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                                          Мета і завдання вивчення дисципліни 
 

 

                                 

          Необхідність вивчення  у сучасних загальноосвітніх, професійно-технічних                          

та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації  системно - узагальненого та                            

людино - світознавчого і світоглядно орієнтованого курсу зумовлена невпинним                             

процесом гуманізації  і демократизації освіти, зверненням її до визнання 

пріоритету загальнолюдських цінностей. 

 

          Уже в назві програми курсу « Людина і світ» визначено його основну мету: 

привернути увагу учнів насамперед до найвищої цінності – людини, яка живе в 

об’єктивно існуючому, якісно різноманітному світі. Водночас основною тезою  

програми є положення: « Поза людиною для людини світу немає». Суть цієї тези 

в тому, що сенс понятійно-категоричного апарату курсу має суб’єктивний характер                        

творення відповідно до об’єктивно  існуючої системи відносин « людина – світ».                           

 

         Тобто справжній зміст навчальних лекцій «Людина і світ» має сенс тільки у 

названій системі. Поза нею зміст запропонованого категоріального апарату 

втрачається. І найголовніше, ця теза підкреслює, що людину треба розглядати не як 

засіб творення світу, а як мету його існування.  

 

        Запропонований курс лекцій не тільки зорієнтований на людину, він і значною 

мірою визначає завдання стосовно особистості молодої людини: в усіх темах 

закладено основу для розширення світогляду студента , показано взаємовідносини                              

людини і природи, особистості і суспільства, особи і держави, подано зміст прав і 

свобод людини, і найголовніше, викладено актуальні проблеми  сучасного життя,                         

що становлять великий інтерес для молоді. 

 

       Найбільш вагомою є тема « Суспільний характер свідомості», що орієнтує на   

розкриття сутності взаємозв’язку таких  важливих фундаментальних явищ у житті 

людини, як організації людиною своєї діяльності з перетворення світу. Завдання 

лекції полягає в тому, аби показати молодій людині, що духовність є головним 

важелем, який скеровує в кінцевому результаті життєвий шлях людини. 

 

       Без високого рівня  розвитку духовності немає по-справжньому прогресивно 

розвиненого гуманістично зорієнтованого суспільства.            
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                                            1. Розуміння свідомості 

 

 У попередніх розділах вже йшла мова про відображення як загальну 

властивість матерії, про те, що на різних рівнях організації матерії 

відображення має специфічний характер. Природничі науки свідчать, що з 

появою перших живих істот виникає найпростіша форма відображення – 

подразливість, або загальнобіологічна форма відображення, властива всім 

живим організмам – від амеби чи інфузорії-туфельки до людини. Це не що 

інше як реакція-відповідь організму на вплив навколишнього середовища. 

 Подальший розвиток і ускладнення живих організмів приводять до 

появи чутливості (наприклад, рослин до сонячного проміння – згадаймо 

такий "природний радар" як соняшник). 

 Поява вищих тварин, тобто таких, що мають центральну нервову 

систему й розвинуті півкулі головного мозку, свідчить вже про виникнення 

психіки. І врешті-решт, виділення з тваринного світу людини 

супроводжувалося появою вищої, притаманної лише людині форми 

відображення зовнішнього світу – свідомості. 

Отже, попри різноманітні спроби дати те чи інше визначення 

свідомості, необхідно з'ясувати її походження. Безсумнівно, передумовами 

виникнення свідомості є, по-перше, виникнення життя на Землі; по-друге, 

еволюція форм відображення живих істот. Цікаві, хоча й спірні дані, з якими 

можна погоджуватися чи відкидати їх, дає швейцарський зоолог А. Портман. 

За його шкалою, здібності мислення (а це складова свідомості) у середньому 

оцінюються: у людини – 214 балів, дельфіна – 195, слона – 150, мавпи – 63, 

зебри – 42, жирафи – 38, лисиці – 28, бегемота – 18 балів. 

 Але тварина не усвідомлює ні своїх дій, ні свого місця з-поміж 

подібних до себе. Тварина не має ні свідомості, ні самосвідомості (ось чому 

одне з визначень людини зводиться до того, що вона – єдина істота, "яка знає, 

що вона є"). 

Проте розуміння походження феномена свідомості ще не дає відповіді 

на питання про її сутність. 

У самому слові "свідомість", якою б мовою воно не звучало, 

відображається складна й суперечлива структура цього явища. Наприклад, 

українською мовою "свідомість" означає – з відомостями про світ , 

російською – "зі знаннями ("сознание"), німецькою – "знання про буття" 

тощо. Тобто у понятті "свідомість" фіксуються два суттєві моменти: 

відношення і знання. Людина – свідома істота, бо вона має здатність зі 

знанням ставитися до світу, до своєї діяльності з його перетворення 

відповідно до власних потреб. 

Але при цьому виникають такі запитання: "Завдяки чому людина має 

цю здатність? Що породжує цю здатність у людині?". Природознавство, 

зокрема біологія, передусім учення І. Сєченова, І. Павлова, О. Ухтомського 

та інших вчених, показують, що біохімічні та інші процеси людського 

організму пов'язані з образоутворювальною діяльністю людини стосовно 

самої себе і світу. З цих учень випливає, що основою образного контакту 
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людини зі світом є рефлекторна діяльність, умовні та безумовні рефлекси, 

наявність у людини другої сигнальної системи. Еволюційна теорія  Дарвіна, 

незважаючи на те, що вона зараз піддається сумнівам і запереченням, 

доводить, що феномен свідомості пов'язаний зі змінами природи людини – 

починаючи зі зміни її кінцівок і закінчуючи нейрофізіологічними змінами в 

корі головного мозку. 

У філософії та інших галузях науки проблема свідомості має 

щонайменше чотири аспекти. 

Перший аспект – це проблема відношення свідомості до 

відображуваної дійсності. Свідомість розглядається тут як вторинна щодо 

матерії. У межах цього аспекту вирішуються найважливіші філософські 

питання про сутність свідомості, про суб'єктивне та ідеальне, про соціальну 

природу свідомості людини та її творчої діяльності. 

Другий аспект – це проблема виникнення, генези свідомості. Тут 

свідомість розглядається як результат прогресивного розвитку (еволюції) 

живих організмів (про що вже йшла мова). Його дослідження відбувається 

шляхом з'ясування закономірностей становлення соціальної форми психіки, 

тобто свідомості, під впливом визначальних чинників суспільного буття. 

Третій аспект проблеми свідомості полягає у відношенні свідомості й 

діяльності мозку, тобто це психофізіологічна проблема, найменш розроблена 

природничими науками. Вона привертає до себе чимдалі більшу увагу 

нейрофізіологів, психологів та філософів, адже свідомість є властивістю 

високоорганізованої матерії, людського мозку. 

Четвертий аспект проблеми пов'язаний з вирішенням питання про 

активність, про роль свідомості у перетворенні світу. Свідомість 

розглядається тут як суб'єктивна реальність, якій притаманні активність і 

відносна самостійність. 

Наша свідомість активна, ми сприймаємо, як відомо нам з власного 

досвіду, не "все підряд" (бо коли бачиш "все", то не бачиш нічого), а те, на 

чому ми зосереджуємо свою увагу і що хочемо бачити чи чути. 

Свідомість вибіркова, адже ми створюємо, помічаємо і зберігаємо 

образи того, що має для нас значення, що цікаве для нас, що має сенс. 

Отже, свідомість завжди перебуває у стані смислової активності й 

вибірковості. До того ж, їй притаманна ще одна суттєва властивість – 

здатність до так званої іншодії; тобто здатність вибирати, діяти по-іншому, 

не так, як минулого чи позаминулого разу. Іншими словами, свідомості 

притаманна свобода: сама людина інколи не знає, що "витворить" її 

свідомість, яка перебирає варіанти, зупиняється на тому, що сама вважає 

важливим, кращим, значущим. 

Свідомість, таким чином, не є "мертвим" чи "дзеркальним" 

відображенням світу, вона є властивістю людського мозку, яка 

проявляється в активному відображенні, прогнозуванні, творчості, 

організації людиною своєї діяльності з перетворення світу. 
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Виходячи з цього, можна дати загальне визначення свідомості як 

здатності головного мозку людини цілеспрямовано відображати світ, 

перетворювати його в образи і поняття. 

Користуючись методом визначення через перелік основних 

властивостей речей, явищ, доцільно розглянути визначення свідомості за 

відомим дослідником цього феномена О. Спіркіним: "Свідомість – вища, 

притаманна лише людині й пов'язана з мовою функція мозку, яка полягає: 

•    в узагальненому і цілеспрямованому відображенні дійсності; 

•   у попередній уявній побудові дій і передбаченні їхніх результатів; 

•   у розумному регулюванні й самоконтролі поведінки людини". 

 Іншими словами, свідомість є суб'єктивною реальністю. 

Але вона не зводиться до пасивно-споглядального відображення світу, 

як вважали представники матеріалізму XVII-XVIII ст. (у чому і виявляється 

обмеженість розуміння ними свідомості), її не можна зводити й лише до 

фізіологічного процесу, як це робили представники так званого вульгарного 

матеріалізму, котрі вважали, що "мозок виділяє думку, як печінка – жовч". 

Свідомість може існувати лише за наявності високорозвиненого мозку: 

свідомість дитини формується у зв'язку з розвитком її мозку; старіння 

пов'язане зі згасанням функції свідомості. Як вважають сучасні 

природодослідники, мозок формується по-різному, під впливом середовища. 

Адже де більше речей, там більше й синаптичних контактів між нервовими 

клітинами. Тобто мозок виявляється різним не тільки залежно від того, коли 

він побачив світ, а і яким цей світ побачив. 

Виходячи з такого розуміння свідомості, її значення як сутнісної риси 

людини можна відобразити у її функціях: 

• пізнавальній – відображення світу у свідомості людини є суспільно-

історичним процесом, у якому кожний акт пізнання "накладається" на 

інформацію минулого досвіду, на вже наявні уявлення про дану річ, явище, 

хоча й неповні й не зовсім точні; 

• конструктивній – як підкреслювалося у визначенні, свідомість є 

випереджаючим відображенням і цілеспрямованим перетворенням дійсності, 

в результаті чого людина творчо створює нові речі, яких немає у природному 

світі; 

• регулятивній, яка "вплетена" у взаємодію людини із зовнішнім світом, 

виступає у двох формах – спонукальних мотивів і виконавчої регуляції 

суспільного життя, тобто приведення дій людини у відповідність до її потреб. 

 Особливу роль у житті й діяльності людини відіграє самосвідомість. 

Якщо свідомість значною мірою є "знанням про іншого", то самосвідомість є 

"знанням людини про саму себе". 

 Пробудження самосвідомості виводить людину зі сліпого і 

безглуздого існування на шлях усвідомленого життя. Самосвідомість (її 

часто називають рефлексією) виділяє нас із навколишнього середовища. 

Виникнення самосвідомості означає появу суб'єктивного часу – адже лише 

для людини існують минуле, сучасне та майбутнє як особливі, внутрішні 

стани, різні часові виміри. Лише людина здатна поринати у спогади або ж 
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перебувати у рожевих мріях, відриваючись від швидкоплинного життя. Лише 

завдяки суб'єктивному часу, який виводить нас за межі сучасного моменту, 

ми усвідомлюємо історію нашого життя, зберігаємо єдність, цілісність нашої 

власної особистості, як би вона не змінювалась від дитинства до старості. 

Самосвідомість дає людині розуміння своєї індивідуальності, унікальності, 

неповторності. Існують каміння й дерева, рослини, тварини, які мають 

психіку, інколи досить розвинуту. Але перші не знають про своє існування. 

Останні ж не мають самосвідомості: вони знають світ, але не знають себе, 

нездатні сформулювати чітко внутрішнє ядро, подібне до нашого "Я". 

 

 

2. Структура свідомості. Свідоме і несвідоме. 

 

Свідомість людини має складну структуру, яка відображає, з одного 

боку, те, з чого складається цей феномен, а з іншого – спосіб, характер його 

функціонування. 

Розглядаючи свідомість з точки зору бачення її існування як певних 

станів, вияву людської сутності стосовно відображення дійсності, ми 

говоримо про свідомість як єдність емоцій, мислення, пам'яті та волі. 

Емоції характеризують психічний стан людини, певною мірою 

компенсуючи брак доступної їй інформації, і суттєво впливають на мислення 

та його продуктивність, що досить добре відоме вам з власного досвіду. 

Оскільки людина живе більшою мірою емоційним, ніж раціональним життям 

(що інколи спричинює непередбачуваність її поведінки), можна зробити 

висновок про роль і значення емоцій, почуттів у її життєдіяльності. 

 Мислення людини має абстрактний характер, у чому полягає 

докорінна відмінність людського мислення від конкретно-образного 

мислення вищих тварин (тут ми знаходимо відповідь на постійно дискутовані 

питання: "Чи мислять люди? Чи мислять тварини? Чи мислять машини?"). 

Формами абстрактного мислення є поняття, судження та умовиводи, про що 

йтиметься далі. 

 Пам'ять, вмістилищем якої є не лише головний мозок, а й спинний, 

який передає "накази" іншим органам і є немовби головним кабелем (якщо 

порівнювати зі світом техніки) зв'язку з руками, ногами, легенями. Різновиди 

пам'яті, її роль і значення у життєдіяльності людини вивчає психологія. 

 Воля є свідомим і вільним прагненням людини до здійснення певної 

мети, яка є для неї цінністю. Воля протилежна імпульсивним потягам і 

прагненням людини, інколи навіть її життєвим потребам. Вольові зусилля 

потрібні людині не тоді, коли вона бажає, хоче щось зробити чи чогось 

досягти, а тоді, коли цього вимагає обов'язок (пригадаймо українську 

приказку: "Хіба хочеш – мусиш"). 

 Якщо розглядати свідомість з точки зору бачення суб'єкта, тобто носія 

цього явища, то вона постає перед нами як органічна єдність індивідуальної, 

колективної, соціально-групової, етносоціальної (національної), суспільної та 

іншої свідомості. Ще один підхід до структури свідомості – прояв її духовно-
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практичного характеру. В цьому аспекті свідомість постає перед нами як 

явище міфологічної, релігійної, філософської, наукової, політичної, правової, 

моральної, естетичної чи іншої свідомості. Насамкінець, при розгляді 

свідомості з точки зору глибини і суттєвості відображення світу ми 

виділяємо буденну та теоретичну свідомість. 

Таким чином, свідомість є тією надзвичайною силою, яка підносить 

людину над світом і водночас підкреслює слабкість людини, її 

недосконалість стосовно багатьох явищ дійсності. Адже свідоме втручання 

людини у світ здійснюється і шляхом абсолютизації інтересів, потреб 

людини чи людських спільнот. Егоцентризм людини, її експансія у природу – 

це і її радість, і біль. Завдяки свідомості людина, обираючи той чи інший 

шлях розвитку, фактично освячує, абсолютизує певний спосіб діяльності, а 

він часто виявляється недосконалим, завдає більше зла, ніж приносить добра. 

