
 

Тема: Моделювання філософських проблем. 

Типологія філософських систем. 

 

1. Стародавня філософія як зародок і колиска всіх наступних типів філософії. 

2. Стиль мислення й особливості середньовічної філософії. 

3. Класична німецька філософія. 

4. Філософська думка в Україні. 

5. Проблема відчуження та його подолання у філософії марксизму. 

6. Західноєвропейська філософія кінця XIX - початку ХХ ст.  

 

Література:  

П – 1, стор. 24 – 42, 

П – 2, стор. 33 – 161, 

П – 3, ч. ІІ, стор. 80 – 135, 

П – 4, стор. 18 – 105, 

П – 5, стор. 17 – 75. 

- І – 

 

 Стародавня філософія – колиска наступних типів філософії. 

 Аристотель – “Філософію породило неробство”. 

 Платон - “ Здивування і є початком філософії”. 

 Історично філософія зароджується в результаті збігу декількох сприятливих умов. 

 Духовні витоки філософського знання : 

- емпіричне знання; 

- міфологія появи 

     Соціологічні причини появи філософії: 

- відокремлення розумової праці від фізичної; 

- руйнування соціо – економічної структури родового ладу; 

- виникнення держави. 

Стародавні мислителі відобразили особливість переходу свідомості з передфілософського стану у 

філософський словом “ здивування”. Філософія, з цієї точки зору, виникає як продукт незрозумілої 

думки. 

 Становлення філософії, її предметне і методологічне самовизначення відбувалися лише 

в Індії, Китаї, Греції з епіцентром у середині І тис. ( - ), у УІІ- УІ ст. ( - )  

 Східний ( Індія, Китай) і західний ( Греція) типи філософствування мають ряд особливостей, 

що пояснюються як різними ментальностями, так і специфікою суспільного розвитку цих регіонів. 

 Східний тип філософствування має інтравертний характер, в ньому переважає релігійно- 

моральна проблематична, ідеалістичне розуміння світу, пізнавальне ставлення до світу 

підпорядковане завданню рятування, тобто припинення страждань. 

 Основоположні начала східного шляху буття : 

- природність ( злиття людини і природи); 

- фаталізм (підпорядкованість буттю через безкінечний кругообіг природи );  

- віддяка ( втілюється в ідею карми та ідею прощення ). 

     Західний тип філософствування має екстравертний характер, в ньому переважає науково - 

теоретична проблематика, матеріалістичне розуміння світу, тут сформувався  культ знання заради 

знання. 

 Головні цінності західного шляху буття:  

- особистість і її свобода; 

- ідея і практика технічного оволодіння природою ( людина сприймається як більш високе, ніж 

природа ) ; 

- ідея історії ( вона надає людському розвиткові сенс, відмежовує його від еволюційного процесу 

природи як щось відмінне від нього ). 



Давньоіндійська і давньокитайська філософія. Філософський східний світогляд грунтується на 

поєднанні принципів буддизму, індуїзму, конфуціанства, даосизма. 

 Особливості філософствування в Індії та Китаї : 

- усі філософські системи мають одночасно і релігійний характер; 

- головна мета філософії – не пізнання світу, а встановлення гармонії людини і світу, зміна 

світовідношення. 

На відміну від західної філософії, філософії Індії і Китаю майже завжди мають образно – інтуїтивний 

характер, афористичну та художню форму. 

 Зародження філософського мислення в Індії відбулось у середині ІІІ тис. ( - ) 

 Корені індійської філософії: 

- Веди; 

- Брахмани; 

- Упанішади. 

Їх основу складають космогонічні міфи. 

Аналіз перших філософських систем даршан ( термін адекватний старогрецькому “ філософія “ ) 

можна показати через школи: 

- йога; 

- санкх’я; 

- міманса; 

- веданта; 

- вайшешика; 

- н’яя; 

- чарвана – локаята. 

     Будизм, течія в індійській культурі, яка виходить за її межі і  

перетворюється у світову релігію. Її засновником вважається царевич Сіддхартха Гаутама ( Будда – 

просвітлений ). 

