Київського державного університету ім. Т. Г. Шев- 
ченка. Серед них: В. Андріянова, Є. Бистрицький, І. Бондарчук, 
О. Воєводін,  С.  Добров,  В.  Драбкін,  К.  Жоль,  Р.  Ленчовський, 
В. Малахов, Л. Мізіна, В. Мейзерський, В.  Нестеренко,  А.  Пи- 
пич, Т. Чайка та багато інших. 

На межі ХХ–ХХІ ст. виявилися потужні можливості філософ- 
сько-естетичного дискурсу, обґрунтованого А. Канарським: чуттєва 
інтегративність естетичного, онтологічне та гносеологічне підґрун- 
тя естетичного досвіду, його культурно-історична обумовленість, 
значно урізноманітнилися наукові пошуки суто людських засад 
буттєвості світу. 
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Олександра Іванівна Левицька (1930–2009), докторка філо- 
софських наук, професорка. Навчалася на історико-філософському 
факультеті Київського університету в період 1949–1954 років. По- 
коління цього періоду уособлюють яскраві особистості, які стали 
знаними представниками київської школи філософії, — А. Бичко, 
І. Бичко, В. Горський, Є. Кримський, М. Попович та ін. 

Подальше навчання в аспірантурі (1963–1966) та захист ди- 
сертації на тему «Гуманізм комуністичної моралі» (1966) визначи- 
ли її професійне життя як науковиці у сфері етики та викладачки 
вищої школи. Спочатку доцентка Миколаївського педагогічного 
інституту, доцентка кафедри філософії Інституту підвищення ква- 
ліфікації при Київському державному університеті імені Тараса 
Шевченка; доцентка, а згодом, після захисту докторської дисертації 
«Моральний розвиток особи» (1990), професорка кафедри етики, 
естетики та культурології філософського факультету цього самого 
університету. Фаховість, активна наукова діяльність у співтовари- 
стві колег-етиків на теренах колишнього СРСР сприяли її визнан- 
ню. У 80-х роках ХХ ст. О. Левицька викладала етику та суспільні 
дисципліни у закладах вищої освіти Польської Народної Республі- 
ки (Щецінська політехніка, Познанський університет). 

Основна сфера наукового інтересу О. Левицької перебувала в 
межах етичної проблематики. Стрижневою темою її дослідницької 
діяльності був моральний розвиток особистості. Цю тему наукови- 
ця конкретизувала у розгляді феномена моралі в цілому, її змістово- 
го наповнення та функцій; моральної свідомості, її структури, кон- 
текстів формування та факторів впливу на її зміни; змісту, завдань, 
засобів морального виховання, зокрема потенціалу людської праці. 
Обґрунтування засадничих принципів у моральному поступі осо- 
бистості та критеріїв її морального розвитку; діагностування «бо- 
льових точок» морального стану радянського суспільства 80-х років 
ХХ ст.; виокремлення моральних колізій, породжуваних науково- 
технічною революцією дали змогу розкрити особливості людського 
спілкування в новітніх умовах, породжуваних технологічними ви- 
находами. О. Левицька особливу увагу приділила аналізу структу- 
ри та значущості потреб людини в контексті моральних сенсів та 
цінностей; обґрунтуванню необхідності оновлення етичної теорії 
задля збільшення потенціалу/можливостей її впливу на моральний 
розвиток особистості. 

Зазначимо, що, попри домінувальний ідеологічний контекст 
радянської епохи, ритуальна підтримка якого була обов’язковою 
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для науковця гуманітарної сфери і часто призводила до неочевид- 
ності та невиразності наукового доробку автора, у працях О. Ле- 
вицької чітко означено авторську позицію щодо орієнтації етично- 
го знання на аналіз безпосередніх життєвих практик, «моральних 
ситуацій з метою осмислення теоретичних положень етики як на- 
уки» (Левицька О. І. Моральний розвиток особи. К. : Політвидав, 
1990. С.18), не вельми схвалювану та поширену у той час. Числен- 
ні приклади моральнісної конкретики буття останніх років радян- 
ської доби, використані авторкою для розгляду соціоекономічних, 
культурно-історичних факторів впливу на моральний розвиток 
особистості, є суттєвим внеском у фіксування та аналіз «морально- 
го образу» тогочасної епохи. Артикульовані О. Левицькою потен- 
ційні виклики для морального розвитку особистості, як-то: вплив 
новітніх технологічних досягнень, неконтрольованість зростання 
потреб та зміщення акцентів у їхній структурі, екологічні ризики 
планетарного масштабу — залишаються архіактуальними для на- 
шого сьогодення. Науковиця не обмежувалася лише констатацією 
проблем у моральному розвитку особистості, а й пропонувала своє 
бачення щодо їхнього розв’язання. Зокрема, ґрунтуючись на діяль- 
нісному підході, вона зазначала, що «моральний розвиток, який ін- 
тегрує вплив соціального середовища, цілеспрямованого виховання 
та самовиховання, постає як діяльнісний процес творчих перетво- 
рень духовного світу особистості та характеризується зростаючими 
її здібностями активно впливати на себе та соціальне середовище» 
(Там само. С. 9). Саме такий підхід дав змогу О. Левицькій акценту- 
вати на активному, дієвому та відповідальному характері процесу 
морального розвитку особистості. 

Тетяна Георгіївна Аболіна (1950–2015), докторка філософ- 
ських наук, професорка, учениця Л. Горбатової. Розпочала працювати 
на кафедрі етики й естетики у 1982 році після захисту кандидатської 
дисертації на тему «Формування моральної свідомості особистості в 
системі морального виховання (методологічний аспект)». 

У кандидатській дисертації було заявлено теми, що стали визна- 
чальними для її подальшого шляху в етиці. Розглядаючи питання 
історичного формування моралі як сутнісної сили людини, вона ви- 
ходила на історико-генетичні дослідження становлення моралі як 
форми суспільної свідомості, яку засвоює і приймає окрема особис- 
тість. У цей час Т. Аболіна перебувала під значним впливом ідей 
О. І. Титаренка, який виступив першим опонентом її дисертації. 
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Коли етичні розвідки позбавили необхідності вивірення з марк- 
систсько-ленінською теорією, Т. Аболіна розпочала пошук місця 
етики у нових умовах життя. У колективній монографії «Етичні 
норми і цінності: проблема обґрунтування» (1997) Т. Аболіна осмис- 
лювала співвідношення духовних і життєвих цінностей як пробле- 
му етики. Науковиця звернулася до аналізу моральнісної культури 
як «цілісного», системного утворення самоствердження людини, 
що дає внутрішню структуру і змінюється на кожному етапі куль- 
турно-історичного процесу, її основних та специфічних характерис- 
тик та конкретно-історичних форм. У докторській дисертації вона 
здійснила осмислення моральнісної культури як системного утво- 
рення в єдності всіх аспектів використання практичного розуму, 
виявлення специфіки її історичних форм, розкриття їх внутрішньої 
структури та органічної цілісності. У межах такого дослідницького 
інтересу Т. Аболіна звернулася до виокремлення універсальних орі- 
єнтацій людини в просторі культури, як «спілкування-єднання» та 

«спілкування-роз’єднання». 
Проблему спілкування Т. Аболіна порушувала ще в кандидат- 

ській дисертації. Надалі ця проблематика стала однією з магістраль- 
них в її творчості. Вона досліджувала моральнісні засади спілку- 
вання, вбачаючи в ньому соціальну практику, сутнісне суспільне 
відношення, історичні форми якого залежать від об’єктивних про- 
цесів об’єднання і роз’єднання людей під час предметно-практичної 
та інших видів діяльності. Останніми десятиліттями Т. Аболіна ак- 
тивно розробляла теорію прикладної і професійної етики, обстоюю- 
чи в ній потужний життєво-практичний потенціал, як таку, що орі- 
єнтована на конкретизацію загальних принципів моралі у зв’язку з 
особливою суспільною значущістю певних видів діяльності. 