І тому можна сказати, що людина чинить свідомо й у своїй регресивній 

діяльності. І нарешті, свідомість, виявляючи свою силу у вольовому 

керуванні почуттями, збіднює діяльність людини, фактично принижує її 

свободу і гідність. 

Свідомість є особливою здатністю людини творити суб'єктивні 

образи об'єктивного світу, активно й цілеспрямовано перетворювати 

світ відповідно до своїх потреб та інтересів. Свідомість – це феномен, 

породжений як тілесною природою людини, так і способом її 

життєдіяльності, суспільною організацією, здатністю до пошуку 

сприятливих умов для свого існування. 

У структурі свідомості особливе місце займають свідоме і несвідоме. 

Питання про їх співвідношення завжди хвилювало людину і людство, тому 

що від відповіді на нього залежить саме розуміння того, що людина може 

зробити цілеспрямовано, і те, чого людина не може зробити або робить це не 

по-людському, як і будь-яка інша жива істота. 

Як синонім свідомості ми часто вживаємо поняття "психічне життя 

людини". Але зміст їх не тотожний. Поняття "психіка" ширше, ніж поняття 

"свідомість". Структуру свідомості ми вже з'ясували. Під психічними ж 

явищами ми розуміємо всі усвідомлені й неусвідомлені пізнавальні процеси 

й утворення — відчуття, сприйняття, уявлення, пам'ять, мислення; психічні 

стани охоплюють емоції, настрої, бадьорість, втомленість тощо; психічні 

властивості людини – це й спостережливість, і винахідливість, і риси 

характеру, тип темпераменту тощо. 

"Людина не затримується довго у свідомості і має втікати у несвідоме, 

в якому знаходяться її корені", – говорив Й.-В. Гете. Отже, несвідоме не є 

відокремленим від свідомості якоюсь "непрохідною стіною". Процеси, які 

починаються в ньому, часто мають своє продовження у свідомості, і навпаки, 

значне свідоме витісняється нами в несвідому сферу. 

Згадаймо звичну ситуацію – під час розмови ви хочете щось пригадати, 

але, як не напружуєте пам'ять, вам не вдається цього зробити. Тоді ви 

говорите: "Хвилинку, почекайте, я пригадаю" і продовжуєте розмову. 

Раптом, через якийсь час, те, що ви намагалися пригадати, спадає вам на 
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думку. Як це відбулося, ми не знаємо. Свідомість, мабуть, працювала, 

"намацуючи і шукаючи у пітьмі" відповідь, хоча нам здавалося, що ми були 

зайняті іншими думками. У зв'язку з цим буде слушним зауваження, що чим 

більше ми вивчаємо процес мислення, тим більше переконуємось, що цей 

процес значною мірою пов'язаний з автоматичною, несвідомою роботою 

мозку. Ідеї та уявлення, які є в нашій свідомості, – це лише ніби каміння, по 

якому ми хочемо перейти через потік. 

Відомий вчений З. Фрейд, заслуга якого у пізнанні несвідомого і спробі 

створити вчення про нього надзвичайно велика, слушно порівнював мозок 

людини з айсбергом, менша частина якого, що здіймається над поверхнею 

води, – сфера свідомого, а більша частина, що перебуває під водою, – 

несвідоме (це співвідношення становить 1:10). Тому інформація, яку 

сприймає наша свідомість, – це лише вузенький струмок порівняно з тим 

океаном, який омиває наше буття. За одиницю часу, протягом якої наша 

свідомість сприймає, наприклад, 1 біт інформації, несвідомо психічний 

рівень сприймає 10 000 000 таких умовних бітів. 

Отже, спробуємо схематично (хоча схема – завжди спрощення) 

відобразити діяльність людського мозку: 

  

Уже говорилося про те, що усвідомлення – це той рівень, на якому 

інформація перетворюється на знання, стає чіткою й зрозумілою, доказовою. 

Саме тут образи чуттєвого сприйняття й уявлення переводяться в логічні 

конструкції, стають поняттями, судженнями, умовиводами. 

Підсвідомість відіграє роль своєрідного резервуара свідомості. Це та 

підводна частина "айсберга", яка є передумовою свідомості й має 

соціокультурну природу. Саме в ній міститься незапитувана інформація 

свого і чужого досвіду, закладені можливості різних комбінацій цієї 

інформації. Водночас підсвідомість є й основою репродуктивної (повторної) 

діяльності людини, адже людська діяльність можлива лише за умови, що 

максимальна кількість складових цієї діяльності здійснюється не 

усвідомлено, проходячи лише один раз через контроль свідомості й 

закріплюючись у певних стереотипах. 

Але підсвідомість не є лише системою забезпечення діяльності 

свідомості, у ній завжди було і є те, що не проходить через свідомість, те, з 

чим пов'язане існування непізнаних явищ психіки, яких і на нинішньому 

етапі розвитку наукових знань досить багато. 

Надсвідомість утворює той рівень, де відбувається синтез свідомого і 

підсвідомого, де закладаються основи творчої, а не репродуктивної 

діяльності. Інтуїція, про яку багато написано як у спеціальній, так і в 

художній літературі, про  яку ми часто говоримо у повсякденному житті як 

про якесь "осяяння", не виникає на порожньому місці. Потрібні значні 

зусилля, своєрідний "інкубаційний період" для раптового розв'язання тієї 

проблемної ситуації, яка тривалий час була предметом ретельного розгляду. 

Для інтуїції характерні безпосередність, несподіваність, неусвідомленість 

шляхів одержання нових знань, про що добре відомо з історії науки. 
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Несвідоме – це поняття, яке має дуже широкий спектр тлумачення: 

від автоматичних дій людини, які не відбилися в її свідомості, до розуміння 

його як особливої сфери психічної реальності, яка здебільшого визначає 

життя і вчинки людей. "Всі душевні процеси, по суті, несвідомі",– 

наголошував З. Фрейд. Поняття "несвідоме" застосовується також для 

характеристики групової поведінки, мета і наслідки якої не усвідомлюються 

членами тієї чи іншої групи і навіть їхніми лідерами. 

Отже, те, що перебуває поза сферою свідомості, належить до 

несвідомого. Можна говорити про два види неусвідомлених дій: наші дії, які 

ніколи не усвідомлювалися, і раніше усвідомлені дії. Згадаймо такі прояви 

несвідомого, як психічні травми: нав'язливі ідеї, марення, немотивований 

страх... 

Прояви несвідомого різноманітні, серед них інформація, яка 

накопичується як неусвідомлений досвід і залишається у пам'яті людини, – 

сфера сновидінь, обмовок, інстинктів, "витіснені" бажання, прагнення тощо. 

Несвідоме не може активно створювати дійсність, воно – результат 

свідомої зміни. Несвідоме своїм існуванням охоплює весь світ і все у світі, 

включаючи й саму людину (хоча існує й протилежна точка зору, згідно з 

якою свідомість є властивістю всієї матерії: існує свідомість Всесвіту, 

галактик, зірок, планет і свідомість організму, клітини, молекули, атома, 

елементарної частинки тощо). 

  

Сама людина є яскравим прикладом єдності свідомого і несвідомого. 

Навіть у такій підвалині свідомості, як чуттєва, без якої не може бути 

свідомості, теж проявляється несвідоме, тому що образ не має логічної 

завершеності, він лише вказує на щось, не розкриваючи, не пояснюючи, чи 

це "щось" є. 

Але очевидним є також те, що поділ на свідоме й несвідоме є умовним. 

Цей поділ і умовність використовуються лише для того, щоб показати, що 

людині притаманна особлива здатність – творити суб'єктивний образо 

б'єктивного світу, а в цьому процесі творення завжди є такі моменти 

людської діяльності, яких вона не може пояснити. 

Як уже говорилося, людина може свідомо творити і руйнувати тому, 

що вона часто-густо не бачить (через існування несвідомого) того, що 

приносить їй користь чи завдає шкоди. 

Узагальнюючи, можна зробити такий висновок. 

Поняття свідомого й несвідомого відображають те, що в людині є 

людське і що в людині й у світі цьому, людському протистоїть, чи у 

позитивному, чи у негативному сенсі. 

Отже, про свідоме ми можемо говорити тільки у порівнянні з 

несвідомим, і навпаки. 
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                        3. Свідомість і праця. Спілкування і мова. 

 

Наша здатність бути свідомими істотами, з необхідністю спонукає до 

пізнання і перетворення світу – до діяльності. Особливим проявом діяльності 

є праця. 

Праця – цілеспрямована діяльність людини зі створення благ, 

необхідних для задоволення своїх тілесних і духовних потреб. 

Подібним до праці є визначення поняття "практика". Саме праця, з 

погляду еволюційної теорії Ч. Дарвіна, є однією з найважливіших передумов 

виникнення свідомості у людини. Трудова діяльність людини мала два 

вирішальних наслідки: 

• організм предків людини почав пристосовуватися не просто до умов 

середовища, а до трудової діяльності. Специфічні особливості фізичної 

організації людської істоти – пряме ходіння, диференціація функцій передніх 

і задніх кінцівок, розвиток руки (згадаймо відомий вислів Г. Гегеля – 

"знаряддя знарядь"), головного мозку виробились у процесі тривалого 

пристосування організму до виконання трудових операцій; 

• праця, яка з самого початку була спільною діяльністю, стимулювала 

виникнення і розвиток спілкування, членороздільної мови як засобу 

спілкування, нагромадження і передавання трудового, соціального досвіду. 

 Людська праця відрізняється від діяльності навіть найрозвинутіших 

тварин тим, що являє собою активний вплив людини на природу, а не просте 

пристосування до неї, характерне для тварин. Вона передбачає систематичне 

використання і, найголовніше, виробництво знарядь виробництва. Праця є 

цілеспрямованою свідомою діяльністю людини, вона з самого початку має 

суспільний характер і немислима поза суспільством. 

 Отже, за еволюційною теорією, думка і руки, розум і знаряддя праці 

почали творити нову істоту, яка отримала назву розумної, тобто людини. 

Цього факту не заперечують ні космічні гіпотези походження людини, ні 

релігійна (про що йшлося вище), бо всюди є акт цілеспрямованої діяльності 

зі створення благ, необхідних для задоволення людських потреб. 

 Оскільки праця органічно пов'язана із застосуванням мускульної сили і 

сили розуму, то відповідно до цього виділяються два основні види праці – 

фізична і розумова. 

Фізична праця – це цілеспрямована діяльність людини щодо створення 

благ, у процесі якої застосовується переважно енергія м'язів. 

Розумова праця – це цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої 

переважно застосовується нервова енергія, енергія мозку. 

Цей поділ праці виник ще за доби рабовласництва і зберігся донині. 

Унікальність свідомості як особливої здатності людини творити образи 

навколишнього світу виявляється не тільки в характері її функціонування і 

розвитку, а й у способі виникнення самої свідомості. Однією з основ 

виникнення свідомості є спілкування і мова. 

Говорячи про спілкування, ми насамперед підкреслюємо, що цей 

феномен, притаманний лише людині, виникає як особливий стан відношення, 
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взаємозв'язку людей. У найширшому розумінні слова, спілкування – це 

процес взаємозв'язку, взаємовідношення, взаємодії між людьми, людськими 

спільнотами, у якому відбувається обмін діяльністю, інформацією, досвідом, 

здібностями, вміннями та навичками, а також результатами діяльності, тобто 

процес передачі, опрацювання і використання інформації в широкому 

розумінні. 

Спілкування – одна з необхідних і загальних умов формування і 

розвитку особистості й суспільства. 

Адже основою розвитку свідомості нині, як і раніше, залишається 

живий контакт, який містить у собі все багатство людських стосунків і дає 

змогу засвоїти не тільки думки інших людей, а й почуття, і не лише 

побачити, а й відчути чужу суб'єктивність, її наявність, отримати не тільки 

знання, а й моральні навички. Видатний психолог Л. Виготський 

підкреслював, що людина і наодинці з собою зберігає функцію спілкування 

(те, що ми часто називаємо розмовою із "самим собою", коли ми "тихо самі з 

собою ведемо бесіду"). 

Спілкування між людьми може бути як безпосереднім, так і 

опосередкованим. Про перше англійський драматург Б. Шоу говорив так: 

якщо у тебе є яблуко і в мене є яблуко і якщо ми обміняємося цими 

яблуками, то у кожного з нас буде по одному яблуку; якщо ж у тебе є думка, 

ідея, і в мене вона є, то після обміну ними у кожного з нас буде по дві думки 

чи ідеї. Опосередковане ж спілкування відбувається через засоби масової 

інформації та іншими способами. 

Найважливішим засобом спілкування є мова, особливістю якої є те, 

що вона водночас і універсальний засіб спілкування, і найдосконаліша форма 

спілкування (адже у процесі безпосереднього спілкування величезну роль 

відіграють міміка, жести, посмішка тощо). 

Мова – це засіб спілкування, особливим елементом якого є слово, 

речення. 

А це означає, що будь-які зазначені вище способи передачі інформації 

у кінцевому підсумку зводяться до оперування словом. 

Мова не є відображенням дійсності, вона – система знаків, які 

створюються і використовуються людьми для у мовного позначення речей і 

явищ, відображених у нашому мозку. 

Цим пояснюється той факт, що пізнання всіх народів світу відбувається 

за одними й тими ж законами логіки, тоді як результати їхньої пізнавальної 

діяльності реєструються за допомогою різних мов з різним граматичним 

порядком. 

Пригадаймо, що мова є також знаряддям мислення, регулювання 

людиною власних дій, знаряддям пізнання, засобом оволодіння суспільно-

історичним досвідом та засобом закріплення результатів людського 

мислення. Про ці особливості мови Т.Г.  Шевченко писав: 

Ну що б, здавалося, слова... 

Слова та голос — більш нічого. 

А серце б'ється — ожива, 
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Як їх почує!.. 

Загальновідомо, що слово – велика сила, здатна і "вбити" людину, і 

"піднести" її. Але цей союзник завжди готовий стати нашим зрадником. За 

образним висловом Г. Гейне, подібно до того, як випущена стріла, що 

покинула із тятивою, виходить з-під влади стрільця, так і слово, що злетіло з 

вуст, не належить тому, хто його вимовив. Японська приказка говорить, що 

людині потрібно три роки, щоб навчитися говорити, і мало 60 років, щоб 

навчитися тримати язик за зубами, тобто – говорити там, де треба, тоді, коли 

треба. Є багато аналогічних приказок і в українському фольклорі. 

 Мова – це особлива система культури, спеціалізована, інформаційно-

знакова діяльність; це безпосередня діяльність думки, мислення, свідомості. 

Одиниця мови – слово – є єдністю значення і звучання, адже ми розрізняємо 

усну, писемну та внутрішню мову. 

 Сутність мови найбільш зримо, чітко виявляється через аналіз 

співвідношення природних і штучних мов. Природні мови – це національні, 

"материнські" мови, як їх називають майже всі народи. Природною 

називається така мова, такий засіб існування думки, основою якого є вже 

згадане слово, що як засіб спілкування виникло разом зі становленням, 

формуванням людини протягом еволюції тих тілесних органів людини, які 

перетворили звуки на тональність слів. 

Сучасна наука стверджує, що це перетворення передусім пов'язане зі 

зміною величини, форми язика, голосових зв'язок, горла, піднебіння, щелепи 

в цілому, тобто самих органів людини. У природній мові фіксуються не лише 

інформативний зміст, а й почуття, переживання, характер, темперамент, 

образ того чи іншого народу. Мова відображає стан розвитку інтелекту 

людини, її душу. Тому античний філософ Сенека звертався до людини: 

"Заговори, щоб я тебе побачив", а східний мудрець Сааді поетично висловив 

це так: "Чи розумний ти, чи дурний, чи великий ти, чи малий, не знаємо ми, 

поки слово не промовив". 

 Проте мова людини як творчої істоти має і штучний характер. 

Штучною мовою прийнято називати такий спосіб спілкування, який має 

допоміжне значення, не замінюючи природні мови у повному обсязі: 

есперанто, мова кібернетичних пристроїв, мова дорожніх знаків, азбука 

Морзе, різного типу системи сигналізації, попереджень (наприклад, сигнал 

SОS), а також формули, графіки, схеми, коди, шифри тощо. 

Штучна мова дає змогу людині оперативно, ефективно діяти в 

інформаційному просторі та часі. Але вона має і значні вади. Передусім 

штучна мова досить далека від чуттєвого, емоційного стану людини; це мова 

"бездушна", вона не має національного колориту, художньої образності, в ній 

недостатньо чітко виявляються краса і суто особистісне, індивідуальне в 

людині. 

 І природні, і штучні мови свідчать, з одного боку, про силу людини у 

цьому світі, а з іншого – про її слабкість. Сила слова – у здатності людини 

якнайповніше самовиявлятися, організовувати різноманітні форми існування 

собі подібних, окреслити перед людиною безмежне поле її життя, поділивши 
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його на минуле, сьогодення й майбутнє. Слабкість мови, її обмеженість 

виявляється в тому, що слово може не тільки окрилити людину (у цьому, між 

іншим, величезний вплив компліменту, похвали тощо), звеличити її, а й, як 

уже говорилося, вбити людину, зруйнувати утворені самою ж людиною 

стосунки із собі подібними. Інколи слово вживається для того, щоб 

приховати думку. 

 Слово є дороговказом не тільки до оптимізму. Воно може сіяти 

недовіру, песимізм, вести людину до деградації. Тому людині й людству 

необхідно пам'ятати, що мова – це оберіг, творець людини, її необхідно 

плекати. 

  

Окремою проблемою є питання двомовності (чи навіть 

багатомовності). Адже в кожній національній мові є такі виразні засоби, 

слова та словосполучення, які відображають менталітет народу, особливості 

його світорозуміння, його душі. Тому відомий вислів "Скільки ти знаєш мов, 

стільки разів ти людина" є особливо актуальним для сучасного людства. 

 Отже, варто зупинитися окремо на тезі, що мова є засобом розуміння 

світу. На дійсність ми немовби "накладаємо" сітку зі слів, фраз, речень і 

потім звертаємо увагу передусім на те, що відбито в мові. Згадаймо, як важко 

нам роздумувати про речі, для яких у нашій мові не знаходимо слів. Мова 

безпосередньо відображає наше бачення світу: що в ньому нас цікавить, 

"притягує", а що не варте уваги. Тобто спосіб життя людей зумовив 

формування мови, що, у свою чергу, зумовлює формування певного типу 

свідомості (те, що ми називаємо ментальністю), яка знову-таки відображає 

світ відповідним набором понять. 

 Видатний німецький філософ XX ст. М. Хайдеггер говорив, що мова – 

це домівка буття. Ось чому завдання точного й адекватного перекладу з 

однієї мови на іншу надзвичайно складне, особливо тоді, коли йдеться про 

складні художні чи філософські речі. Інші реалії повсякденного життя іншого 

народу й відповідно інші художні засоби їхнього вираження роблять 

переклад творів набором слів, тобто фактично вони не перекладаються. 
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                                 4 . Суспільний характер свідомості 

 

Природа свідомості, яка має різноманітні форми свого прояву, 

особливого статусу набуває у суспільному характері свого існування. І якщо 

раніше мова йшла насамперед про індивідуальну свідомість, то зараз 

ітиметься про суспільну свідомість, яка в найбільш простому і загальному 

визначенні розглядається як відображення суспільного буття. 

 Суспільне буття розуміється як реальний процес життя людини, 

суспільства. Це не що інше, як природно облаштований стан співіснування, 

взаємозв'язку людей через організацію виробництва і відтворення людини. 

Суспільне буття – це також організація людиною сукупності системи 

відносин стосовно виробництва не тільки самої людини, а й умов її 

існування, особливо благ, необхідних для задоволення тілесних і духовних 

потреб та інтересів. 

 Суспільна свідомість є відображенням суспільного буття, системою 

суспільних ідей, теорій, соціальних почуттів, настроїв, ілюзій тощо. У зв'язку 

з цим прийнято констатувати, що суспільне буття визначає суспільну 

свідомість, бо перш ніж щось відображати, те, що відображається, має бути, 

існувати. 

 Проте й суспільна свідомість є проявом буття, реальністю в системі 

відносин "людина – світ". Отже, вона є проявом суспільного буття, 

реальністю в бутті, породженою людиною. А це дає підстави стверджувати, 

що суспільна свідомість є вищим проявом суспільного буття. Ця особливість 

виявляється передусім у тому, що суспільна свідомість, як і будь-який прояв 

свідомості, є творенням образу, згідно з яким організується життя людини і 

суспільства. 

 Таким чином, своєрідність суспільної свідомості полягає в тому, що 

вона є породженням суспільного буття, тому буття її визначає, і водночас 

суспільна свідомість є визначником, організатором зміни суспільного буття 

відповідно до потреб та інтересів людини і суспільства. 

 Суспільна свідомість – це сукупність, система почуттів, звичаїв, 

звичок, традицій, думок, ідеалів, ідей, теорій, які відображають суспільне 

буття і функціонують у суспільстві, скеровуючи, спрямовуючи життя 

суспільства у відповідному напрямі. 

Сутністю суспільної свідомості є те, що, з одного боку, вона є 

відображенням суспільного буття, тобто має суб'єктивний характер 

виникнення, а з іншого – ця свідомість набуває статусу об'єктивної 

реальності, матеріалізується, тобто реально існує як надбання суспільства, 

яке має і позитивні, і негативні сторони свого існування, адже ідеального 

суспільства ніколи не було, немає і бути не може. Суспільна свідомість, як і 

будь-яке суспільне явище, має досить складну структуру, розгляд якої дає 

змогу зрозуміти не тільки її наповненість, багатство елементів, які її 

складають, а й осягнути її функціонування, зрозуміти важливість її впливу на 

гармонізацію відношення "людина – світ". У сучасній літературі стосовно 

структури суспільної свідомості є кілька точок зору. З нашого погляду, 
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найбільш вдалою, такою, що синтезує багато інших, є розгляд структури 

суспільної свідомості "по вертикалі", тобто через виділення її основних 

рівнів, та по "горизонталі" – через виділення форм існування. 

  

З цієї точки зору структура суспільної свідомості набуває такого 

вигляду: рівнями ті є суспільні психологія та ідеологія, а основними формами 

– економічна, політична, правова, етична, естетична, наукова, релігійна, 

філософська, історична, екологічна свідомість. 

Суспільна психологія (вживане поняття "соціальна психологія" 

відображає науку про суспільну психологію) є сукупністю соціальних 

почуттів, настроїв, традицій, звичаїв, обрядів, безпосередніх переживань, які 

існують у реальному суспільному бутті, тобто передусім чуттєвий аспект 

життєдіяльності суспільства, що визначає безпосередні дії людини, її 

здатність самореалізуватися у світі. 

 Поняття "ідеологія" почали вживати наприкінці XVIII- на поч..XIX ст. 

у своїх творах французькі мислителі, піонером серед яких був Дестют де 

Трасі, котрий у працях "Етюд про здатність мислення" і особливо в 

"Елементах ідеології" визначив ідеологію як "науку про ідеї, про те, як вони 

виникають, та про закони людського мислення" і вважав, що ця наука має 

бути такою ж точною, як і всі природничі науки. Але фактично ідеологія як 

рівень суспільної свідомості стала уявним баченням дійсності. Вона почала 

вимагати теоретичного обґрунтування цього уявлення та його практичної 

реалізації. 

 Щодо форм суспільної свідомості, то кожна з них по-своєму 

відображає ту чи іншу грань, особливість певної сфери суспільного буття. 

Наприклад, економічна свідомість є відображенням таких процесів 

життєдіяльності суспільства, як виробництво, обмін, споживання продуктів 

людської праці, характеризує відносини сфери виробничої діяльності 

людини. Основним моментом явища суспільної свідомості в економічній 

площині є відображення відносин власності, тобто володіння, користування 

реальними речами, явищами. 

 Політична свідомість – це відображення та ідеальне функціонування 

відносин щодо влади, способів, методів її завоювання, утримання і 

використання (про це йтиметься далі). 

 Правова свідомість є відображенням і функціонуванням норм, правил, 

принципів поведінки в суспільстві, які визначаються державою. Тому вона є 

"волею людини для дотримання права і закону, волею до законослухняності. 

 Естетична свідомість – це відображення і функціонування дійсності 

на засадах розуміння прекрасного, "за законами краси". 

Важливу роль у житті суспільства відіграє моральна (етична) 

свідомість. 

У наш час (і не лише в Україні) особливу роль має відігравати 

екологічна свідомість, що випливає із загострення екологічної проблеми як 

однієї із глобальних проблем сучасності. 
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 Різноманітність суспільної свідомості показує, що творення нею 

образу суспільного буття є найпершим актом діяльності людини, суспільства 

на шляху перетворення світу в інтересах людини, певного суспільства. 

 

 

 

 

5. Що таке пізнання? 

 

Людська діяльність різноманітна, різноспрямована, визначається 

передусім метою, цілями, задля яких вона сама реалізується. 

Одним із найбільш характерних шляхів діяльнісного способу нашої 

самореалізації є пізнання. З-поміж багатьох визначень пізнання спробуємо 

вибрати найбільш прийнятне. 

 Пізнання – це процес особливої взаємодії між суб'єктом 

(людиною) і об'єктом (певною частиною світу), основним результатом 

якого є знання. Пізнання – це відображення об'єктивної дійсності як 

суб'єктивного образу, ім'я якого – знання. 

Процес пізнання, як і будь-яке інше явище, має свій характер, спосіб 

реалізації, який визначається як пізнавальна закономірність. Пошуком цієї 

закономірності займається філософська дисципліна гносеологія (від 

грецького гносіс – знання та логос – вчення), тобто теорія пізнання. Вона 

досліджує природу людського пізнання, форми і закономірності переходу від 

поверхового уявлення про речі до осягнення їхньої сутності (тобто до 

істинного знання), а також розглядає питання про шляхи досягнення істини, 

її критерії. 

Гносеологія досліджує також і те, як людина впадає у заблудження 

(похибку, хибне знання) і яким шляхом можна подолати його. Ще одне її 

суттєве питання – яке практичне, життєве значення має достовірне знання 

про світ, саму людину та людське суспільство. Адже знання сутності, тобто 

внутрішніх, суттєвих властивостей і зв'язків речей, закономірностей їхнього 

існування і розвитку дає змогу людині використовувати їх відповідно до 

своїх потреб та інтересів, освоюючи наявні й створюючи нові. 

 Знати, таким чином, означає – в широкому розумінні слова – володіти 

і вміти. Знання – це зв'язок між природою, людським духом і практичною 

діяльністю. Відомо, що елементарні "знання" притаманні й 

високорозвиненим тваринам, для яких вони є реалізацією їхньої поведінки. 

Людське ж знання – соціальне за своєю природою, існує в різних формах: 

донаукових, життєвих, художніх, наукових, позанаукових на різних рівнях 

освоєння дійсності – як емпіричне чи теоретичне. 

Головним у теорії пізнання є питання про відношення знань про світ 

до самого світу, тобто те чи інше вирішення найважливішого питання 

філософії – чи можуть наші свідомість, мислення, відчуття, уявлення 

правильно відображати дійсність? 



 19 

 Упродовж кількох тисячоліть розвитку філософії в ній щодо цього 

сформувалися такі позиції: 

• оптимістична, тобто визнання принципової пізнаванності світу 

(хоча в ньому завжди було, є й буде пізнане і непізнане з переважанням 

останнього); 

• скептична – коли принципова пізнаванність світу не заперечується, 

але висловлюється сумнів у вірогідності знання. У розумних межах 

скептицизм корисний і навіть необхідний, бо сумнів є шляхом до істини: 

немає пізнання без проблем (адже сама проблема є знанням про незнання), а 

проблем немає без сумнівів. Як образно говорив індійський поет-мислитель 

Р.  Тагор, розум людини подібний до лампи: чим яскравіше світло, тим 

густіша тінь сумнівів. Адже лише віра не терпить сумнівів. Якщо людина не 

сумнівається, значить, вона – прихильниця догматизму, зупинилася у своєму 

інтелектуальному розвитку; 

• агностична (від грецького «гносіс» – знання), яка повністю або 

частково заперечує можливість пізнання світу. Схематично складний і 

суперечливий процес пізнання (таким є і сам світ) можна подати так: 

пізнання починається з такого рівня, як чуттєвість, потім переходить на 

рівень абстрактності, потім знання виявляється на предмет істини чи хиби і, 

нарешті, завершальним етапом циклу пізнання є вчення про необхідність і 

межі можливої реалізації істини в реальній дійсності, на практиці. Іншими 

словами, шлях пізнання прямує від чуттєво-предметного до абстрактно-

опрацьованого думкою, мисленням знання, до визначення цього знання на 

предмет істинності чи хибності, а закінчується застосуванням знання в 

діяльності людини. Схематично його можна зобразити так: 

Основні поняття, що характеризують чуттєвий рівень пізнання 

постають у формі відчуття, сприйняття, уявлення. 

Відчуття як суб'єктивний образ об'єктивного світу (що стосується й 

решти форм пізнання) – це відтворення окремих властивостей речей 

об'єктивного світу, які безпосередньо впливають на органи чуття. Основними 

видами відчуття є: зорові (світлові чи кольорові), слухові, смакові, нюхові, 

дотикові. Вони виникають і під впливом процесів, що відбуваються в 

людському організмі. 

Сприйняття – цілісний образ речі як синтез відчуттів, пов'язаних одне 

з одним відповідно до того, як пов'язані між собою властивості тієї чи іншої 

речі. 

Уявлення виникають у людській голові на основі минулих впливів 

речей на людину, які збереглися в її пам'яті, або ж на основі розповіді про 

речі інших людей, опису речей чи явищ, фотографії, наочних зображень 

тощо. На відміну від попередніх форм відображення, уявлення відображають 

речі та явища без індивідуальних особливостей та деталей у вигляді 

узагальнених типових рис, отже, наявний процес абстрагування. Тому це 

своєрідний "місток" між чуттєвим пізнанням і абстрактним мисленням. 