Прикладна етика надає інтелектуальний супровід соціальній ре- 
альності в добу глобалізаційних перетворень. Вона може розробля- 
ти і запроваджувати на практиці етичну експертизу значних соціа- 
льних проєктів, моделювання можливих деструктивних загроз для 
моральнісного клімату у разі їх реалізації, а також займатися про- 
гностикою необхідних (бажаних) для певних соціальних груп цін- 
нісних орієнтацій, що можуть органічно сприяти виконанню ними 
певних соціальних завдань. Надалі Т. Аболіна детально зупинялася 
на питаннях етичного проєктування, моделювання, консультуван- 
ня, наголошуючи, що у найближчій перспективі завданням філо- 
софської етики стане розроблення методик і рекомендацій для фа- 
хівців нової доби — етичних експертів. 
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У межах власного «прикладного повороту» Т. Аболіна актив- 
но просувала видання наукового збірника «Соціальна етика». Три 
томи, що побачили світ у 2010, 2011 та 2012 роках, не відбулися як 
фахові, публікувалися як збірники статей за результатами роботи 
фахових науково-практичних конференцій. Збірник «Соціальна 
етика» був майданчиком, на якому Т. Аболіна активно налагоджу- 
вала наукові контакти і співробітництво з фахівцями-етиками Бі- 
лорусі, Литви, Росії, Словаччини. Діяльнісно ініціювала спільні 
наукові проєкти з етиками різних регіонів України. Т. Аболіна ак- 
тивно співпрацювала з колегами з Інституту філософії НАНУ, бра- 
ла участь у їхніх проєктах і дослідженнях. Результатом стали публі- 
кації у колективних монографіях співробітників Інституту. 

У спецкурсах для філософського факультету дослідниця розкри- 
вала питання, що перебували у центрі її наукових пошуків у певний 
проміжок часу. У спецкурсі «Ідеї нової етики в духовній культурі 
ХХ століття» вона показала переломлення ідей видатного психоло- 
га Е. Нойманна на вирішення проблем ціннісних орієнтацій у сучас- 
ній культурі. Дослідниця звернулася до проблеми зла як універсалії 
культури. Предметом її розгляду була література ХХ ст. як така, що 
охоплює описи, вияви, бачення чи тлумачення зла. 

Т. Аболіна опікувалася проблемами запровадження етики у сус- 
пільну практику України. На шляху реалізації цього завдання вона 
співпрацювала з неакадемічними структурами, державними та гро- 
мадськими організаціями, була частим гостем у Комітеті Верховної 
Ради України з питань економічної політики, Асоціації українських 
банків, Центрі розвитку корпоративної соціальної відповідальності. 
Захоплення етикою Т. Аболіна розвивала в молоді, сприяла підго- 
товці нових поколінь фахівців з етики. Вона керувала роботами на 
теми широкого проблемного діапазону. Її учні захищали кандидат- 
ські та докторські дисертації з етики. 

Наприкінці ХХ — в перші десятиліття ХХІ ст. в умовах розбу- 
дови України як незалежної держави та у зв’язку з необхідністю 
переосмислення завдань поступу та ідеології нової національної 
держави постала потреба сформувати нові програми розвитку уні- 
верситетської освіти та, відповідно, новий комплекс навчальних 
дисциплін. У цьому контексті було переосмислено попередній до- 
свід викладання та запропоновано нові методологічні та джерельні 
ресурси. Зокрема, було обрано вихід на перспективи культурологіч- 
них досліджень і створення науково-методичних засад викладання 
в межах роботи кафедри та наукових праць її викладачів. 
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Проблематика вітчизняної академічної естетичної школи по- 
глиблюється й урізноманітнюється у зв’язку з інтегруванням на- 
укових здобутків учених-дослідників, педагогів, методологічні під- 
ходи яких дали змогу значно розширити простори гуманітарного 
та суспільного наукових дискурсів, що, своєю чергою, надало мож- 
ливість обґрунтувати принципово нові шляхи осмислення теорії і 
практики культури та мистецтва, викликів культурної та естетичної 
реальності сучасності. Продовженням науково-педагогічних тради- 
цій кафедри, її теоретико-пошукової й викладацької роботи є діяль- 
ність докторки філософських наук, професорки Валентини Іванів- 
ни Панченко (1949 р. н.), яка очолила кафедру етики, естетики та 
культурології у 2002 році. 

В. Панченко здобула філософську освіту в Київському держав- 
ному університеті, захистила 1986 року кандидатську дисертацію 
на тему «Природа художнього методу», 1999 року — докторську 
дисертацію «Мистецтво в контексті культури». У складних для Укра- 
їни умовах утвердження незалежності свою дослідницьку, науково- 
педагогічну та громадську діяльність спрямувала на забезпечення 
спадкоємності у розвитку вітчизняної естетичної та культурологічної 
науки, що потребувало оптимізації як науково-дослідницького, так і 
освітньо-викладацького процесів модернізації гуманітарного про- 
стору українського суспільства. За її безпосередньої участі принци- 
пово розширюється науково-дослідницький та освітянський сектори 
як університету в цілому, так і філософського факультету зокрема. 
Упродовж 1999–2004 років В. Панченко працювала в експертній раді 
Вищої атестаційної комісії України, з 2004 року є головою і член- 
кинею спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та канди- 
датських дисертацій у Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка (у галузях філософських наук), членкинею редко- 
легій фахових періодичних наукових видань. 

У науково-педагогічній діяльності В. Панченко приділяє знач- 
ну увагу консолідації теоретичних і практичних зусиль українських 
дослідників у сфері культурології, залученню європейського досві- 
ду як частини вітчизняної гуманітарної освіти. Вона стала натхнен- 
ницею широкого введення в систему вищої освіти культурологіч- 
них дисциплін, створення на філософському факультеті відділення 
«Культурологія», започаткування збірника наукових праць «Укра- 
їнські культурологічні студії», співорганізаторкою відкриття підго- 
товки кандидатів наук зі спеціальності 26.00.01 — теорія та історія 
культури (філософські науки) у Київському національному універ- 
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ситеті імені Тараса Шевченка, що сприяє підтримці високого рівня 
кадрового забезпечення української системи вищої освіти фахівця- 
ми з етики, естетики та культурології. 

Методологічні орієнтири концепції В. Панченко дали змогу 
обґрунтувати статус культурології як підґрунтя синтезу знань, що 
дозволяє розглянути будь-яке явище культури в його цілісності та 
завершеності. У такий спосіб долається обмеженість попереднього 
стилю естетичної та мистецтвознавчих наук, які зазвичай абстра- 
гувалися від загальнокультурного контексту та визнавали вплив 
лише соціальних форм буття мистецтва, а також зосереджувалися 
на доведенні специфічності його форм. Водночас вплив мистецтва на 
культуру визначався як діяльність зі створення особливостей її об- 
личчя. Адже проблема визнання мистецтва як базового типу самосві- 
домості культури опинялася за межами уваги багатьох дослідників. 

У логіці трансформації культурних практик В. Панченко роз- 
глядає роль мистецтва в створенні нових форм досвіду та органі- 
заційних структур, а також можливостей художнього опанування 
всіх формотворчих настанов культури. Такий підхід дає змогу усві- 
домити не лише культуру як автономну, духовну сферу, не лише 
мистецтво як джерело декорування тіла культури, а й логіку станов- 
лення естетики як науки про єдність цих двох формотворчих сил 
людини, а також її значення для методології управління культурою. 
У цьому контексті В. Панченко аналізує, як теорії «природи люди- 
ни» поступаються розумінню її суспільно-історичної визначеності, 
яка здійснюється не лише в логіці етапів розвитку її продуктивних 
сил, зокрема в ґенезі виробництва свідомості та самосвідомості, але 
також не менш важливих розуміннях змісту та «власного життя» 
культурних артефактів. У такий спосіб культурологічний підхід та 
його авторське формулювання В. Панченко дають змогу уникнути 
небезпек абсолютизації суб’єкт-об’єктної опозиції, що була харак- 
терна для філософії свідомості та класичної естетики, емпіричного 
мистецтвознавства. 