Як видно зі схеми, різновидами уявлення є уява – процес поєднання і 

перетворення уявлення в цілісну картину нових образів та фантазія – уява, 
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що характеризується особливою силою і незвичністю уявлень та образів, що 

створюються. 

 До раціонального, логічного пізнання, або абстрактного мислення, 

належать такі форми: 

• поняття – думка, яка відображає речі та явища в їхніх загальних і 

суттєвих ознаках. Існує в граматичній формі слова. Є початковою формою 

мислення і водночас його результатом; 

• судження, тобто думка, що має вираження у формі розповідного 

речення, в якому щось стверджується про річ, явище, і яка є істинною або 

хибною. Тобто судження – це взаємозв'язок понять; 

• умовивід є процесом мислення, в результаті якого з двох або кількох 

суджень виводиться нове судження. 

 Характерними особливостями абстрактного мислення є відтворення 

внутрішніх, суттєвих сторін, закономірних зв'язків дійсності, тобто пізнання 

сутності; узагальненість та опосередкованість відображення речей, їхніх 

властивостей та зв'язків. 

 Схема має свої переваги й недоліки: переваги – у наочності, недоліки 

– у спрощенні. Але у процесі пізнання ми маємо чітко керуватися певними 

вимогами, принципами, без яких нам не здобути істинних знань. Такими 

принципами пізнання є: 

• об'єктивність: об'єкт пізнання, тобто речі, природні та соціальні 

явища тощо існують поза людиною і незалежно від неї й самого процесу 

пізнання. Звідси і випливає вимога: речі та явища слід пізнавати об'єктивно, 

тобто такими, якими вони є; до отриманих результатів людина не може 

додавати нічого від себе, від своєї суб'єктивності, видавати бажане за дійсне; 

• пізнаванність: людина є частиною природи, вона здатна адекватно, з 

достатньою повнотою пізнавати природне і суспільне буття. Отже, не існує 

ніяких нездоланних перепон на шляху безкінечного руху людини до дедалі 

повнішого й вичерпнішого осягнення дійсності, світу; 

• відображення, про що вже йшлося, є першою умовою і поясненням 

пізнання, бо за своєю сутністю пізнання є процесом відображення речей, 

явищ світу в мозку людини; 

• визначальна роль практики, яка є основою, кінцевою метою 

пізнання і критерієм його істинності, моментом людської діяльності, 

доцільної за своєю сутністю; 

• творча активність суб'єкта в пізнанні: освоєння людиною світу 

охоплює не лише відображальну діяльність, пов'язану з отриманням 

інформації про світ і про себе, а й різноманітні форми творчості, діяльність, 

спрямовану на ідеальне конструювання та проектування нових реальностей 

"іншої природи", "світу культури". 

 Дотримуючись зазначених принципів, ідучи "сходинками" чуттєвого 

та раціонального пізнання, ми отримуємо в підсумку знання емпіричні 

(досвідні) та теоретичні. 

На емпіричному рівні ставиться завдання отримати необхідні 

практичні дані про окремі властивості й відношення речей, явищ світу, 
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відповідно впорядкувати, систематизувати та описати їх. Для теоретичного 

рівня характерні поглиблений аналіз емпіричних даних, проникнення у 

сутність явищ, що вивчаються, пізнання причинно-наслідкових зв'язків, 

внутрішніх тенденцій розвитку, відкриття законів. 

На завершення цієї теми можна навести думку відомого англійського 

мислителя Ф. Бекона, який порівнював емпірика з працелюбною мурашкою, 

котра невтомно збирає та складає на купу факти, беручи їх "усі підряд", але 

не в змозі встановити закономірні зв'язки речей, явищ, процесів, та з 

працелюбною бджолою, яка збирає нектар з різних квітів, переробляє його і 

створює солодкий мед. Саме останню він образно вважав тим, що має 

наслідувати справжній філософ, учений і загалом кожна мисляча людина. 

 Будь-яка пізнавальна активність, як ми спробували встановити, в 

кінцевому підсумку спрямована на задоволення матеріальних та духовних 

потреб людей і пов'язана, прямо чи опосередковано, з доцільною практичною 

діяльністю. Тому процес пізнання є не чим іншим, як взаємодією суб'єкта 

пізнання з об'єктом пізнання. 

Особливості цього процесу розкриваються через відповіді на низку 

запитань, які в історії світоглядної культури отримали назву проблеми 

пізнання. Серед цих проблем особливим є питання про те, хто і що пізнає, а 

також те, які взаємовідносини між тим, хто пізнає, і тим, що пізнається, тобто 

проблема суб'єкта і об'єкта пізнання. 

Під суб'єктом, пізнання слід розуміти людину або ту чи іншу 

спільноту (соціальну групу, клас, націю, суспільство, у певному відношенні – 

людство в цілому), коли вони не просто відображають дійсність, а 

утворюють знання. 

Але людина має різний рівень розвитку й історично, й у віковому, 

освітньому, професійному, інтелектуальному, психологічному відношеннях. 

Історія свідчить, що доти, поки досвід людства не був достатньо багатим, 

знання про світ було обмежене сферою, яка нині називається буденною, 

емпіричною (досвідною). У стародавньому суспільстві пізнання, по суті, 

завершувалося знаннями, які ми називаємо міфотворчістю, тобто знання 

мало переважно не пояснювальний, не прогнозуючий, а констатуючий, 

вказівний характер. Основною причиною цього був суб'єкт пізнання, зокрема 

брак досвіду людини і людства, яке перебувало на світанку свого земного 

існування. 

У міру розвитку людини, людства конкретний споглядальний 

буденний характер діяльності суб'єкта поступово переростає у процес 

переважання у пізнанні пояснення (це ми бачимо в релігійному світогляді), а 

потім підноситься до рівня системи знань, у яких відбувалось і міфологічне 

констатування фактів, і релігійне пояснення, і утворення нової сфери 

функціонування знання – визнання сили людського пізнання, вибір 

оптимальних шляхів пізнання і перетворення дійсності. Це вже є досягнення 

суб'єктом рівня наукового освоєння дійсності. 

Таким чином, суб'єкт (від латинського «суб'єктус» – той, що є 

основою) – поняття, яке виникло ще в античній філософії, але лише з XVII ст. 
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почало вживатися в сучасному розумінні як протилежне об'єкту. Воно 

означає людину, якій протистоїть, протиставляється об'єкт і яка спрямовує на 

цей об'єкт своє пізнання або дію, – в цьому розумінні людина і виступає як 

"суб'єкт пізнання", "суб'єкт дії" тощо. 

Проте активність пізнавального процесу вимірюється не тільки тим, 

хто є суб'єктом пізнання, а й існуванням об'єкта пізнання, особливо 

взаємозв'язком між суб'єктом і об'єктом. При цьому під об'єктом (від 

латинського об'єктум – предмет, річ) ми розуміємо те, на що спрямована 

пізнавальна діяльність суб'єкта. Але тут знову виникає проблема. 

Річ у тому, що людина намагається пізнати все у світі. І це є її 

природним прагненням. Однак природною є і міра можливостей людини, яка 

обмежує коло того, що вона здатна пізнавати, адже "пізнаючи все" можна не 

"пізнати нічого". З одного боку, людина обмежує це свідомо, а з іншого – це 

обмеження існує природно, об'єктивно. Тому можна сказати, що в принципі, 

з точки зору перспективи, об'єктом пізнання може виступати весь світ як все 

суще, що є в людині й поза нею. Однак реально об'єктом пізнання стає лише 

те, з чим безпосередньо, завдяки органам чуття та мисленню, має справу 

людина. Або ж коли посередником стають різні технічні засоби, технології, 

форми та методи наукового пізнання. 

І нарешті, ще одна теза: суб'єкт і об'єкт пізнання перебувають в 

органічному взаємозв'язку, взаємовідношенні – сутність їхньої взаємодії 

можна відобразити також формулою: без суб'єкта немає об'єкта, а без об'єкта 

немає суб'єкта. Пізнання не може відбутися, якщо немає кому пізнавати і 

немає що пізнавати. Активність виходить від суб'єкта, який обирає об'єкт, 

взаємодіє з ним задля пізнання його сутності, досягнення істини. 
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                          6. Розуміння істини. Істина та її критерії. 

 

Коли філософа запитують, що таке істина, то часто він відповідає: 

"Запитайте щось простіше...". Гумористи інколи саркастично говорять, що у 

суперечці народжується істина... за кількістю її учасників. Так, поняття 

істина є одним із найскладніших у гносеології, хоча за своїм призначенням 

воно покликане відображати щось чітке, могутнє і загально-значиме, те, що 

всім зрозуміле й показує результат пізнання. 

Розглядаючи істину як одну з вершин пізнавальної діяльності 

людини, ми підкреслюємо той незаперечний факт, що істина є не просто 

знанням, а знанням особливим. 

Саме поняття істини встановлює відповідність між нашим розумом і 

зовнішнім світом, воно фіксує збіг людських уявлень з об'єктивним станом 

справ. Адже самі собою природні чи соціальні процеси не є істиною, вони є 

дійсністю, тоді як "істина",  це характеристика нашого знання про них, тобто 

відповідність наших знань навколишньому світу. 

Істини бувають передусім емпіричними і теоретичними, а емпірика, 

як відомо, – це досвід. Саме з нього ми робимо висновок, що в собаки чотири 

ноги, а в людини – дві, що фізкультура сприяє здоров'ю, що суперечки з 

батьками чи керівниками псують настрій (а часом і кар'єру). Ці істини 

поверхові, вони не претендують на статус закону, можуть легко відкидатися 

за різних ситуацій. 

Теоретичні істини відображаються у чітких формулюваннях закону, 

тобто відображають не випадковий і поверховий, а глибинний зв'язок речей. 

Але розуміння істини можливе лише через розкриття основних ознак, 

особливостей істини, до яких належать об'єктивність, абсолютність, 

відносність, конкретність, здатність виявлятися завдяки певному ряду 

критеріїв. Схематично це можна зобразити так: 

Об'єктивність істини полягає в тому, що вона існує незалежно від 

свідомості людини. А це означає, що вона закладена, міститься в самому 

об'єкті пізнання. Саме там її шукає й знаходить суб'єкт. Об'єктивність істини 

виявляється у суб'єктивній формі, бо кожна людина бачить, пізнає світ по-

своєму, а отже, у кожного – і свій результат. 

Але людина не може пізнати все до кінця, тобто пізнання у 

завершеному вигляді не існує. У проблемі істини це проглядається як 

взаємозв'язок абсолютної і відносної істини. 

 Абсолютна істина – найбільш повне, всеохоплююче знання про 

дійсність, яке їй відповідає і має підтвердження цієї відповідності. 

Іншими словами, абсолютна істина є баченням речі, явища як 

завершеного процесу. Недосяжна в цьому розумінні, вона є лише метою (чи 

навіть ідеалом) людського пізнання. 

 Відносна істина – це неповне знання про дійсність, яке їй відповідає 

і має підтвердження цієї відповідності. 

Діалектика абсолютної і відносної істини полягає в такому: 
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•   абсолютна істина є сумою істин відносних на основі бачення і 

визначення взаємозв'язків, взаємодії відносних істин; 

• абсолютна істина на певному етапі свого розвитку може 

перетворитися на відносну, тобто стати частковим, незавершеним знанням. 

Яскравий приклад цього – класична механіка І. Ньютона, яка 

протягом майже трьох століть вважалась абсолютною істиною, але завдяки 

створеній А. Ейнштейном теорії відносності стала відносною істиною. Або ж 

учення Левкіпа – Демокріта – Епікура про атом як найпростішу, неподільну 

частинку, з якої складається як весь світ, так і людська душа, що на межі 

XIX-XX ст. спростоване відкриттям подільності атома. 

Якщо ж будь-яку істину, отриману у процесі пізнання, вважати 

вічною, незмінною, раз і назавжди нам даною, то ми приходимо до 

догматизму (від латинського догма – думка, вчення), з якого починається 

занепад і навіть загибель науки, творчого пошуку. Догматизм оперує 

незмінними поняттями, формулами без врахування нових знань, конкретних 

умов місця і часу, тобто в даному разі вважає істину лише абсолютною, 

ігнорує конкретність істини (прикладом можуть бути релігійні догмати, 

марксизм у його сталінському варіанті та ін.). 

Протилежним догматизму є релятивізм (від латинського «релятивус» 

– відносний) як учення про відносність, умовність, суб'єктивність людського 

пізнання. Вважаючи, що будь-яке знання є лише відносним, релятивізм 

заперечує об'єктивність істини, вважає, що у наших знаннях не 

відображається об'єктивна дійсність. 

Ж.Ж. Руссо, французький просвітитель, якось висловив думку, що 

"тисячі шляхів ведуть до помилкових думок, до істини – лише один". Тому в 

реальному процесі пізнання, складному й суперечливому, завжди є місце для 

заблудження (як еквівалент вживаються такі слова, як хиба, похибка, омана) 

– перекрученого, хибного усвідомлення дійсності, зумовленого в кожний 

даний момент обмеженістю наших знань та суспільно-історичної практики. 

Але заблудження слід відрізняти від брехні, як свідомого перекручення 

істини в інтересах групи людей чи спільнот, та від помилок, що виникають 

внаслідок неправильних дій. 

Важливе значення у пізнанні має питання про критерій (мірило) 

істини, яке по-різному вирішується різними філософськими напрямами та 

школами. Виходячи із сучасного стану науки, зокрема філософії, можна 

виділити щонайменше три таких критерії. 

 • Практика як критерій істини. Теоретична діяльність, процес 

пізнання дійсності нерозривно пов'язані з практикою (історичним досвідом, 

життєдіяльністю всього людства). Рівнем розвитку практики (виробничої, 

соціально-історичної) зумовлюються обсяг і характер набутих знань. У 

єдності практики й теорії здійснюється діяльність – процес практичного і 

теоретичного освоєння дійсності. 

Практика є абсолютним і відносним критерієм істини: абсолютність її 

полягає в тому, що всі знання здобуваються і перевіряються практикою; 



 25 

відносність – у тому, що не всі наукові істини перевіряються практикою, 

залежно від умов і можливостей. 

•  Доведеність знання або положення. 

•  Несуперечливість положень одне одному. 

 

 

7. Розуміння методу пізнання та закону 

 

Метод (від грецького метод – буквально: шлях до чогось) – у 

найширшому значенні – спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована 

діяльність. Як засіб пізнання метод є способом відтворення мисленням речі, 

яка вивчається. Це – спосіб побудови і обґрунтування знання. До змісту 

методу входять низка прийомів, за допомогою яких людина пізнає чи 

практично освоює світ. 

 Так, на виробництві метод – це спосіб виготовлення речей, 

вирощування корисних рослин, тварин тощо. У науці метод – це спосіб 

досягнення нових результатів, наукових істин. Філософія протягом свого 

розвитку виробила загальний метод пізнання – діалектику, одну з 

найважливіших форм мислення. 

Діалектика (від грецького – веду бесіду, розмірковую) у первісному 

значенні розумілась як мистецтво вести бесіду з метою спростування 

аргументів суперника і з'ясування змісту понять. Але вже від Платона її 

починають розуміти як метод пізнання ідей. 

 З чого виходить діалектика? По-перше, з принципу загального зв'язку 

– все поєднане з усім, світ – одне єдине велике ціле. По-друге, з принципу 

розвитку, про що мовилося в одному із попередніх розділів. Джерело 

розвитку діалектика вбачає у самих речах, усередині їх – у внутрішній 

суперечності, наявності внутрішніх протилежностей (тому розвиток є 

саморозвитком речей, явищ). Отже, на буденному рівні про її сутність можна 

сказати так – і те, й інше. 

 Протилежна діалектиці метафізика, навпаки, виходить із принципу 

ізольованості речей, явищ, із відсутності розвитку або визначення його як 

простого механічного переміщення чи як коловороту, джерелом якого є 

поштовх зовні (а звідси одразу виникає питання про автора першопоштовху, 

що приводить до ідеї Бога, Духа тощо). Отже, це підхід або те, або інше ("чи 

те, чи інше"), тобто однобічне мислення. 

 Крім метафізики, до альтернатив діалектики належать також такі 

філософські методи, як софістика, еклектика, "негативна діалектика", 

герменевтика як мистецтво тлумачення текстів та ін., про які власне 

йтиметься в курсі самої філософії. 

 Окрім філософських методів, у різних науках застосовуються 

спеціальні методи. Одні з них є загальнонауковими, застосовуються у всіх 

сферах знань (наприклад, метод моделювання, який нині набуває особливого 

значення, статистичний метод та багато інших). Інші є вузькоспеціальними і 
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розраховані лише на вивчення певного об'єкта (метод мічених атомів, метод 

структурної лінгвістики тощо). 

Загальнонаукові методи поділяють на емпіричні та теоретичні. До 

перших належать спостереження, вимірювання, опис, експеримент. 

Спостереження – це пряма і безпосередня реєстрація подій, які спостерігає 

дослідник. Вимірювання — спостереження, яке фіксує не лише якісні 

характеристики речей і явищ, а і їхні кількісні показники. Експеримент (від 

латинського – проба, досвід) – один з основних методів наукового пізнання, 

який передбачає планомірне, усвідомлене проведення спостереження, 

створення організованого, штучного середовища з метою отримання нової, 

необхідної інформації. 

До теоретичних методів пізнання належать: аналіз як розчленування 

речі на складові з метою їхнього вивчення у процесі мислення чи на практиці 

та синтез як протилежний процес. Про єдність їх образно писав Гегель: коли 

дитина ламає іграшку, прагнучи заглянути що там всередині, вона несвідомо 

здійснює аналіз, коли ж потім, боячись, що її сваритимуть батьки, 

намагається її знову зібрати — неусвідом-лений процес синтезу. 

До цих же методів належать індукція та дедукція як рух від окремого, 

особливого до загального, закономірного чи навпаки. Ф. Бекон вважав метод 

індукції єдино правильним для природничих наук. Відомий же детектив 

Шерлок Холмс, герой творів А. Конан-Дойля, вдавався лише до 

дедуктивного методу, будучи прихильником ідей французького філософа  

Р. Декарта. 

Сходження від абстрактного до конкретного і навпаки – ще один із 

теоретичних методів пізнання. Вдаючись до абстракції, дослідник виділяє 

головне, сутнісне і відволікається від випадкового, неголовного у речі, явищі. 

За допомогою абстракцій утворюються наукові поняття (наприклад, 

"людина", "речовина" тощо). 

Метод аналогії (від грецького – подібність) визначає подібність, 

відповідність, тобто те, що має однакове значення. Моделювання (речове чи 

математичне) є створенням аналога, тобто взірця, норми певної речі чи 

явища. Цей аналог потрібен для збереження й розширення знання про 

оригінал для його перетворення або управління ним. Ідеалізація є мисленим 

створенням об'єктів, які не існують у дійсності (наприклад, у математиці це 

точка, у фізиці – ідеальний газ чи абсолютно тверде тіло, у суспільстві – 

ідеальна держава, ідеальна сім'я та ін.). Звідси – виникнення особистих та 

суспільних ідеалів, про що йшлося в розділі "Душевне життя і духовність 

людини". До цих же методів належать формалізація, методи історичного і 

логічного та ін. 

 Вчення про методи пізнання вивчається методологією – розділом 

філософії. Реальним предметом методологічного аналізу є не вироблення 

універсального методу, бо такого методу взагалі не існує, а дослідження 

існуючих методів, пошуки нових, виявлення тенденцій та напрямів їхнього 

розвитку, а також проблема взаємозв'язку різних методів у науковому 

дослідженні. 
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 Яка природа методів? Своїм генетичним корінням метод виходить із 

практичної діяльності. Прийоми практичних дій людини від самого початку 

мусили узгоджуватися із властивостями за законами дійсності, із логікою тих 

процесів, з якими людина мала справу. 

І, пізнаючи ці процеси, людина відкриває для себе досить важливу 

властивість існування світу: у зв'язках і відношеннях є багато чого стійкого, 

незмінного, повторюваного та необхідного. Ця властивість отримала назву 

"закон". 

Отже, закон у найбільш загальній, абстрактній формі – поняття, яке 

відображає необхідне, суттєве, стійке, повторюване у тих чи інших явищах 

дійсності. Таке розуміння поняття закону показує, що у світі, незалежно від 

свідомості людини, тобто об'єктивно, існує закономірність, відображення 

якої відбувається суб'єктивно і визначається поняттям "закон". Людина ж 

відкриває закони, наприклад, природи, остільки, оскільки вона змогла своєю 

свідомістю охопити необхідні, стійкі, повторювані зв'язки і відносини.  

І.Ньютон, пізнавши цілісність механістичної картини світу, відобразив її 

суб'єктивно, побачивши окрему грань – земне тяжіння. Але закони Ньютона 

"працюють" і тепер, бо це суб'єктивне відображення максимально близьке до 

свого прообразу. 

Людина відкриває закони не тільки "першої" природи, в якій вона 

виникла. Людина часто творить закономірності "другої" природи, тобто того, 

що вона створила сама. Діяльність людини зумовлює виникнення ряду 

закономірностей суспільного розвитку і тих відносин, які складаються у 

певному суспільстві. Загальновідомо, що без праці, трудової діяльності 

людини як закономірності не може існувати суспільство. 

Закон відображає одну зі сторін сутності, пізнання якої в теорії 

збігається із переходом від емпіричних фактів до формулювання законів, за 

якими відбуваються процеси, що вивчаються. 

Типи законів різноманітні. Одні з них відображають функціональний 

взаємозв'язок між властивостями речей (наприклад, закон взаємозв'язку маси 

та енергії), інші – взаємозв'язок між самими матеріальними об'єктами у 

великих за розміром системах (наприклад, закони електромагнітних та 

гравітаційних взаємодій), між самими системами або між різними станами чи 

стадіями розвитку систем (наприклад, закон зростання ентропії, закон 

переходу кількісних змін у якісні). 

Закони розрізняються також за ступенем спільності та сфери дії. 

Окремі, або специфічні, закони відображають зв'язок між конкретними 

фізичними, хімічними або біологічними властивостями речей (згадайте 

відомі зі шкільного курсу закони фізики, хімії чи біології). 

Загальні закони відображають взаємозв'язок між загальними 

властивостями, виявляються на всіх рівнях буття і вивчаються такими 

дисциплінами, як філософія, кібернетика та ін. 

 У природі закон реалізується несвідомо, в результаті об'єктивної 

взаємодії матеріальних тіл. У суспільстві всі соціальні закони реалізуються 

завдяки свідомій, цілеспрямованій діяльності людей, тобто завдяки 
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суб'єктивному фактору. Реалізація законів залежить від наявності 

відповідних умов. 

Саме в суспільстві виявляється активна законотворча діяльність 

людини, особливо у таких сферах, як право і мораль. 

Таке розуміння поняття "закон" дає підстави зробити такий висновок. 

Поняття закону, його розуміння дає змогу людині, людству визначатися з 

тим загальнонеобхідним, важливим у їхньому житті, що, з одного боку, 

відбувається завдяки об'єктивним процесам, а з іншого – завдяки послідовній, 

цілеспрямованій діяльності самих людей. Іншими словами, поняття закону 

відтіняє межі можливого і неможливого в житті та діяльності людей. 

 

 

 

 

                                            8 . Що таке природа? 

 

Етимологічно, тобто відповідно до первісного значення слова, 

поняття природа є похідним від слів "при роді" (тобто родовій общині, формі 

спільноти людей, пов'язаних між собою кровною спорідненістю), "при 

родах", "при породіллі" (тобто при народженні, адже природа породжує 

людину). Але це поняття і в літературі, і в буденній мові вживається 

неоднозначно. 

 У найширшому розумінні природа – це, перш за все, ми самі, а 

також все існуюче, весь світ в об'єктивній різноманітності його проявів. 
У цьому значенні поняття "природа" охоплює все суще, весь Всесвіт, воно 

близьке до поняття "матерія". Отже, це весь світ навколо нас у всій 

безкінечності своїх проявів, об'єктивна реальність, що існує поза людиною і 

незалежно від неї. Природа не має ні початку, ні кінця, вона безкінечна у 

просторі й часі, перебуває у безперервному русі, змінах. Отже, у цьому сенсі 

природа включає в себе і людське суспільство. 

 В іншому розумінні природа – це об'єкт науки, точніше – сукупний 

об'єкт "науки про природу", природознавства. 

 Але найбільш поширеним є розуміння природи як сукупності 

об'єктивних умов існування людства, його навколишнього середовища, як 

частини матеріального світу, що певною мірою протистоїть 

суспільству. Саме в цьому розумінні поняття "природа" вживається для 

характеристики її місця та ролі в системі відносин людини і суспільства та 

об'єктивної дійсності. 

 Таким чином, поняття "природа", "природне середовище" мають 

важливе практичне та психологічне значення, оскільки в них робиться 

наголос на тій частині світу, центром якої є людина і яка є сферою її 

проживання, об'єктом вивчення та перетворення. У цьому аспекті природа як 

складова світової цілісності становить основу буття людини та суспільства, 

предмет людської діяльності, середовище людського існування. 
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 Протилежне поняттю природа – поняття культура. Не розглядаючи 

останнє докладно (про це йтиметься в одному з наступних розділів), лише 

констатуємо, що культура – це освоєне, перетворене людиною, природа ж – 

те, що протистоїть людині, існує за своїми власними, не залежними від 

людини законами. Культура, таким чином, є перетвореною людиною 

природою. Тому діяльність людини можна розглядати як перетворення 

природного, натурального в культурне, штучне. Саме в цьому перетворенні 

природи знаходить прояв сутність людського способу існування у світі. 

Людина, таким чином, у своїй діяльності протиставлена природі, але 

водночас є частиною і породженням великої "матері-природи". Природа ж 

пов'язана сама з собою, оскільки людина є її частиною. Тому культурній 

історії людства передувала природна передісторія, в процесі якої складалися 

природні передумови суспільного життя. 

Але природа для людини – не лише умова її існування, не тільки 

сфера її перетворюючої діяльності. На цих засадах виникають і розвиваються 

й інші форми відносин людини з природою, зокрема, крім практичного, 

пізнавальне відношення, яке реалізується у формі передусім природничих 

наук; оціночне ставлення до природи, яке має відображення у поняттях блага, 

краси, добра тощо. У сучасному світі людина вперше за свою історію 

змушена також брати на себе відповідальність за збереження тієї частини 

природи, яка включена до сфери розвитку продуктивних сил суспільства і 

стає дедалі ширшою. 

Таким чином, людина, суспільство та культура водночас і 

протистоять природі, і органічно в неї входять. Така суперечність породжує 

різне розуміння взаємовідносин людини і природи, про що йтиме мова далі. 

Найзагальніше уявлення про взаємодію людини і природи дає нам 

поняття навколишнє середовище, або довкілля. Це середовище звичайно 

поділяють на природне і штучне навколишнє середовище, або на так звану 

першу, неолюднену природу, що існує незалежно від людини та її діяльності, 

яка ще не стала предметом практичного перетворення і є потенційним 

об'єктом пізнання та освоєння (інколи її називають "натуральною 

природою"), і другу, тобто природу, яка вже охоплена практичною 

діяльністю людини, є її результатом, тобто середовищем культури. 

До природного середовища належать гео- та біосфера, тобто ті 

матеріальні системи, які виникли поза і незалежно від людини, але стали або 

можуть стати об'єктом її діяльності. З початком освоєння космосу такими 

об'єктами можна вважати і певну частину Сонячної системи, так званий 

ближній космос. Отже, природне середовище не обмежується лише 

географічним середовищем. Поняття географічне середовище було введене у 

соціальну філософію та географію французьким ученим Ж. Реклю (1830-

1905) та російським природознавцем Л.І. Мечниковим (1838-1888), братом 

видатного фізіолога І.І. Мечнікова, і до початку космічної ери воно більш-

менш правильно відображало сутність проблеми. Що ж до сьогодення, то 

географічним середовищем можна вважати лише ту частину природи, з якою 

суспільство безпосередньо контактує на певному історичному етапі. Воно 



 30 

охоплює тільки поверхню Землі, становить надзвичайно важливу, але не 

єдину підсистему природного середовища існування людини, в чому ми 

незабаром переконаємося. 

Штучне середовище охоплює матеріальні та соціальні умови 

життєдіяльності людини, об'єкти естетичного і морального ставлення 

людини до природи. Це матеріальні речі, створені людиною, яких не існує у 

природі: рослини та тварини, виведені або створені людиною завдяки 

природному добору чи генній інженерії; суспільні відносини, пов'язані з 

соціальною формою руху матерії і здійснювані через свідому діяльність 

людей, а також духовні, моральні, естетичні цінності тощо. Штучне 

середовище неминуче постійно наступає на природне, поглинаючи його. 

Щоб переконатися у зростанні ролі штучного середовища в житті 

людини, звернемося до такого прикладу. Маса всіх штучно створених 

людиною неживих речей та живих організмів називається техномасою.  Маса 

всіх живих організмів, які існують у природному середовищі, називається 

біомасою. Сучасні елементарні розрахунки свідчать, що техномаса, 

вироблена людством протягом лише одного року, становить близько 1013-

1014 тонн, біомаса ж, вироблена на суші, – 1012 тонн. Отже, вже сьогодні 

людство створило штучне середовище свого існування, яке в десятки й сотні 

разів продуктивніше за природне. До цього слід додати також техногенний 

вплив людини, який призводить до змін геологічних структур, створення 

штучних водойм, змін атмосфери і навіть світіння Землі, тобто зміни її 

випромінювання під впливом штучних енергетичних процесів. 

Водночас природне середовище є не лише матеріальними умовами 

життєдіяльності людини і вихідним об'єктом виробництва, а й об'єктом 

певного естетичного й морального відношення. Адже з природою, як уже 

говорилося, нерозривно пов'язане не лише фізичне, а й духовне життя 

людини. Тому ставлення людини до природи не визначається лише 

утилітарними, меркантильними інтересами, воно охоплює також і розуміння 

глибин людської душі. 