У цьому контексті В. Панченко порушує проблеми та пропо- 
нує авторське розуміння таких аспектів, як: роль естетики пост- 
класичного періоду у пошуках методологічного синтезу, чинника 
становлення культурологічного напряму у дослідженні мистецтва, 
значення художньої культури як цілісного утворення, методологіч- 
ні засади відкриття та вивчення первісного мистецтва, визначення 
базових художніх формоутворювальних засобів, засоби мистецтва 
у формуванні суспільних форм буття, а саме — архітектури як мето- 



22
1 

 

ду становлення соціального простору, міфотворчості — як способу 
конструювання соціального часу, скульптури — як соціокультур- 
ної сутності тілесності, новоєвропейського мистецтва — як підста- 
ви формотворення індивідуальності та особистості, а також роль 
художньої рефлексії у цьому процесі. У межах проєкту кафедри з 
культурної історії світових регіонів вона спеціалізувалася на Латин- 
ській Америці та видала навчальний посібник «Проблема культурно- 
го синтезу (на матеріалах культури латиноамериканського регіону)». 

Проблематика, порушена у працях В. Панченко, виявлення 
продуктивності міждисциплінарного наукового підходу знайшли 

системне продовження у подальших дослідженнях українських 
вчених — її аспірантів (понад 20 фахівців у галузях філософських 

наук), докторантів (7 науковців), пошуки яких створюють, як у 
межах філософського, так і культурологічного вітчизняного про- 
стору, можливості долучення до сфери наукового аналізу актуа- 
льних питань методології і практики застосування естетичного й 
культурологічного знання (зокрема, І. Бондаревська, К. Бурмачен- 
ко, Н. Волошко, В. Герасимчук, О. Зоріна, С. Кравець, І. Маслікова, 
О. Матицин, О. Павлова, В. Полянська, Д. Скальська, О. Смігунова, 

Г. Смірнова, С. Стоян, К. Шевчук та ін.). 
Праці В. Панченко доводять значення методологічних наста- 

нов гуманітарної науки, що дає змогу продовжити потужні тра- 
диції класичної естетики, зокрема, зберігати єдність логічного та 
морфологічного вимірів мистецтва в процесі осмислення його ґе- 
нези та ролі у формотворенні та управлінні культурою. У такий 
спосіб виявляються не лише теоретичні перспективи наук про 
культуру, а й практичні, зокрема їх значення в формуванні гумані- 
тарних технологій. 

Особливо значущими у доробку В. Панченко є філософсько- 
культурологічні рефлексії щодо кореляції теоретичного і практич- 
ного рівнів політичної діяльності в сфері культури, культурного 
виробництва як галузі сучасної економіки, теоретико-методоло- 
гічного обґрунтування сучасної економіки культури, культуроло- 
гічної експертизи як інструмента креативізації економіки. Ці до- 
слідження засвідчують можливості створення фундаментальної 
бази для розвитку експертного знання в процесі трансформації 
вітчизняної культури і соціальних відносин у сучасних умовах. 
Свідченням накопичення досвіду осмислення проблем куль- 
тури, результативним продовженням аналізу мистецтва в кон- 
тексті культури є наукові дослідження культурно-національної 



222  

ідентичності в контексті сучасних глобалізаційних і глокаліза- 
ційних процесів, символічних кодів культури, мистецьких форм 
і способів їх репрезентації, «нових медіа» в сучасному інформа- 
ційному просторі культури (О. Ніколаєнко, С. Стоян та ін.). Саме 
В. Панченко, враховуючи теоретичні розробки, а також методич- 
ний та кадровий потенціал, ініціювала відкриття освітньо-випус- 
кового відділення «Культурологія» в 2011 р. Отже, формуються 
нові творчі сили в українському гуманітарному просторі, які ви- 
значають подальший рух вітчизняних культурологічних та есте- 
тичних розвідок, які, своєю чергою, залучаються до розбудови су- 
часної української науки і суспільства. 

Наукові розробки викладачів кафедри — В. Гриценко, В. Єфи- 
менка, О. Шинкаренко, В. Нападистої, І. Живоглядова — розши- 
рили межі класичної проблематики етичних та естетичних вчень, 
створили підґрунтя для ширшого тла філософської та загально- 
культурологічної проблематики та інших перспектив міждисциплі- 
нарних досліджень. 

Валентина Степанівна Гриценко (1951 р. н.), кандидатка 
філософських наук, доцентка. Основні напрями наукового інте- 
ресу — дослідження естетичного як фундаментальної людської 
діяльності, його діалектики як продукту саморозвитку людини, 
аналіз сутнісних засад культури, історичної суттєвості періодів 
її розвитку, а також стану її сучасної естетосфери. Окрему увагу 
приділяє вивченню проблем культурної регіоналістики, дослі- 
дженню традиційних культур, зокрема культур конфуціанського 
ареалу та Африки. 

Віталій Віталійович Єфименко (1955 р. н.), кандидат філо- 
софських наук, доцент. Починав професійну діяльність з система- 
тизації досвіду визначення базових етичних категорій «добро» і 
«зло». Методологічні настанови цих пошуків було апліковано до 
аналізу проблеми самовдосконалення в контексті світових релігій. 
Зокрема, увагу В. Єфименка було зосереджено на моральному зміс- 
ті суфійського вчення та культурної історії арабо-мусульмансько- 
го регіону. У межах загальнонаукової проблематики кафедри щодо 
професійної етики дослідницьким завданням є специфікація етики 
юриста. 

Напрями наукових досліджень кандидатки філософських наук, 
доцентки Олени Василівни Шинкаренко (1956 р. н.) пов’язані 
з етичною галуззю, проблемами морального складника соціо- 
культурних практик. Вона здійснювала дослідження можливих 
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етико-моральних обґрунтувань політичної діяльності, публічного 
адміністрування та управління в контексті сучасних запитів щодо 
професійної компетенції. Розгляд трансформацій моралі в дина- 
міці її інституалізації актуалізував тему запиту на автентичного, 
здатного до моральної відповідальної кооперації індивіда. Ви- 
явлення продуктивності різногалузевих підходів до опису мора- 
лі в сучасних соціальних процесах О. Шинкаренко пов’язувала з 
оновленням її теоретичної репрезентації як об’єкта етичного до- 
слідження. Окрім цього, дослідниця здійснювала культурологічне 
дослідження типології культурних регіонів, на матеріалах індій- 
ської культури вивчала феномен мультикультуралізму в політич- 
ному та теоретичному аспектах, проблему етичних засад міжкуль- 
турного діалогу. 

Ірина Вікторівна Живоглядова (1961 р. н.), кандидатка філо- 
софських наук, доцентка. У своїх дослідженнях охоплює широкий 
спектр вивчення естетичних та культурологічних тем. Перспекти- 
вами дослідження є проблеми міжкультурного діалогу, пошук його 
справжніх механізмів і важелів. У зв’язку з цим поглиблюється ро- 
зуміння того, що будь-які зрушення у сфері реформування суспіль- 
ства і держави неможливі без урахування ментального складника 
культури. І. Живоглядова наголошує на тому, що від трансформа- 
ційного потенціалу культури, можливості виходу за наявні межі 
залежить успіх будь-яких інновацій в економічній, політичній та 
інших сферах людського буття. Необхідність дослідження функ- 
ціонування ментальності як суттєвого механізму культурних і сус- 
пільних процесів, взаємозумовленості ментальності і культурних 
архетипів, їх виявлення в різних сферах культури (політика, мисте- 
цтво) пов’язана не лише із запитами культурфілософської теорії на 
сучасному рівні її розвитку, а й із розв’язанням актуальних проблем 
створення і розвитку наукового дискурсу, освоєння нових підходів, 
що ґрунтуються на синтезі знань різних наук — філософії, культу- 
рології, етнології, соціальної психології, політології та ін. — задля їх 
взаємозбагачення і доповнення. 