Таким чином, можна зробити чотири принципових висновки, в яких 

відображається "людське обличчя" природи: 

•  природа така, що має здатність породжувати людину; 

• людина як у прямому, так і в переносному розумінні народжується 

"з природи"; 

• природна основа людини є тими підвалинами, на яких тільки й 

можливе виникнення неприродного, тобто людського буття, психіки, 

свідомості тощо; 

• у природному матеріалі людина втілює те, що є для неї 

непритаманним, неприродним. У підсумку природа стає засадами 

суспільного життя. 

 Різні тлумачення поняття "природа" відображають певну "сходинку" 

в розвитку культури та рівень суспільних відносин, про що йтиметься. 
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9. Історичний розвиток уявлень про природу. 

 

Розуміння природи історично мінливе, воно відображає певні етапи 

розвитку людства, його взаємодії з природою. 

У міфології природа уподібнюється людині. Речі та явища природи, 

небесні тіла, тварини, навіть надприродні істоти (духи, боги) наділяються 

зовнішністю й фізичними рисами людини. Природний та соціальний світи у 

цьому типі світогляду ще не розрізняються. Людина залежала від природних 

сил, її світогляд породжував анімістичні й тотемістичні вірування. 

 У релігії (йтиметься передусім про середньовічну християнську 

традицію) природа створена Богом. Так, у Біблії говориться про акт творіння: 

"На початку Бог створив небо та землю, відділив Небо від суші і повелів 

з'явитись рослинам. На четвертий день створив Сонце, Місяць і Зірки, на 

п'ятий – риб, звірів, птахів та іншу живність. На шостий день створив 

людину". 

 Але природа протиставляється людині як зашкарубла, статична, 

нездатна до розвитку й удосконалення, як така, що не має позитивних 

вимірів. Людина ж створена за образом і подобою Божою, її природна 

частина потребує постійного духовного приборкання, адже життя – це 

боріння божественного начала (душі) з гріховним природним началом 

(тілом). Щоправда,  був і інший підхід: оскільки природа є божественним 

творінням, то в ній потрібно шукати раціональне начало, закладений у ній 

божественний план. Тому природа розуміється як книга, виходячи з того, що 

Бог дав людям дві книги – Святе Письмо, або Біблію, та Книгу Природи. 

Уже в античному мисленні знаходимо обґрунтування ідеї гармонії 

людини і природи. З одного боку, людина є частиною природи 

("мікрокосм"), у ній немає нічого, чого не було в космосі в незмірно більших 

розмірах. Подібно до того як тіло людини складається з елементів, розсіяних 

у космосі, так і розум людини є частинкою світового розуму. З іншого – сам 

космос розглядався як якийсь живий і досконалий, упорядкований організм, 

підпорядкований певному ритму, логосу, закону. Життя природи наділялося 

антропоморфними властивостями. 

В епоху Відродження відбувається відкриття краси і величі природи, 

яка розглядається як джерело радощів, насолод (згадаймо неперевершені 

шедеври живопису того періоду). Можна говорити про культ природного, 

тілесного в самій людині, про антропоцентричний характер філософії 

Відродження і становлення наукового вивчення природи і людини. 

По-новому переосмислюється й релігія, панує пантеїзм (від 

латинського «пан» – усе і «теос» – бог) – філософсько-релігійне вчення, за 

яким бог є безособовим началом, розлитим по всій природі, тотожним з 

нею. "Світ є розгорнутим існуванням Бога, а Бог – згорнутий стан світу, – 

вважав німецький учений М. Кузанський (1401-1464). – "Бог є природа". 

Надалі у філософії та естетиці романтизму природа розглядається як 

притулок, протиставлений розбещеній і ганебній цивілізації. Французький 
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просвітитель і філософ Жан-Жак Руссо категорично заявляв, що перехід 

людини від природного стану до соціального є джерелом усіх її нещасть, 

закликав до повернення до природи. Подібні заклики можна почути й у наш 

час (наприклад, "назад до печер", "назад до природи" тощо). 

У процесі становлення капіталізму, з формуванням нового історичного 

типу філософії – філософії Нового часу – виникає якісно новий тип ставлення 

людини до природи, її розуміння. Природа розглядається вже як об'єкт 

інтенсивної перетворюючої діяльності, як комора, з якої можна черпати все 

без міри й рахунку. Найчіткіше це було висловлено засновником даного етапу 

розвитку світової філософії англійським мислителем Ф. Беконом, який 

сформулював принцип – "Знання – це сила" і вважав, що мета науки і техніки 

– панування над природою. 

Ф. Бекон створив стратегічний ґрунт для нового емпіричного 

(досвідного) методу західноєвропейської науки. У нього ми знаходимо такі 

поняття стосовно ставлення людини до природи: природу треба 

"приборкувати у її блуканнях", розпинати, примушувати видавати свої 

таємниці вченим, обмежувати, "робити рабою", контролювати тощо. Така 

сама позиція щодо природи була притаманна і французькому мислителю 

Рене Декарту, який вважав, що "людина є власником і володарем природи". 

Певною мірою таке розуміння природи, ідея її утилітарного 

використання та підкорення панує й сьогодні. Але оскільки метою сучасного 

розвитку людства стало його виживання, а останнє можливе лише через 

збереження, "виживання" природи, особливо гостро стоїть зараз питання про 

докорінну зміну такого розуміння природи і ставлення до неї, необхідність 

гармонії, партнерства людини і природи, про що йтиметься далі. 

 Щодо природничо-наукового знання, то від епохи капіталізму в ньому 

переважає ідея випробування природи, прагнення пізнати її таємниці (до чого 

закликав Ф. Бекон), звести всю багатоманітність природи до чітко 

сформульованих законів. Причому споживацьке ставлення до природи 

домінувало головним чином у першій половині XX ст. З другої ж половини 

XX ст. становище змінилося, ставлення людини до природи починає 

включати в себе момент відповідальності, що може викликати найглибші 

зміни самого характеру природоперетворюючої діяльності людини, 

суспільства, її напрямів та методів здійснення. Але для оптимізму підстав, на 

жаль, ще досить мало. 

 Узагальнюючи, зробимо висновок, що у процесі розвитку уявлень про 

природу можна виділити два принципово протилежні її розуміння: 

•  природа є царством сліпих, стихійних сил, непідвладних людському 

розуму, хаосом; 

• природа – царство, де панують розумні закони, торжествує природна 

необхідність, немає місця для свавілля й примх, які часто-густо трапляються 

у взаємовідносинах між людьми. 

Відповідно до цих уявлень були сформульовані й дві настільки ж 

протилежні позиції: 

•   необхідність підкорення природи людині, панування над нею; 
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• необхідність вчитися у природи як взірця досконалості, який 

перевершує і людину, і культуру. 

  

З позицій сучасної науки, природа не створена і незнищенна, 

невичерпна, безкінечна й безмежна. У своєму розвитку неорганічна природа 

породжує органічну (біосферу), остання ж готує всі необхідні біологічні 

умови для появи людини. Виникнення людини, суспільства суттєво змінює 

саму природу (формується ноосфера). 
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                                     10. Розуміння біосфери та ноосфери 

 

Біосфера (від грецького «біос» – життя і «сфайрос» – сфера) – це 

цілісна земна оболонка, охоплена життям і якісно перетворена ним.Її 

структура та енерго-інформаційні процеси визначаються минулою і 

сучасною діяльністю живих організмів. Вона зазнає також впливу 

космічних і глибинних підземних енергій. Просторово біосфера охоплює: 

•  тропосферу, тобто нижню частину атмосфери, до 10-15 кілометрів; 

• кору вивітрювання, на 2-3 кілометри вглиб від поверхні Землі та всю 

гідросферу до її максимальних глибин. 

 Цей простір населяє близько 1,5 млн тварин та 0,5 млн рослинних 

видів. Біосфера включає в себе різні екосистеми, співтовариства, популяції, 

організми. 

Крім того, біосфера – це також: 

• "жива речовина", в якій головна роль належить рослинам, їхня маса 

становить понад 95 відсотків маси біосфери, 

близько 2,4 трлн тонн, і відтворюється зі швидкістю 5-10 % на рік. 

Завдяки цьому щорічно утворюється 180 млн тонн рослинної біомаси та 

близько 300 млн тонн кисню, без яких не можливе життя людини; 

• "біогенна речовина", тобто органічно-мінеральні, або органічні, 

продукти, створені живою речовиною (кам'яне вугілля, торф, родючий ґрунт, 

вапняки тощо); 

• так звана біокісткова речовина, створена живими організмами разом 

із неживою природою (вода, атмосфера). 

 Для позначення загальної маси живого, яке заповнює біосферу, 

звичайно вживається поняття біомаса. Понад 99 її відсотків становлять 

рослинні, автотрофні, фотосинтезуючі організми. Невеликою на сьогодні 

частиною біомаси планети є сукупність живих людських індивідів, які 

пов'язані системою суспільних відносин і утворюють людство. Хоча 

кількісно людство постійно зростає, загальна його маса близька до 0,0002 % 

загальної речовини на планеті. Це і є своєрідне антропологічне покриття 

Землі – антропосфера. 

За сучасними науковими уявленнями, перші ознаки життя на нашій 

планеті з'явилися близько 3,8 млрд років тому. Значно пізніше, близько 2 

млрд років тому виникли перші клітини, здатні до фотосинтезу, тобто до 

використання енергії сонячного світла для хімічних реакцій, у процесі яких 

виділяється кисень. Це був важливий чинник, що зумовив зміну характеру 

земної атмосфери, її хімічного складу і дав змогу живому швидко 

поширюватися на всій поверхні Землі – виникла нова цілісна система, тобто 

біосфера. 

 Уявлення про життя як певну стадію в еволюції не лише Землі, а й 

Всесвіту в цілому були сформовані на початку XX ст. представниками так 

званого космізму (К. Ціолковський, О. Чижевський та ін.). Їхні ідеї вплинули 

на В. Вернадського, у творчості якого чи не найглибше реалізувалися 
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уявлення про життя як фактор планетарного та космічного порядку, про 

відповідальність наділеної розумом людини за збереження життя на Землі. 

 Отже, таке розуміння біосфери дає змогу розглядати життя як 

безперервний у просторі та часі потік, у якому постійно перетворюються 

речовина, енергія та інформація. 

 До найбільш характерних особливостей живої матерії відносять 

різноманітність форм, у яких вона існує. Адже у живому світі природа 

виявляється у всій гамі кольорів, контрастів, відтінків і переходів, у 

мислимих і немислимих поєднаннях геометричних фігур та розмірів, звуків 

та запахів, безкінечному діапазоні зовнішніх умов, придатних для існування 

різноманітних видів організмів. А це, у свою чергу, живить не лише почуття 

людини, а і її розум. 

Зростаюча роль практичної діяльності людини та її вплив на природу 

знаменує собою початок нового етапу геологічної історії Землі, на якому 

людство має вибудувати свої відносини з природою на наукових засадах, а 

наука – пронизувати всю діяльність суспільства, у тому числі його відносини 

з природою. Отже, біосфера у XX ст. перетворюється на ноосферу. 

Поняття ноосфера (від грецького «ноос» – розум і «сфайрос» – сфера) 

виникло у 20-х роках нашого століття. Наукову концепцію ноосфери 

розробив В.І. Вернадський. Він розумів її як сферу взаємодії суспільства і 

природи, в межах якої розумна людська діяльність стає головним, 

визначальним чинником. Людство, озброєне науковою думкою, вважав 

учений, має стати вирішальною силою, яка надалі визначатиме еволюцію 

нашої планети. 

 Виникнення ноосфери, на думку В.І. Вернадського, – об'єктивний і 

неминучий вияв життя як природного явища. Сутність ноосфери коротко 

можна сформулювати так: якщо узгодженість процесів, які відбуваються у 

неживій природі, забезпечується механізмами саморегуляції, то узгодженість 

характеристик природного середовища і суспільства може бути здійснена 

розумом і волею. Тобто мова йде вже не про руйнівне втручання у природу, а 

про науково обґрунтоване збереження на Землі умов для життя і щастя 

людей. Визначальним фактором має бути не стихія природного розвитку, а 

інтелект людини. 

 Вчений розглядав ноосферу як майбутній стан біосфери, оскільки 

людство ще далеке від такого стану. У своїй останній праці "Кілька слів про 

ноосферу" він визначив деякі загальні умови, необхідні для створення 

ноосфери, зокрема: людство має стати єдиним в інформаційному й 

економічному зв'язках; ноосфера — явище загальнопланетарне, тому 

людство має прийти до цілковитої рівності рас, народів та ін.; ноосфера не 

може бути створена до припинення війн на Землі. 

За вченням В.І. Вернадського, ноосфера мала стати втіленням не лише 

наукових знань, а й моральних якостей людства, найкращих рис духовності 

людини. Вона прогнозувалася як гармонія духовних та фізичних відносин 

людини і природи, людини і людини. Але дійсність далеко не завжди 

розумна, вона не часто "вписується" у теоретичні міркування й передбачення. 
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У реальному процесі розвитку ноосфера стала лише однобічним втіленням 

раціонального знання. Відсутність у ній моральної та інших людських 

цінностей стала усвідомлюватися значно пізніше, з виникненням глобальних 

проблем. 

 Теорія ноосфери сформувалася тоді, коли світ складався з трьох 

взаємопов'язаних елементів: природа – людина – суспільство. До них потім 

приєднується ще один суттєвий елемент – техніка, яка створена людиною і 

яка стала головним чинником змін на планеті, особливо з початком 

наприкінці 50-х років науково-технічної революції як велетенського якісного 

стрибка в розвитку науки та техніки. Це спричинило екологічну проблему – 

одну з найнебезпечніших з-поміж глобальних проблем людства. Почалась 

руйнація гармонії відносин між людьми і їхнього ставлення до природи. 

Тому оптимізм сьогодні відійшов на задній план, його відтіснили 

песимістичні настрої і оцінки. 

 У наш час виникли спроби наповнити феномен ноосфери етичним 

змістом, поєднати науку і мораль, гуманітарні та технічні знання, тобто 

створити глобальну етику. Необхідність морального ставлення до природи, 

насамперед до живої, відображена у вченні видатного мислителя й гуманіста 

Альберта Швейцера, яке він назвав етикою благоговіння перед життям. 

На відміну від В. Вернадського, який розглядав життя у 

загальнопланетарному масштабі, А. Швейцер закликав придивлятися до 

кожної живої істоти. Звідси його визначення людини: "Я є життя, що живе 

серед життя, яке теж хоче жити". Найзагальнішою засадою моральності, 

визначенням етичного, за Швейцером, є принцип благоговіння перед життям. 

Добро в такому розумінні – це діяння, спрямоване на збереження й 

удосконалення життя. Отже ми знову зустрілися з поняттям добра. 

Таким чином, вчення про ноосферу з самого початку містило в собі 

елемент утопії, у ньому тісно переплетені ціннісні та буттєві підходи без 

будь-якого розмежування їх. Тому потрібно розрізняти розуміння ноосфери 

як утопії і як реального стану. І, виходячи з реального стану відносин людини 

з природою, слушною можна вважати думку деяких сучасних вчених про те, 

що ноосфера знаменує собою початок низхідного етапу розвитку людства. 

Розглядаючи далі проблеми відносин між людиною, суспільством і 

природою, ми ще повернемося до цього питання. 
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        11. Природа як сукупність об'єктивних умов існування людства 

 

Людина, суспільство безпосередньо пов'язані не з усією природою, а з 

певною її частиною – географічним середовищем, тобто з тією частиною 

природи (земна кора, атмосфера, вода, ґрунтовий покрив, рослинний та 

тваринний світ, клімат), яка залучена до виробничого процесу і 

використовується у матеріальному житті суспільства. 

Ідея визначальної ролі природних умов у житті суспільства висувалася 

ще античними авторами (наприклад, Платон прагнув довести, що вирішальну 

роль у житті суспільства відіграє клімат), проте набула поширення лише в 

період становлення капіталізму. 

 У XVII-XVIII ст. сформувався географічний детермінізм (від 

латинського детермінаре – визначати) як напрям соціальної філософії та 

соціології, який проголошував географічне середовище вирішальним 

чинником розвитку суспільства, історичної долі тієї чи іншої країни, того чи 

іншого народу. Його засновник – французький мислитель Шарль-Луї 

Монтеск'є (1689-1755) у праці "Про дух законів" висловив глибоку на той час 

ідею про загальну закономірність, якій підпорядковані всі явища природи і 

суспільства, вважав, що характер народу, суспільно-політичний устрій 

країни, релігійні уявлення, становище жінки, форма сім'ї, тобто весь спосіб 

життя людей зумовлений передусім характером поверхні Землі, ґрунтами й 

особливо кліматом. Влада клімату, вважав він, "сильніша від усіх влад". 

Представником цього ж напряму був англієць Г. Бокль (1821-1862), який у 

праці "Історія цивілізації в Англії" визначив уже чотири чинники життя та 

долі людства: клімат, ґрунт, ландшафт, їжа. 

З погляду сучасної науки, у цих мислителів ми бачимо перебільшення 

ролі одного чи кількох природних чинників у житті та розвитку суспільства. 

Водночас безсумнівним є той факт, що людина живе на Землі в межах її 

тонкої оболонки – географічного середовища. Більше того, сама людина є 

природною істотою, яка живе за законами природного світу. 

 Отже, природа є необхідною передумовою функціонування та 

розвитку суспільства. При цьому природні умови можуть або сприяти 

розвитку суспільства, або певною мірою гальмувати його. Ця залежність була 

особливо відчутною (якщо не сказати – повною) у період становлення 

людства – за первіснообщинного ладу. Адже надто сприятливі природні 

умови, які давали чи дають нині людям усе необхідне для життя, не 

потребуючи певних зусиль від людей (як приклад – наявність хлібного 

дерева: залишається лише йти і різати хліб), як і надто суворі, що 

зумовлюють напруження всіх її життєвих сил для підтримання лише свого 

фізичного існування, негативно позначалися на бутті суспільства. 

 Зовнішні стосовно людини природні передумови звичайно поділяють 

на загальні, які діють протягом усієї історії на всі покоління (наприклад, 

космічні явища, геологічні та кліматичні чинники), та специфічні, до яких 

можна віднести запаси мінералів, корисних копалин, палива, природні засоби 



 38 

комунікації та ін., які діють у різні періоди історії людства з різною силою і 

справляють неоднаковий вплив на народи. 

 Природні умови впливають на суспільство передусім своїми 

процесами, явищами, силами, як постійними (наприклад, склад атмосфери і 

води, припливи й відпливи), так і тимчасовими, поодинокими (метеорити, 

зміна географічних і магнітних полюсів та ін.), які діють і безпосередньо, й 

опосередковано, тобто самі собою й за участю людей. 

 Водночас природні передумови забезпечують можливість 

довготривалого існування і розвитку суспільства потрібними йому 

резервами. До них можна віднести запаси корисних копалин та енергетичних 

ресурсів Землі, а з часом – і Космосу, ресурси води та кисню в атмосфері 

тощо. Іншими словами, людство нерозривно пов'язане і залежить від 

матеріально-енергетичних ресурсів та процесів, що відбуваються у біосфері. 

 Невід'ємною складовою суспільства є світ матеріальних речей: знарядь 

і засобів праці, оброблених предметів праці, виготовлених матеріальних 

продуктів, житла й виробничих приміщень, транспортних засобів, 

оброблених ланів тощо, тобто весь безкінечний багатоманітний матеріальний 

світ, створений людиною у процесі її трудової діяльності протягом багатьох 

поколінь. Цей світ, який є водночас і середовищем існування людини, і 

засобом та продуктом її життєдіяльності, є основою існування людини. Будь-

яка матеріальна річ, виготовлена людиною, створюється з природної 

речовини. Тому в будь-якій, створеній людською працею, розумом і волею 

матеріальній речі закладена саме природна основа; навіть коли вихідна 

природна основа в результаті численних перетворень втрачає свій первісний 

вигляд і перетворюється на щось зовсім інше за своєю формою, то це не 

означає зникнення у ній природного. 

            Створений людиною матеріально-предметний світ, як уже 

зазначалося, називають другою природою, її інколи вважають такою, що 

втратила природне начало, бо створена людською працею, такою, яка є 

межею між природою і суспільством. У дійсності "друга природа" водночас є 

і природою, і суспільством. 

Матеріально-виробнича сфера суспільства є визначальною у ньому. 

Праця ж є діяльністю людини. Природа є загальною умовою і предметом 

людської праці, продуктивною силою суспільства, тобто природні умови 

справляють вплив на розвиток продуктивних сил, їхні напрям і темпи. 

 Суттєвим є вплив природних умов на форми і темпи історичного 

процесу. Адже відомо, що природні цикли (доби, пори року) визначають 

ритм життєдіяльності людини, від них залежить продуктивність людської 

праці. Засухи, повені, виверження вулканів, землетруси можуть знищувати 

результати людської праці й гальмувати розвиток суспільства. 

 Сімейно-побутова сфера людської життєдіяльності також має 

природний характер. Відомо, що народжуваність дітей різної статі в певній 

статистичній пропорції природно детермінована, хоча цей чинник має свої 

суспільні вияви. Такі соціальні інституції, як шлюб, медичні заклади, 

похоронні служби також безпосередньо пов'язані з природою людини. 
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 Природні умови багато в чому визначають побут людини. Адже і 

характер помешкання, і форми розселення залежать передусім від природних 

умов: клімату, ландшафту тощо. Спробуйте уявити собі, наприклад, 

карпатське гірське село у степах України, і навпаки. Від цих умов залежить 

також необхідність певного одягу, різна калорійність продуктів харчування 

тощо. 

 Природні чинники відіграють значну роль і в соціальній сфері 

суспільства. Оскільки людина є природною істотою, то і весь світ соціальних 

спільнот як світ зв'язків, відносин, контактів тощо теж має відбиток 

природного. Розглянемо це на конкретних прикладах. 

 Починаючи з періоду розкладу первіснообщинного ладу, одним із 

первинних осередків людського суспільства є сім'я – своєрідний 

мікроколектив, який має виняткову соціальну стійкість. Найважливішою ж 

функцією сім'ї є відтворення людського роду, задоволення важливої 

природної потреби людини. Тому цілком зрозуміло, що природне начало є 

найважливішою основою сім'ї. 

Природним процесом є також зростання народонаселення як потреба 

суспільства. Без нього, як відомо, неможливий висхідний розвиток людства. 

У цьому розумінні це процес суспільний, соціальний. Але водночас він 

містить у собі і яскраво виражені риси природного процесу, адже витоки 

зростання народонаселення – у механізмі функціонування сім'ї як природного 

об'єднання чоловіка і жінки. І, ймовірно, процес зростання народонаселення 

пов'язаний із загальними законами розвитку популяції людини в цілому. 

 Проявом природних детермінацій людей є расовий поділ суспільства. 

Расова належність і розділяє людей, і водночас об'єднує їх у великі групи. 

Цей поділ не пов'язаний із закономірностями суспільного життя. Він є 

наслідком дії природних механізмів. Але не можна абстрагуватися від того, 

що так чи інакше, прямо чи опосередковано расові особливості людей 

вплетені у їхнє суспільне життя, інколи навіть суттєво впливають на нього – 

адже на цій основі виникають і расові конфлікти в суспільстві, і прояви 

своєрідної расової солідарності. 

 Однією з найскладніших проблем сучасного світу є проблема 

етнонаціональних спільнот і їхнього взаємозв'язку. Адже в сучасному світі 

відбувається своєрідний "етнічний ренесанс". Про характер цих спільнот 

ітиметься в одному з наступних розділів. Зараз ми обмежимося лише 

констатацією того незаперечного факту, що нації, як правило, розглядаються 

лише як соціальне (або лише духовне) явище, у тіні залишається природність 

національних спільнот. Але ж нації складаються з людей, які, проживаючи, 

діючи на одній території протягом століть, постійно спілкуються між собою. 

Тому в процесі багаторічної етнонаціональної еволюції формуються певні 

природні характеристики людей — їхній фізичний вигляд, фізіологічні 

характеристики  темпераменту, менталітет тощо. Доречно зазначити, що одна 

з концепцій нації, запропонована російським філософом Л.М. Гумільовим, 

ґрунтується на положенні, що нація має природне (біологічне) походження. 
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Врахування природної складової у національних спільнотах, можливо, 

проллє світло на особливу життєстійкість цих спільнот, високу прихильність 

до них людей. 

Наявні певні аспекти природного і в соціально-класових поділах 

суспільства, хоча вони на сьогодні ще мало досліджені. Можна лише 

констатувати, наприклад, певні аспекти розподілу праці між чоловіками і 

жінками, різну питому вагу цих груп у суспільному управлінні тощо. 

Стосовно політичної сфери суспільства поширена думка, що політичні 

механізми соціального управління й самоуправління зовсім не пов'язані з 

природними чинниками, що вони функціонують лише як утворення 

суспільні. Але й тут помітні специфічні прояви природного. У самих 

політико-управлінських структурах проявів природного небагато, їх можна 

звести лише до територіально-природних факторів, регіональних 

особливостей території країни. 

Щодо природного об'єкта політико-управлінської діяльності можна 

констатувати, що вона включає в себе природне як безпосередньо, так і 

опосередковано. Проблема освоєння нових земель і в цілому 

землекористування, захист здоров'я людей і регулювання зростання 

народонаселення, організація суспільних форм захисту природи, рослинного 

та тваринного світу та ін. – такі питання завжди входили в орбіту політичних 

інтересів і ставали метою діяльності й турботою політичних інституцій. 

Змістовним є взаємозв'язок духовної сфери суспільства і природи, але 

про це йтиметься далі. Отже, навіть короткий розгляд проблеми свідчить про 

те, що природне начало проявляється в усіх сферах суспільного життя, і 

форми його прояву багаті та різноманітні: 

З розвитком людства вплив природи на розвиток суспільства ставав 

менш значним. Водночас посилювався вплив суспільства на природу, 

зумовлений постійним зростанням кількості населення Землі у результаті 

розвитку самих людей, постійним зростанням їхніх потреб. Можна виділити 

такі характерні риси впливу суспільства на природу. 

 •  Розширення просторових меж освоєння природи людиною. Сучасна 

наука стверджує, що людина виникла в деяких обмежених районах нашої 

планети – можливо, в Африці. В міру розвитку виробництва і зростання 

населення гомо-сапієнс розселився по всій Землі, хоча ще довго залишалися 

необжитими чимало островів і регіонів. На сьогодні практично вся поверхня 

земної кулі освоєна людиною. Виробничо-господарська діяльність набула 

глобального, планетарного характеру. Людина вийшла в космос і 

використовує його у своїх цілях, крокує до розширення освоєного 

навколоземного простору. 

• Відбувається подальше вивчення й освоєння природи "вглиб", тобто 

відкриття і промислове використання нових хімічних елементів, 

мікропроцесів, раніше невідомих властивостей і законів природи. 

 Якщо в давні часи використовувалися лише близько 20 хімічних 

елементів, у XVIII ст. – близько 30, в XIX ст. – 50, на початку XX ст. – 60, то 

нині використовуються всі природні й багато штучних елементів. Набули 
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поширення полімери, ядерні перетворення, напівпровідники, лазери, 

біологічні засоби захисту рослин, електроніка тощо. 

 • Посилюється інтенсивність використання природних ресурсів. Нині 

щорічно видобувається майже 100 млрд тонн руди, газу й нафти, будівельних 

матеріалів. Людиною виведено 400 порід великої рогатої худоби, 200 порід 

овець, 2 тис. видів рослин. 

 • Внаслідок цього зростає забруднення довкілля, відбуваються 

серйозні зміни у структурі навколишнього середовища. Адже сучасне 

виробництво з видобутих 100 одиниць речовини природи використовує лише 

3-4, а 96 одиниць викидається в повітря, водойми у вигляді різних, часто 

шкідливих для людей, відходів. 

Розглядаючи історію людства, можна виділити кілька етапів впливу 

суспільства на природу. Кожен із них має свої особливості, опосередковані 

соціальними умовами. 

Оскільки ставлення людини до природи ґрунтується передусім на 

виробництві, то перехід від одного етапу до іншого визначається 

революційними переворотами у продуктивних силах суспільства. В історії 

мали місце три таких перевороти: 

• неолітична революція (виникнення землеробства, перехід від так 

званої присвоюючої економіки до виробничої); 

• промислова революція (перехід від ремісничих знарядь праці до 

машин, створення промисловості); 

•  науково-технічна революція. 

 Відповідно до цих "вузлових точок" у розвитку продуктивних сил 

виділяють і етапи взаємодії суспільства з природою. 
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                          12. Природа як об'єкт знання і пізнання 

 

Процес пізнання є процесом взаємодії людини, соціальних груп, колективів, 

суспільства, людства в цілому (тобто суб'єкта пізнання) з тією частиною 

природи, яка вже охоплена людською діяльністю і пізнанням, тобто з 

об'єктом пізнання. Адже знання – це зв'язок між природою, людським духом і 

практичною діяльністю людини. Саме в цьому значенні природа є сукупним 

об'єктом людського пізнання. Виходячи з того, що природа зумовлює 

існування людини та суспільства, виявляється внутрішня об'єктивна 

закономірність природних речей і явищ соціальної дійсності. Ми часто-густо 

вживаємо у повсякденному житті такі поняття, як природа держави, природа 

пізнання, природа світла, природа естетичного та багато інших. І природа в 

цьому розумінні є предметом пізнання людиною та наслідування нею. 

Людина може впливати на природу, змінюючи її відповідно до своїх потреб 

та інтересів, тільки пізнаючи її явища, зв'язки, процеси та закономірності. І 

чим краще людина знає закони природи, тим ефективнішою стає її 

перетворююча діяльність. 

Ще в давнину почали накопичуватися знання про природу. 