Важливішою сферою культурологічних інтересів І. Живоглядо- 
вої є аналіз регіональних особливостей розвитку людської культури 
з виявленням специфіки основ формування, розвитку та закріплен- 
ня етнонаціональних способів і форм самовизначення та самовияв- 
лення певного народу, нації. Відповідно, дослідження історичного 
і культурного шляху формування і затвердження національних 
особливостей американської культури, американського способу 
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життя і мислення, їх виявлення в різних сферах духовного життя 
американського народу, аналіз сформованої на території Нового 
Світу моделі взаємозв’язків, взаємовідношень людини з природним 
і соціальним середовищем, яка визначає величезний спектр соціа- 
льно-економічних, політичних, морально-правових, художньо-ес- 
тетичних, екологічних проблем сучасного світу як Америки, так і 
Європейського континенту. 

Особливу увагу дослідниця приділяє теоретичній культурології 
як інтегративній соціогуманітарній дисципліні. У цьому контексті 
вона звертається до тем вивчення культури в системі буття, багато- 
маніття типів теорій культур у взаємозв’язку з культурологічними 
проблемами сучасності і, як наслідок, відкриття загальних основ 
різноманітних фактів сучасної культури, визначення порядку їх 
системоутворення і взаємодії як форми існування. 

Наукові інтереси І. Живоглядової в галузі естетики зорієнтовано 
на проблему творчості як предмет міждисциплінарних досліджень. 
Методологічні принципи аналізу естетичних проблем творчості роз- 
кривають перспективи подальшого розвитку людських творчих мож- 
ливостей і художньої діяльності. Мистецтво, зокрема музика, стає 
дослідницьким об’єктом в логіці розкриття креативного потенціалу 
людини. 

Науковий шлях кандидатки філософських наук, доцентки Ва- 
лентини Григорівни Нападистої (1963 р. н.) розпочався з до- 
слідження історії етичної думки в Україні другої половини ХІХ — 
початку ХХ ст., яка продукувалася в освітніх центрах, осередках 
академічного філософування — Київській духовній академії, Уні- 
верситеті Св. Володимира, Харківському та Новоросійському уні- 
верситетах, Ніжинському історико-філологічному інституті. 

На підставі аналізу широкої джерельної та історіографічної 
бази, ідейно-теоретичних та суспільно-політичних умов окреслено 
коло актуальних проблем етичних пошуків означеного періоду, а 
саме: науковий статус етики та предмет її дослідження; джерела по- 
ходження, сутність та специфіка моралі; свобода волі як основна 
умова моральної відповідальності людини та пошук шляхів її до- 
сягнення; концепції песимізму та оптимізму в контексті розмислів 
про перспективи розвитку людства. Зокрема, в 2004 році вийшов 
друком навчальний посібник В. Нападистої «Історія етики в Укра- 
їні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)». Розширення етичної 
проблематики відбулося на основі звернення до перспектив при- 
кладної етики, її статусу та місця у структурі етичного знання, а 
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також її конкретними виявами — біоетикою, етикою освіти та ети- 
кою туризму. Серед актуальних наукових зацікавлень В. Нападис- 
тої — культурна ідентичність, її зміст, ціннісні детермінанти та супе- 
речності в конкретних практиках повсякдення, зокрема в сучасній 
Україні. 

Отже, на кінець ХХ ст. колектив кафедри узагальнив досвід ра- 
дянського періоду та його трансформації в науковій ретроспективі 
розвитку та здійснив переосмислення цього досвіду. Було сформо- 
вано джерельну та методологічну базу для подальшого руху науко- 
вого та освітнього процесу в контексті програми розвитку університет- 
ського життя, що знайшло відображення в підручниках та посібниках, 
зокрема «Естетика», «Історія світової культури», «Історія світової 
культури. Культурні регіони», «Історія української етики». 

Базові етичні та естетичні проблеми також стали основою філо- 
софських розробок викладачів кафедри, що розпочали викладання 
на початку нового тисячоліття. Цю генерацію становлять О. Павло- 
ва, М. Рогожа, С. Стоян, І. Маслікова, Г. Подолян, О. Рихліцька. 

Перші наукові розробки докторки філософських наук, про- 
фесорки Олени Юріївни Павлової (1975 р. н.) було зорієнтовано 
на тему антропологічного змісту уяви. Докторську дисертацію під 
науковим керівництвом проф. В. Панченко було присвячено до- 
слідженню естетичного досвіду, засад його укоріненості у бутті 
людини. У межах цього дослідження запропоновано онтологічний 
підхід до розуміння досліджуваного феномена, що не обмежується 
аналізом його гносеологічних параметрів. Було розкрито імпліцит- 
ний зв’язок концепту естетичного досвіду з поняттями «досвід», 
«досвідченість», «здатність», «здібність» для висвітлення значення 
досліджуваного феномена в становленні структури людських здіб- 
ностей. Проведено синхронічний і діахронічний аналіз ролі есте- 
тичного досвіду в ґенезі чуттєвої культури людини. На тлі історич- 
ної динаміки форм здійснення естетичного репрезентовано модуси 
естетизації реальності. Визначено політичні й педагогічні стратегії 
залучення естетичного досвіду в сучасні соціокультурні практики, 
що демонструє практичне значення дослідження. 

Після закінчення роботи над проблемою онтологічного статусу 
естетичного досвіду його результати було апліковано на завдання 
реконструкції історичної динаміки візуальної культури. У цьому 
контексті було здійснено переклади українською мовою праць та- 
ких фундаторів цього напряму, як Дж. Александр, Г. Бьом, Фр. Кіт- 
тлер, Н. Мірзоєф, І. Рогофф. 
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Звернення до культурологічної проблематики відбувалося в ра- 
курсі формулювання та вирішення методологічних засад організа- 
ції культурних практик. У межах цієї роботи було здійснено пере- 
клади представників бірмінгемської школи культурних досліджень, 
таких як С. Голл та Р. Вільямс, а також їх послідовника С. Леша. 
Методологічні завдання привернули увагу до розроблення пробле- 
ми трансформації соціології культури в культурну соціологію, а та- 
кож інтеграції її проблемного поля з семіотикою, що було здійснено 
на засадах вивчення історичної динаміки режимів та способів сигні- 
фікації. Окремим полем дослідження є проблема ґенези доцивіліза- 
ційних культурних практик премодерну, в якому було узагальнено 
досвід систематизації їх французькими структуралістами та соціо- 
логами культури. 

Марія Михайлівна Рогожа (1976 р. н.), докторка філософ- 
ських наук, професорка, розробляє загальнотеоретичні та при- 
кладні питання соціальної етики та культурології. Кандидатську 
дисертацію було виконано в руслі досліджень наукового керівника 
Т. Аболіної. Здійснено філософсько-етичне осмислення традицій- 
ного етосу західноєвропейської моральнісної культури. Традиції 
моральнісної культури розглядалися на основі їх актуалізації в су- 
часному соціокультурному просторі як на рівні моралі, так і на рівні 
форм моральної самореалізації особистості. 

У докторській дисертації здійснено реконструкцію процесу 
формування структури моралі в новоєвропейському соціокуль- 
турному просторі. Репрезентовано сутнісні відмінності моралі 
модерну від домодерних форм моральної регуляції, визначено 
критерії розмежування в її рамках індивідуальної моралі вдоско- 
налення і суспільної моралі. Виявлено особливу форму суспільної 
моралі — соціальну мораль громадянського суспільства. Доведено, 
що соціальна мораль є праксеологічним знанням, яке формується 
живим досвідом громадянської взаємодії і коригується мораліс- 
тами в режимі реального часу. Обґрунтовано, що праксеологічна 
спрямованість соціальної моралі визначає її функціоналізм і роз- 
кривається у принципах конвенційності, контекстуальносі, мо- 
дульності, мінімалізму. 

Такі теоретичні засади уможливили розгляд проблем приклад- 
ної етики, які дістали осмислення як сфера запитів громадськості 
на практичне вирішення ціннісно значущих проблем сучасного 
життя в складноорганізованому суспільстві (біоетика, екоетика, ін- 
женерна етика, університетська етика і етика науки), проблем, що 
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виходять за межі власне професійної компетенції відповідних сфер 
життєдіяльності. 

Сфера наукових інтересів охоплює також питання філософської 
етики. Зокрема, це етика вчинку, в якій на засадах топологічного 
виокремлення моралі індивідуальної і соціальної проаналізовано дії 
індивіда в життєвих ситуаціях за критеріями, релевантними індиві- 
дуальній і соціальній етиці. У межах культурологічної проблемати- 
ки досліджено проблеми громадянського суспільства як культурно- 
го простору взаємодії громадян, з акцентуацією складових фонової 
культури громадянського суспільства доби модерну. 

Стоян Світлана Петрівна (1974 р. н.), докторка філософських 
наук, доцентка, поєднує в сфері наукових інтересів естетичну (мі- 
фологічна традиція в літературній творчості ХХ століття) та куль- 
турологічну проблематики (символізм як феномен європейського 
образотворчого мистецтва: культурний контекст). Її аналіз реміфо- 
логізації ХХ століття охоплює різні сторони європейської культури. 
Дослідниця характеризує її як процес, основними ланками якого є, 
по-перше, визнання міфу вічно живою основою, по-друге, виділення 
в міфі його зв’язків із ритуалом та концепцією «вічного повернення» 
і, по-третє, вплив міфу на ідеологію, психологію, а також мистецтво. 
У дослідженні зазначено, що міфологізм стає характерним явищем 
літератури ХХ століття і як художній прийом, і як світосприйняття. 
Він яскраво виявився і в драматургії, і в поезії, і в романі; причому 
в романі виразно було здійснено системне філософське дослідження 
динаміки культурно-історичної трансформації символізму в євро- 
пейському образотворчому мистецтві та його взаємозв’язку із роз- 
витком культури, починаючи з найперших наскельних зображень, 
скульптур, декоративних предметів вжитку тощо до сьогодення. 

С. Стоян визначає символізм як неоднорідне й багаторівневе 
явище, розуміння якого в контексті образотворчого мистецтва ви- 
ходить далеко за межі його інтерпретації лише як художнього на- 
пряму, оформлення якого відбулося у ХІХ столітті. Особливої ак- 
туальності набувають розвідки сучасних виявів символізму у лоні 
як вітчизняного, так і світового образотворчого мистецтва, суттєві 
трансформації якого зумовлені потужним впливом науково-техніч- 
ного прогресу на специфіку художньої творчості. Значущу роль у 
контексті дослідження своєрідного характеру сучасної української 
культури відведено аналізу символізму в українському образотвор- 
чому мистецтві кінця ХХ — початку ХХІ століття, системний розгляд 
і диференціація спрямувань якого до цього часу не здійснювалися. 
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Теоретична сфера інтересів доповнюється прикладними аспек- 
тами: завдання інформаційних і медіатехнологій у культурі; орга- 
нізація просвітницьких та виставкових проєктів. С. Стоян — кура- 
торка мистецьких проєктів, членкиня Спілки художників України 

Науковий доробок кандидатки філософських наук, доцент- 
ки Ірини Ігорівни Маслікової (1974 р. н.) охоплює широке коло 
етичних та культурологічних проблем. Перші наукові праці були 
пов’язані із дослідженням етичного аспекту економічної діяльнос- 
ті та концептуалізацією етико-економічних підходів, результати 
яких відображено в кандидатській дисертації, яку написано під 
керівництвом О. Шинкаренко. Подальшу наукову діяльність було 
спрямовано на проблематику соціальної етики, зокрема із етико- 
філософською інтерпретацією ідеї спільного блага та проблем його 
реалізації в сучасних соціальних практиках; з’ясуванням ціннісно- 
імперативного виміру політичної, економічної та соціокультурної 
практики; виявленням критеріїв етичного оцінювання соціальних 
інститутів та форм гідного і доброго життя; етичною легітимацією 
специфічних видів професійної діяльності та обґрунтуванням про- 
цедур прийняття рішень в умовах морального вибору; виявленням 
механізмів колективної відповідальності. Узагальнення зазначених 
досліджень було втілено в докторській дисертації під керівництвом 
В. Панченко. 

У галузі культурології основні дослідження здійснюються в 
межах прикладної культурології. Участь у міжнародних проєктах 
кафедри етики, естетики та культурології, пов’язаних із питаннями 
розвитку вищої освіти в галузі гуманітарних наук, зумовила звер- 
нення до проблем функціонування культурних інститутів, дослі- 
дження культурної політики, економіки культури, менеджменту 
соціокультурної діяльності, крос-культурних досліджень, зокрема 
крос-культурного аналізу цінностей та норм сучасних економік. 
У сфері дослідницької уваги І. Маслікової перебувають переклади 
українською мовою та аналіз праць провідних сучасних англо-аме- 
риканських етиків та соціальних філософів Р. Брандта, Б. Вільям- 
са, А. Етціоні, Т. Нагеля, М. Нуссбаум, Д. Парфіта, Т. Сканлона, 
П. Сінгера, Ф. Фут, П. Ульріха. 

Визначальним напрямом наукового інтересу кандидатки філо- 
софських наук, доцентки Галини Петрівни Подолян (1974 р. н.) є 
сучасні тенденції філософсько-етичного дискурсу: прикладна етика 
та її види; особливу увагу приділено творчості З. Баумана (проблеми 
індивідуалізованого суспільства, сучасного плинного світу; проблема 
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адіафоризації) та науковим поглядам Ж. Липовецьки (проблема су- 
часного індивідуалізму та нарцисизму); цікавою є й тематика кла- 
сичної раціональності та перспектив її розвитку в сучасному світі 
(Дж. Рітцер — проблема макдональдизації суспільства); важливою 
складовою наукових розвідок є і сучасна комунікативна філософія 
(К.-О. Апель, Ю. Габермас) та проблеми комунікації в сучасному 
світі — теорії та історія розвитку. 

Невід’ємним аспектом наукових досліджень виступає й соціаль- 
на етика як напрям етичних досліджень: історія та теорія соціальної 
етики в історії філософії; суспільна мораль, соціальний інститут, 
структурне зло в соціально-етичних дослідженнях; соціальна спра- 
ведливість; соціальна відповідальність; проблема патріотизму як 
морального принципу; соціальна довіра. 

Актуальним напрямом наукового пошуку Г. Подолян є про- 
фесійна та корпоративна культура та етика: ставлення до праці, 
трудова мораль, професійна мораль, професія та професіоналізм в 
історії людської культури; теорія та історія розвитку професійної 
етики; основні види професійної етики; особливості спеціальних 
професійно-етичних теорій; професійна деонтологія; теорія та істо- 
рія розвитку корпоративної культури, корпоративізму; КСВ: теорія 
та історія розвитку, переваги і недоліки імплементації. Важливим 
елементом культурологічних досліджень виступає культурологіч- 
ний аналіз компаративних досліджень: компаративістика як метод 
культурологічного аналізу; історія та теорія компаративних дослі- 
джень в західній культурі та світі. 

Сфера наукових інтересів та досліджень кандидатки філософ- 
ських наук, доцентки Оксани Дмитрівни Рихліцької (1974 р. н.) 
охоплює проблеми етики, прикладної етики, а саме екологічної 
етики (як моральної філософії, професійної етики та прикладної 
етики) в аспекті філософсько-етичних досліджень щодо ціннісних 
основ сучасної цивілізації, цілісного розвитку та ставлення до Ін- 
шого живого; професійної та корпоративної етики, в контексті цін- 
нісних нормативів професійної діяльності в сфері біомедицини та 
ІТ; екології культури як нової галузі культурологічного знання, що 
порушує проблеми збереження природної та культурної спадщини; 
народне мистецтво світу, його розвиток, особливості, традиції та су- 
часні новації. 