Безпосередньо пов'язана з природою міфологічна та релігійна свідомість як 

духовно-практичне освоєння світу, тобто міфологічні уявлення, позанаукові 

знання (наприклад магія), релігійні догмати тощо. Під час практичної, 

передусім трудової діяльності (згадаймо мисливство, рибальство, 

збиральництво, землеробство тощо), почали поступово формуватися й 

уривчасті, фрагментарні знання про природу. З практичних потреб людства 

виникли, наприклад, геометрія, астрономія та інші знання. 

Як результат повсякденних спостережень, досвіду, який набувався під 

час цих спостережень, знання дбайливо зберігалися, накопичувалися й 

передавалися від покоління до покоління. Пізніше, з виникненням релігії, 

набуті знання зберігалися жерцями, які використовували їх як для організації 

різних робіт (землеробських, будівельних, іригаційних та ін.), тобто із 

суспільною метою, так і для підтримки свого авторитету та могутності, отже, 

з особистою метою. 

Але лише філософія почала систематизувати знання, застосовувати їх 

для формування цілісної картини світу. Адже філософія як духовно-

теоретичне освоєння світу пов'язана з осмисленням природи, взаємозв'язку 

природи і людини. Філософія власне виникає як натурфілософія (філософія 

природи), адже всі мислителі античності були водночас і 

природодослідниками. Сама філософія впродовж майже двох тисячоліть 

розвивалась як єдиний комплекс знань про природу. За цей час мислителі 

висунули багато геніальних здогадів, хоча було в її історії і чимало 

фантастичних припущень. 

І лише з XVII ст. науки про природу починають виокремлюватися з 

натурфілософії, утворюють самостійні напрями природознавства, тобто 

формується сучасна багатогалузева наука, систематизуються накопичені 

знання, бо лише знання, зведені в систему, за І. Кантом, є наукою. 
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Назвемо деякі найважливіші наукові відкриття, що стали епохальними 

у розвитку світової науки: теорія М. Коперника; переворот у хімії, зроблений 

кисневою теорією А. Лавуазьє; докорінна зміна поглядів у біології у другій 

половині XIX ст. у зв'язку з появою вчення Ч. Дарвіна; революція в 

природознавстві на рубежі XIX і XX ст., яка почалася з вивчення фізикою 

атома, та багато інших. Сьогодні наука проникає як "у ширину" – у мегасвіт, 

так і "вглиб" – у мікросвіт, продовжуючи вивчати таємниці нашого 

макросвіту. 

Проте людина не лише вивчала природу, а й наслідувала їй. Ще 

античний мислитель Демокріт висловив думку, що культура є своєрідним 

продовженням природи, що навіть праця є наслідуванням діяльності тварин, 

птахів та ін. Ми є учнями павука у ткацькому та кравецькому мистецтві, 

учнями ластівки в побудові житла й учнями співучих птахів, лебедя й 

солов'я, у співах, вважав Демокріт. 

Попри перебільшення ролі запозичень у природи в процесі діяльності, 

можна стверджувати, що у птахів людина перейняла таємницю польоту, у 

тварин, спостерігаючи за їхніми звичками, вчилась обережності, маскування, 

уміння будувати своє помешкання, влаштовувати засідки тощо. Людина з 

прадавніх часів почала розуміти, що саме природа є найбільшим майстром, 

тому, вивчаючи її, вона зробила багато відкриттів і винаходів, які 

відтворювали майстерність природи. 

У наш час створена навіть спеціальна галузь виробництва – 

біотехнологія, в якій виробничі процеси відтворюють явища, характерні для 

живих організмів. Виникла нова перспективна наука – біоніка, метою якої є 

розв'язання технічних завдань шляхом дослідження й моделювання 

особливостей і властивостей живої природи (наприклад, локатора летючих 

мишей, гідролокатора та особливостей будови тіла дельфінів тощо). 

Специфічною галуззю біоніки є нейробіоніка, основи якої стали 

передумовою розробок штучного інтелекту. 

Протягом багатьох століть людина прагнула сконструювати істоту, 

подібну до неї самої, тобто робота. І сьогодні ми вже маємо роботів, які 

наближаються (а може, й перевершують?) за своїми можливостями до 

людини не лише у сфері формалізованого мислення (рахування, гра в шахи, 

самопрограмування, мовні переклади), а й у сфері творчості, у літературі та 

мистецтві, а також у сфері емоційного життя людини. Але всі ці успіхи поки 

що є досить скромними порівняно з винахідливістю природи. 

Не варто забувати й того, що природа є джерелом цілющих засобів. 

Люди здавна зналися на травах, уміли лікувати ними різні хвороби, 

передавали ці знання від покоління до покоління. Адже лікарські рослини 

дійсно мають величезну силу, дозоване вживання їх є цілющим для організму 

(на відміну від хімічних, фармакологічних засобів). Багато з цих знань були 

втрачені, особливо це характерно для європейської медицини. Останнім 

часом природні лікувальні засоби набувають значного поширення у 

профілактичній і лікувальній медицині. 
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Важливе значення має природа й для психічного здоров'я людини: 

давно вже відомо, що де б людина не жила, її все одно "тягне" в рідні місця, 

туди, де вона народилася і виросла, де минули її дитинство та юність. Існує 

навіть своєрідна хвороба – ностальгія, тобто туга за Батьківщиною. 

Втрачаючи Батьківщину або ж розлучаючись із нею, людина починає 

переживати відсутність рідних пейзажів, лісів, озер чи гір, степу, з якими 

вона зріднилася. 

Природа завжди була для людей не лише вчителем мудрості, а й 

простоти та доброти. На думку багатьох видатних людей, яку поділяє, 

мабуть, кожен із нас, спілкування з природою робить нас добрішими й 

кращими. Адже саме спілкування з нею, навіть її просте сприйняття, дає нам 

радість, бо вона є невичерпним джерелом краси, не залишає байдужими 

навіть найчерствіших людей. Сама краса сприймається як гармонія, стосовно 

живої природи вона є виразом біологічної доцільності, "почуттям міри", як 

говорили ще в давнину. 

           Тому багато видатних мислителів, письменників і поетів, художників, 

композиторів і зодчих втілювали і втілюють у своїх творах чарівну красу 

природи. Згадаймо твори видатних українських митців, геніїв світової 

культури. Коли ж ми бачимо результати нашої "перетворюючої діяльності" 

чи так званого спілкування з природою, тобто фрагменти "другої природи", 

спотвореної звалищами відходів, зі знищеними лісами, ерозованими 

ґрунтами, зеленими від водоростей водоймами тощо, – ми починаємо 

розуміти потворність людської діяльності. 

Досконалі рухи й форми, дивовижні барви, чудові звуки – таким є світ 

природи. І треба лише сприймати їх, відчувати, відкривати до них душу, 

адже природа формує наш духовний світ, передусім світ емоцій, почуттів. 

Звідси – неповторність мистецтва, естетичної свідомості – воно, на відміну 

від науки, є чуттєвим відображенням природи, образним її аналогом (хоча 

при цьому варто наголосити, що мова йде про справжнє мистецтво, а не про 

його різноманітні сурогати, досить популярні й "модні" сьогодні у всьому 

світі). Тут постає одвічна проблема співвідношення науки і мистецтва як 

засобів пізнання й відображення природи, як форм суспільної свідомості. 

Підкреслюючи активну роль людини-творця у створенні художніх творів,  

Й.В. Гете протестував проти простого наслідування природи. Зв'язок з 

людиною, вираження природи через людину є головним у трактуванні 

мистецтва багатьма мислителями. Отже, лише в єдності науки і мистецтва, 

гармонії істини й краси – сутність сприйняття, розуміння й відображення 

природи. 
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13. Виживання людини і людства – нагальна проблема сучасності 

 

Нобелівський лауреат француз Альбер Камю відомий як автор, котрий 

писав про абсурдність і жахливість людського буття, про те, «що ми подібні 

до невільників на галері, яка пропахла оселедцями, де багато наглядачів, і, 

можливо, ми гребемо не в той бік... І все ж не варто кидати весла, впадати 

у відчай, слухати лише тих, хто галасує про кінець світу». Це означає, що 

ми, люди, перебуваємо у безперервному процесі виживання. При цьому під 

виживанням розуміють і усвідомлюють явище творення людиною 

(суспільством певного типу) найбільш оптимальних умов для свого 

існування. Безумовно, ми живемо у трагічну епоху, але не треба 

ототожнювати трагічне з безнадійним. Сьогодні необхідно говорити й про 

певні надії, передумови подолання глобальних кризових явищ, блокування і 

відведення вселенської загрози від людства. 

 По-перше, це розгортання інформаційної (комп'ютерної) революції як 

технічної основи можливого виходу із ситуації "виживання", подолання 

перешкод на шляху об'єднання людства, тобто створення нової цивілізації. 

Якою вона буде? Ми бачимо зараз лише її загальні контури як більш 

гуманного й благополучного суспільства. Саме вона створить об'єктивну 

предметну основу для подолання глобальних, у тому числі екологічних, 

загроз для людства на засадах науки. 

 По-друге, формування змішаної ринкової й соціально орієнтованої 

економіки як домінуючого типу світового господарства. Саме ця форма 

економічних відносин сприятиме гармонізації зв'язків між економічною 

ефективністю та соціальною справедливістю. Вона дасть можливість 

зміцнити світові господарські зв'язки, вирішити глобальні проблеми. 

По-третє, мова йде про становлення принципу ненасильства і 

демократизму у внутрішній і зовнішній політиці держав, у групових і 

міжособистісних стосунках людей. Тобто це потреба переходу від культу 

сили до діалогу, компромісів, консенсусу. 

По-четверте, необхідність об'єднавчих процесів у духовному житті – як 

у релігійному, так і у світському, пошуки шляхів ідейного зближення, 

взаєморозуміння між країнами і народами. Адже те, що сьогодні роз'єднує 

людей, має відійти на другий план, має поступитися тому, що нас об'єднує, 

бо жити нам треба в єдиному світі, бути пасажирами на одному космічному 

кораблі – планеті Земля. Не випадково 1995 р. ООН проголосила роком 

толерантності. 

По-п'яте, це й інтегративні процеси, які вже охопили всю планету: 

розширюються міжнародні економічні та культурні контакти; прискорюється 

інтенсивний обмін цінностями; відкидається ідея про повну замкненість і 

самодостатність народів і їхніх способів життя. Отже, мова йде про широкі 

потоки взаємопроникнення не лише матеріальних, а й духовних культур, їхні 

діалоги й поліалоги. Самобутнє, національне і загальнолюдське мають 
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гармонійно поєднуватися; прагнення до єдності, попри сьогоденні труднощі, 

має переважати. 

Насамкінець, по-шосте, вже можна бачити "прориви" у сфері 

інтелектуальних пошуків, ми є напередодні інтелектуальної революції, перед 

обличчям нового Всесвіту, нової Природи і відповідно нової Людини, про 

яку мріяли мислителі минулого. 

Усе це зумовлює необхідність зміни традиційних способів і типів 

мислення, формування свідомості, що ґрунтується на поєднанні 

загальнолюдських та національних цінностей. 

 Найсуттєвішими рисами цієї свідомості мають стати: 

• пріоритетність загальнолюдських цінностей над регіональними, 

вузьконаціональними, класовими тощо; 

• у свою чергу, така свідомість спричинить суттєві зміни в суспільстві, 

а також в індивідуальній свідомості людей, стане засадами формування 

особистості як громадянина окремої країни, так і громадянина світу; 

• пріоритетність загальноцивілізаційної відповідальності. Інакше бути 

не може – щоб порятувати світ, відповідальність із факту свідомості має 

увійти в загальнолюдську практику; 

• урешті-решт, планетарна свідомість має стати свідомістю науковою, 

тому що вирішити глобальні проблеми за допомогою "здорового глузду", 

буденної свідомості неможливо. Складний комплекс названих проблем може 

бути вирішений лише на засадах використання всього комплексу наукових 

знань: природничих, гуманітарних та філософських. 

 Сучасна людина шукає духовної підтримки, яку нічим і ніким не 

замінити, виваженого оптимізму – майбутнє людства має альтернативи, 

сьогоднішня криза цивілізації може змінитись, як уже не раз бувало в історії, 

новим розвитком, новим злетом прогресу. Стаючи на таку оптимістичну 

позицію, філософія виконує свою гуманістичну функцію. 

 Отже, необхідно постійно пам'ятати про альтернативне "або-або": або 

людство перейде на новий етап взаємодії з природою, або воно загине. У 

наші дні не можна закривати очі на можливості майбутнього, не можна, 

подібно до страуса, заривати голову в пісок, бо "завтра завжди пізно". Тобто 

не можна жити, склавши руки, за принципом славнозвісного Швейка: "Що 

буде, те буде, як-небудь буде; ніколи не було, щоб чогось не було". 

Але це стратегія переходу до нової цивілізації, керуючись якою можна 

подолати глобальні проблеми сучасності й зняти питання про виживання 

людства. Тобто це тенденція майбуття. Водночас зрозуміло, що екологічну та 

інші глобальні проблеми потрібно вирішувати негайно, вже сьогодні. Тому 

мають бути, так би мовити, "тактичні" ідеї збереження природи й виживання 

людства, до яких, вважаємо, можна віднести такі: необхідність скорочення 

своїх потреб, відмови від "псевдопотреб" (озброєння, наркотики, надмірне 

споживання) і переходу до помірного раціонального харчування та 

практичного гігієнічного одягу. Відмовитись від хімізації сільського 

господарства, побуту тощо. 
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 • Необхідна деурбанізація – великі міста мають бути витіснені 

компактними селищами, в яких люди могли б жити в будинках із доброю 

теплоізоляцією (економія енергії), вирощувати для себе екологічно чисті 

продукти. Збільшити частку "чистої енергетики" шляхом застосування 

геліоустановок, вітряків, невеликих ГЕС, тобто таку, яку можна отримати без 

забруднення довкілля. 

• Заміна транспорту на екологічно чистий. 

• Створення безвідходного виробництва із замкнутим циклом, щоб усі 

відходи перероблялися і повторно використовувалися. 

 Формування своєрідного культу природи, гармонії між людиною і 

природою, що стане можливим лише за умови, якщо основна частка 

населення буде зайнята не економічним зростанням, а природоохоронною, 

оздоровчою, педагогічною та іншими видами діяльності. 

Багато з цих тез уже стали програмними в русі "зелених", який набув 

поширення в усіх розвинутих країнах шляхом об'єднання громадськості в 

рухи організації та партії. 

Отже, стратегічні й тактичні шляхи виживання людства існують, розум 

людський відкриває їх, хоча вони звивисті й тернисті. А тому нашому 

поколінню потрібно докласти максимум зусиль, щоб порятувати природу й 

себе, щоб потім наші діти й онуки могли прийти в радісний і щасливий світ. 

Тому віримо у майбутнє, сподіваймося на краще, щасливе майбутнє і любімо 

природу й людей! 
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Навчально-методичне видання 

 

Людина і світ. Курс лекцій, який подається у філософському контексті,                    

для молодших спеціалістів І−ІІ курсів навчання всіх напрямків підготовки,              

денної форми навчання. 
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