У цілому можна зазначити, що це покоління науковців межі 
тисячоліть, здобувши можливості прямого доступу до іноземних 
джерел, остаточно залишило формальні межі радянського кола 
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проблематики, подолало культурний ізоляціонізм, розширило ме- 
тодологічну базу гуманітарної науки та почало розроблення нових 
проблемних полів. 

Це створило передумови та можливості для реалізації вченими 
кафедри в 2004–2013 роках міжнародних наукових проєктів, зо- 
крема:    міжнародний    проєкт    «TEMPUS-SMHES    —    HESDESPI», 
«Розвиток системи вищої освіти для вдосконалення соціального 
партнерства з метою підвищення конкурентоспроможності у галузі 
гуманітарних наук» (Higher Education System Development for Social 
Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness 
(2010–2013); міжнародний проєкт «Розробка навчального курсу 
для вищих навчальних закладів відносно культурної обізнанос- 
ті в Україні» за підтримки Посольства Великої Британії та МОМ 
(2009–2010); російсько-білорусько-український дослідницький 
проєкт «Суспільна мораль: методологія дослідження, нормативно- 
етичні та прикладні проблеми» (2006–2008); міжнародний проєкт 
«Розвиток етичної освіти у вищій школі», програма «HESP Regional 
Seminar for Excellence in Teaching» (2004–2007). Результати дослі- 
джень міжнародних наукових проєктів було імплементовано в ство- 
рення освітньо-професійних (бакалавр 2011) та освітньо-наукових 
програм (магістр 2015, доктор філософії 2017) відділення «Куль- 
турологія». А також впроваджено як загальноуніверситетський 
курс (обов’язкового освітнього компоненту) навчальну дисципліну 
«Професійна та корпоративна етика». 

Багаторічна результативна праця, започаткована ще в дев’яно- 
стих роках колективом етиків кафедри, дала змогу ініціювати кур- 
си «Прикладної етики» та «Професійної етики» на філософському, 
юридичному, соціологічному, біологічному, географічному, механі- 
ко-математичному факультетах. Результати було позитивно сприй- 
нято професійними спільнотами відповідно до сучасного тренду 
переорієнтації загальнолюдської моралі на нормативну, професійно 
орієнтовану етику, вони забезпечили передумови для поширення 
цієї традиції на різноманітні професійні сегменти сучасного сус- 
пільства. Відповіддю на такі запити була пропозиція вчених кафе- 
дри запровадити нову навчальну дисципліну «Професійна та кор- 
поративна етика (за професійним спрямуванням)», зорієнтовану на 
вивчення та формування імперативно-ціннісних засад предметно- 
визначених та професійних практик. Предметом її вивчення є відно- 
сини, в які вступає людина у процесі різних конкретних видів діяль- 
ності, а також її соціокультурні умови, її етос, нормативний склад та 



23
1 

 

соціальні устрої і механізми, за допомогою яких провадиться ця 
діяльність. Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує су- 
часні пошуки в напрямі осмислення, критики та пояснення тих чи 
тих стратегій, тактик та методів професійно або предметно визна- 
чених практик. Послідовно розглядаються актуальні проблеми біо- 
етики, екологічної етики, політичної, економічної етики, етики на- 
уки та освіти. Особливу увагу зосереджують на таких питаннях, що 
залишаються відкритими для дискусій на нормативному рівні. 

У зв’язку з розвитком нових медіа та візуалізації всіх сфер со- 
ціокультурного життя перед кафедрою постала проблема осмислен- 
ня трансформації культурних та комунікативних стратегій, що ви- 
значають сучасні дискурсивні практики. Певні напрацювання дали 
змогу створити інноваційний курс «Візуальні практики та комуні- 
кація» (В. Панченко, О. Павлова, А. Тормахова), що визначив век- 
тор розвитку наукової роботи кафедри. Для науково-методичного 
забезпечення цього проєкту та створення практичних рекомендацій 
для працівників сфери масових комунікацій та культурного ме- 
неджменту було підготовлено та видано навчальну програму курсу 
та курс лекцій (2018). 

Відповідно до цих векторів розвитку сформувалися дослідниць- 
кі завдання наступного покоління викладачів кафедри — А. Торма- 
хової, Р. Русіна, Є. Буцікіної, що були зорієнтовані на більш кон- 
кретні напрями гуманітарної науки. 

Коло наукових інтересів кандидатки філософських наук, до- 
центки Анастасії Миколаївни Тормахової (1981 р. н.) охоплює 
естетику, історію музичного мистецтва, візуальні дослідження, 
урбаністику, трансгендерні студії. Зокрема, напрацьовано роз- 
робки, пов’язані з аналізом трансформацій, які стосуються зна- 
чення трансгендерних образів в мистецтві, що передбачає роз- 
криття зв’язків між світоглядними чинниками, специфікою 
суспільного розвитку та втіленням їх у практичному вимірі. У 
працях висвітлено специфіку візуальних трансформацій, які від- 
буваються в сучасному міському просторі під впливом розвитку 
креативних індустрій. 

Дослідження музичної культури А. Тормахової пов’язані з ана- 
лізом впливу глобалізації на специфіку її розвитку, виокремлен- 
ням в ній виявів транскультурації, що виступає перспективною 
парадигмою, спрямованою на взаємодію культур. Висвітлюється 
проблема інновацій та повторень у сфері музичної індустрії. Знач- 
ну увагу зосереджено на висвітленні ролі мистецтва в концепціях 
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пост-постмодернізму: дігімодернізму   А.   Кірбі,   перформатизму 
Р. Ешельмана та метамодернізму Т. Верм’юліна / Р. ван ден Аккера. 

Сфера досліджень та наукових інтересів кандидата філософ- 
ських наук, доцента Руслана Мирославовича Русіна (1971 р. н.), 
випускника Київської художньої академії та аспірантури кафедри, 
пов’язана з питанями формування художнього образу в європей- 
ському пластичному мистецтві. У своїх теоретичних наукових пра- 
цях Р. М. Русін особливу увагу приділяє аналізу художніх практик 
ХХ–ХХІ століття. На основі праць істориків мистецтва, філософів 
та мистецтвознавців досліджує питання формування нової мис- 
тецької парадигми, що заперечує на цьому етапі розвитку мистецтва 
класичні поняття і категорії естетики. Р. Русін — відомий україн- 
ський скульптор, є членом Спілки художників України. 

Коло наукових інтересів кандидатки філософських наук Євге- 
нії Олександрівни Буцикіної (1990 р. н.) охоплює питання історії 
естетичної думки, сучасних напрямів естетичних розвідок, естетич- 
ного досвіду, культурології, художньої культури, сучасного візу- 
ального мистецтва, історії та теорії дизайну. У 2015 році захистила 
дисертаційну роботу на тему «Концепція трансгресивного досвіду 
Жоржа Батая: естетичний аналіз». Продовжує досліджувати тему 
естетичних ідей Ж. Батая та його сучасників і послідовників, здій- 
снює переклад книги Ж. Батая «Внутрішній досвід» українською 
мовою. Розглядає такі напрями естетичних досліджень, як еколо- 
гічна естетика, естетика повсякденного, негативна естетика. 

У межах впровадження наукової роботи на тему «Культуроло- 
гічні виміри дизайну» Є. Буцикіна як ключове завдання виокрем- 
лює аналіз та виявлення теоретико-методологічних засад культур- 
антропологічного дослідження дизайну. Це завдання передбачає 
аналіз історіографічних студій дизайну (виокремлення ключових 
методів, підходів і традицій), впровадження культурологічного та 
соціологічного аналізу дизайну. Наступним завданням постає ана- 
ліз теоретичних концепцій ХХ–ХХІ століть, що розкривають семі- 
отичну структуру дизайну. Також важливим та актуальним завдан- 
ням дослідження є розгляд національно-культурної моделі дизайну 
в дизайн-студіях та культурній антропології та специфіки станов- 
лення українського дизайну. 

Є. Буцикіна працює над науковою проблемою урбаністики і 
креативної економіки, в межах якої виокремлено такі ґрунтов- 
ні та актуальні теми: основні характеристики креативної еконо- 
міки, аналіз результатів її запровадження у зарубіжних країнах 



23
3 

 

(Великобританія, Німеччина, США), стратегії диверсифікації еко- 
номіки і формування комфортного міського середовища, основні 
напрями креативної економіки (креативний бізнес, цифрові та ін- 
терактивні інновації, креативні хаби і спільноти). Навчальний курс 
на основі цих розробок охоплюватиме теоретичну і практичну час- 
тини, зорієнтовані на дослідження специфіки розвитку креативної 
економіки в Україні. 

У кафедри етики, естетики та культурології налагоджено спів- 
працю із багатьма базами практики, у просторі яких студенти-куль- 
турологи в межах практико орієнтованих курсів, до прикладу, «Ме- 
неджмент соціокультурних проєктів», здобувають корисний досвід 
щодо організації різноспрямованих культурних і виставкових про- 
єктів, отримуючи рекомендації від роботодавців, що в майбутньому 
є надзвичайно корисними для пошуку роботи за спеціальністю. Уже 
перші випуски студентів спеціальності «Культурологія» засвідчили 
затребуваність вихованців кафедри етики, естетики та культуро- 
логії на ринку праці. Кафедра активно співпрацює з Мистецьким 
Арсеналом, Музеєм української діаспори, Українським культурним 
фондом, Фондом гуманітарного розвитку України, ГО «Культурна 
ініціатива», ГО «Арт-центр “Альтер Его”», Платформою культур- 
них ініціатив «Ізоляція», Київською академією мистецтв, Націо- 
нальним центром Олександра Довженка тощо. 

Підсумовуючи науковий доробок кафедри етики, естетики та 
культурології, варто відзначити, що досвід здійснення етико-есте- 
тичних досліджень та науково-педагогічної діяльності в Київсько- 
му університеті в другій половині ХХ століття засвідчує про потуж- 
ний інноваційний потенціал діяльнісного підходу, що розвивався в 
межах Київської світоглядно-гносеологічної школи, забезпечивши 
їй науково-методологічне підґрунтя. Зокрема, створення в Україні 
першого україномовного підручника, орієнтованого на класичну 
філософську традицію з естетики. Цьому спряли новітні на той час 
напрями естетичної думки, такі як психологія творчості та формо- 
творчий і організаційний потенціал мистецтва. Водночас не було 
втрачено недогматичні пошуки та розробки марксистської філосо- 
фії Київської школи — діяльнісний підхід та антропологічна про- 
блематика, людиновимірна орієнтованість. 

На основі переосмислення класичної етики та естетики, їх кате- 
горіального апарату формується потужна вітчизняна дослідницька 
школа, в межах якої порушуються питання різних аспектів худож- 
ньої та моральнісної культури, становлення і розвитку людства, його 
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специфічних просторово-часових вимірів, взаємообумовленості 
типу творчої особистості та особливостей етичних та естетичного 
вимірів певної культурної епохи, визначення етичного та естетич- 
ного змісту теорій і концептів постмодернізму, набувають нового 
змісту дослідження української культури як художньо-естетично- 
го феномена і, у зв’язку з цим, питання трансформації художньої 
образності в сучасній мистецькій практиці; поглиблюється підхід, 
завдяки якому створюються можливості розширеного виявлення 
ролі естетичної теорії у вивченні самобутності культур різних наро- 
дів світу, їх морального та естетичного досвіду. Систематично здій- 
снювався аналіз розвитку української етичної та естетичної думки. 

Значним здобутком кафедри є ретельна увага до проблем ху- 
дожньої та моральнісної культури, що зрештою дало змогу пере- 
йти до культурологічних досліджень як нового проблемного поля. 
З певною опорою на базові концепти попередніх видань колектив ав- 
торів під керівництвом акад. А. Конверського підготував підручник 

«Культурологія», затверджений МОН України, для студентів ви- 
щих навчальних закладів. У ньому узагальнено досвід систематизації 
знань та орієнтацій у сфері культури. Цей ракурс уможливив вийти 
за межі теоретичної сфери в галузь гуманітарних технологій та роз- 
робляти такі практичні завдання, як візуальні практики, прикладна 
етика, медіатехнології, здійснювати культурні проєкти та експертизу. 
Результати культурологічних досліджень в Україні оприлюднено в 
науковому журналі «Українські культурологічні студії», редакційна 
колегія якого базується на спільноті колективу кафедри. 
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логічні студії у Київському університеті 

другої половини ХХ століття 

У Київському державному університеті кафедру логіки було 
створено у 1947 р. Її очолив кандидат філософських наук Р. Я. Мос- 
каленко (Ґенеза філософських студій у Київському університеті. К., 
2010). Першими аспірантами були В. С. Вареник, К. П. Руденко, 
О. М. Шейко. 

У 1951 р. на посаду старшого викладача кафедри логіки зара- 
хували кандидата філософських наук В. Т. Павлова, який закінчив 
аспірантуру з логіки при Інституті філософії АН СРСР і захис- 
тив дисертацію з теми «Ленінська критика формалізму в науці». 
В. Т. Павлов досліджував особливості ленінської практики форма- 
лізму в логіці. З цієї теми він опублікував статті «Розвиток форм 
мислення від простого до складного» (Філософський збірник. К., 
1957. Вип. 4), «В. І. Ленін про пізнавальне значення визначення 
поняття» («Філософські проблеми сучасного природознавства. К., 
1969. Вип. 14), «Ленінська критика софістики і еклектики опорту- 
ністів» (Проблеми філософії. К., 1969. Вип. 12) та ін. В. Т. Павлов 
розробляв і таку проблему, як відношення між поняттями (у фор- 
мально-логічному плані). З цієї теми у 1961 р. опубліковано мо- 
нографію «Отношения между понятиями» (К. : Изд-во Киевского 
университета, 1961), в якій досліджено різні форми відношень між 
поняттями, їхню гносеологічну й методологічну основу, пізнаваль- 
ну значущість. Порушену проблему аналізують на прикладах у га- 
лузі конкретних наукових знань, розвитку логіки мислення і худож- 
ньої літератури. 

О. М. Шейко розробляв теорію логічного доведення (з цієї теми 
написав дисертацію, у 1956 р. опублікував монографію «Правила 
логического доказательства» (К., 1956), в якій розкрив методологіч- 
не значення структури доведення і обґрунтував його правила, про- 
аналізував співвідношення доведення і умовиводу). Він досліджу- 
вав також суто умовні форми полісилогізмів і скорочені силогізми, 
утворені з умовно-категоричних силогізмів. 

К. П. Руденко вивчала погляди російських логіків і природо- 
дослідників на гіпотезу як своєрідну форму побудови наукових 
знань. З цієї проблеми вона захистила кандидатську дисертацію 
і опублікувала брошуру «Гіпотеза», а також статті, серед яких і 
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енциклопедична стаття «Форми мислення у логіці» (Українська ра- 
дянська енциклопедія. Т. 15. К., 1964. С. 332). 

Під час читання курсів логіки всіх профілів викладачі ставили 
за мету розкрити пізнавальне значення логічного апарату, його гно- 
сеологічну й методологічну основи, надати критику метафізичних 
та ідеалістичних концепцій у цій галузі. Розв’язання такого завдан- 
ня у ті часи передбачало глибоке вивчення праць класиків марксиз- 
му-ленінізму. 

За спеціально розробленими кафедрою програмами читали кур- 
си логіки, а також спецкурси «Історія логіки» (Ф. Я. Москаленко), 
«Ленінська критика формалізму в логіці», «Ленінська критика со- 
фістики і еклектики», «Судження і речення» (В. Т. Павлов) та ін. 

Оскільки у 1954 р. логіку як предмет вивчення було вилучено 
з навчальних планів середньої школи і припинено набір студентів 
на відділення логіки філософського і філологічного факультетів, 
у 1956 р. філософський факультет об’єднали з історичним. Реор- 
ганізація стосувалася і кафедри логіки: її було ліквідовано. Логіки 
В. Т. Павлов, О. М. Шейко, К. П. Руденко увійшли до складу кафе- 
дри діалектичного і історичного матеріалізму, продовжуючи читан- 
ня курсів логіки для студентів гуманітарних факультетів. 

У 1961 р. на базі кафедри діалектичного і історичного матеріа- 
лізму було організовано декілька інших філософських кафедр, у 
тому числі кафедру етики, естетики і логіки (завідувач кафедри — 
доцент В. О. Кудін, заступник з логіки — доцент В. Т. Павлов). 

З 1961 роком пов’язані також істотні зміни у навчальному про- 
цесі з логіки. Для студентів-філософів поряд із загальним курсом 
викладачі кафедри розпочали читати курс сучасної формальної 
математичної логіки. Цей курс спочатку прочитав доцент кафедри 
логіки Московського університету Е. К. Войшвілло, потім доцент 
В. Т. Павлов, який читав його протягом усіх наступних навчальних 
семестрів. Як зазначав В. Т. Павлов: «Розробка курсу сучасної фор- 
мальної логіки і його читання справили певний вплив на характер 
постановки питань із загального курсу логіки, на розробку методо- 
логічних специфік критики концепції неопозитивістів, які підміня- 
ли філософію сучасною формальною логікою, вважаючи її загаль- 
ною мовою науки» (Павлов В. Т. Науково-методичні дослідження з 
питань логіки. Питання філософських наук: Вісник Київського фа- 
культету. Вип. 15. К., 1983. С. 74). 

З 1966 р. склад викладачів кафедри поповнився логіками І. С. Се- 
меновим, Ж. А. Дученко, І. І. Дирдою, які читали курси із загальної 
і класичної (математичної) логіки. 
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Кафедру логіки було відновлено у складі філософського фа- 
культету 1971 року. Різноманітність тематики наукових досліджень 
працівників кафедри у 50–60 роках ХХ століття, зокрема, засвідчує 
перелік тих проблем логіки, які ставилися і розроблялися у дисерта- 
ціях, монографіях, брошурах і статтях. Ф. Я. Москаленко розробляв 
питання історії і теорії індукції у вітчизняній логіці (відповідно до 
цього підготував докторську дисертацію і монографію «Учение об 
индуктивных выводах в истории русской логики». К. : Изд-во КГУ, 
1955). 

1950–1960 рр. позначено певними позитивними результатами: 
докладніше проаналізовано деякі основні питання традиційної логі- 
ки у її філософському обґрунтуванні. Однак специфіка постановки 
питань логіки і форма їх дослідження обумовлювалась необхідніс- 
тю критики різноманітних «ідеалістичних вивертів» (як писали у 
ті часи) у галузі логіки. Це не давало можливості аналізувати певні 
проблеми логіки, до прикладу математичної. 

Поворотним моментом щодо наукових досліджень з логіки є 
травень 1960 р., коли кафедри філософії Київського державного 
університету провели Всесоюзний симпозіум з логіки науки (ке- 
рівники симпозіуму — П. В. Копнін і В. Т. Павлов). Щодо резуль- 
татів цього симпозіуму, його ролі у підготовці кадрів і активізації 
наукових розробок з проблем сучасної формальної логіки у жур- 
налі «Вопросы философии» зазначалося: «Київська нарада з про- 
блем логіки і методології науки — велика подія у філософському 
житті нашої країни. Вона, безперечно, відіграє важливу роль у по- 
дальшому розвиткові логічних досліджень» (Попович М. В., Садов- 
ский В. М. Конференция по логике научного исследования / Вопросы 
философии. 1962. № 10. С. 41). У симпозіумі взяли участь понад 
100 фахівців з логіки, у тому числі провідні філософи Київського, 
Московського, Ленінградського університетів, Інститутів філосо- 
фії АН СРСР та АН УРСР. 

У 1960-ті роки наукові дослідження логіків Київського універ- 
ситету розвивалися в напрямі розроблення питань логіки науки, 
методологічної значущості щодо пізнання окремих логічних мето- 
дів і категорій філософії. В. Т. Павлов проаналізував логічну і мето- 
дологічну функції аналізу і синтезу, індукції і дедукції. Результати 
дослідження опубліковано у колективній монографії за редакцією 
П. В. Копніна «Проблемы мышления в современной науке» (М., 
1964). Результати розроблення В. Т. Павловим питання про логі- 
ко-методологічну функцію категорій простору і часу, їхню роль у 
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побудові логіки мислення опубліковано в праці «Логические функ- 
ции категорий пространства и времени» (К., 1966). З теми «Логі- 
ко-методологічна функція категорій простору, часу і причинності» 
В. Т. Павлов захистив у 1969 р. докторську дисертацію. 

Науковці кафедри досліджували логіку побудови знань в окре- 
мих науках, методи і форми пізнання; аналізували логіку діагнос- 
тичного процесу, роль гіпотези у діагностуванні (К. П. Руденко), 
логічні основи дискусій (О. М. Шейко), роль індукції у пізнанні 
(І. С. Семенов), змістовну місткість знання (Ж. А. Дученко). Від- 
повідно до такої проблематики в галузі логіки науки розробляли і 
читали спецкурси для студентів гуманітарних факультетів універ- 
ситету. 
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Становлення та розвиток Київської світоглядно-гносеологічної 
школи, як засвідчує представлений матеріал, є непересічною по- 
дією. Саме завдяки діяльності цієї школи на філософському фа- 
культеті на початку ХХІ століття змогли постати та розвиватися 
нові підходи і парадигми сучасних філософських досліджень. 

Між ХХ і ХХІ століттями не було «прірви», «розлому», а був за- 
кономірний перехід від філософських досліджень другої половини 
ХХ століття до нових досліджень ХХІ століття. Завдяки цьому 
з’являються дослідження в таких галузях філософського знання, як си- 
нергетика, метафізика, феноменологія, філософія політики, некласич- 
на логіка, критичне мислення, когнітологія, риторика, еристика, пост- 
модернізм тощо. 

На факультеті відкривають кафедри і відділення, діяльність 
яких відображає нові тенденції і напрями у філософській освіті та 
науці. Ідеться про відділення «Релігієзнавство», «Культурологія», 
«Публічне управління та адміністрування». На утворених у цей 
час кафедрах «Українська філософія та культура», «Політологія», 
«Політичні науки», «Релігієзнавство», «Державне управління» зо- 
середжуються центри навчальної та наукової роботи з підготовки 
висококваліфікованих фахівців. 

У цей час викладачі факультету видають підручники, що відпо- 
відають викликам і потребам сьогодення: «Соціальна філософія», 
«Політологія: історія та методологія», «Громадянське суспільство», 
«Партологія», «Екологічна політологія», «Порівняльна політологія», 
«Соціально-політичне управління», «Парламентаризм», «Психологія 
релігії», «Історія релігій», «Філософія права», «Метафізика», «Фено- 
менологія» та ін. Це не лише нові підручники, а це підручники нового 
покоління, які відображають зміст навчального процесу, спрямованого 
на підготовку філософських кадрів у класичному розумінні. Мається 
на увазі, що в багатьох навчальних закладах Америки і Європи віді- 
йшли від класичної моделі «студента-філософа». Філософія охоплює 
журналістику, філологію, психологію, соціологію, історію та ін. 

Наш факультет зберігає стрижень філософської освіти і науки, 
долучаючи до свого арсеналу надбання і кращі зразки сучасної гу- 
манітаристики. 

Ще на один важливий момент життєдіяльності факультету маємо 
звернути увагу: сьогоднішній професорсько-викладацький корпус є 
гідний продовжувач засновників Київської світоглядно-гносеологіч- 
ної школи. 

 
післямоВа 
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