 Основна проблема, що розв’язується в буддизмі, - це доведення тези: життя невіддільне від 

страждання. 

 Кожна людина повинна усвідомити основні принципи: 

- життя є страждання; 

- страждання має першооснову – це потяг до існування, насолоди, діяльність; 

- страждання має причину, від якої потрібно звільнитися; 

- необхідно знайти спосіб звільнення від страждань. 

   Особливості староіндійської філософії: 

- формування на базі міфологічно – релігійного світогляду; 

- своєрідність ставлення до Вед; 

- споглядальний характер і слабкий зв’язок з наукою; 

- змалювання духу як безликого, бездіяльного явища; 

- нагромадження логіки; 

- побудова соціальної філософії на принципах етики страждань і щастя. 

Стан розвитку філософської думки Стародавнього Китаю середини І тис. (- ) фіксується в 

історичних джерелах як суперництво всіх шкіл: Стародавній історик Сіма Цянь назвав шість 

головних : 

- “ служиві люди” ( жуцзя, конфуціанці); 

- моїсти ( моцзя); 

- даосисти ( даоцзя); 

- законники, легісти( фацзя); 

- номіналісти ( мінцзя); 

- натурфілософи ( іньянцзя ). 

Одним із найдавніших релігійно – філософських вчень Китаю конфуціанства його 

засновником є Конфуцій ( Кун Фу – цзи ) ( 551- 479 рр.(-) Головну увагу він зосередив на 

питаннях етики. 

Основні принципи етики Конфуція: 

- людяність ( жень) ; 

- справедливість і обов’язок (і); 



- ритуальність (лі); 

- знання ( чжи); 

- довіра ( сінь ) 

Центральним принципом моралі Конфуція є гуманність, яка становить  

основу доброчесності.      

     Золоте правило моральності: «Не роби людині того, чого не бажаєш собі. І тоді зникне 

ненависть в державі, зникне ненависть в родині". 

      Взагалі, вся філософія Конфуція – яскраве відбиття тенденції до стабілізації в людських 

відносинах і суспільстві. Вона досягається за рахунок ієрархії в панування і підкоренні, що 

здійснюється із вічного плину законів неба. 

       На відмінну від конфуціанства даосизму зосереджується не на суспільстві , а на 

особистості. 

       Даосизм засновано філософом Лао – Цзи ( Лі Ера ) у ІУ- У ст. ( -). Подальший розвиток вчення 

одержує в працях мислителя ІУ-ІІІ ст. Чжуан – Цзи. 

Основне поняття даосизму – “ дао”, що є одночасно і всезагальним шляхом, якого дотримуються 

всі явища і речі і їхнім першоджерелом, першоосновою. Із дао витікає певний спосіб життя – 

недіяння ( у вей ) : покора, відмова від бажань і боротьби. Дао виявляється у світі через благу силу 

“де”, що є конкретним шляхом окремої речі або групи раей. 

 Антична філософія – філософія Давньої Греції і Риму. На відміну від давньосхідної, вона з 

самого початку протипоставила розум і знання уяві і вірі, намагалась перебороти міфологію почуттів 

міфологією розуму. 

 Головна риса античного світогляду – космологізм, що являє собою накладання земних 

відносин на всю природу. На Сході природа накладається на людину і суспільство, розчиняючи їх у 

собі, то в античності образ людини накладається на природу і космос, змінюючи їх. 

 Основна проблема для мислителів ( натурфілософів) Мілетської школи  

( УІІ – УІ ст. (-) – пошуки і визначення першоначала буття:  

- Фалес – вода розумна;  

- Анаксімандр – “ апейрон”, безконечне, всеохоплююче, що перебуває у вічному русі; 

- Анаксімен – повітря. 

Традицію мілетців продовжував Геракліт ( “ Темний” ) ( бл. 540- бл. 480 рр. (-), для нього 

першоначалом є вогонь. 

 Представники класичної античної філософії: 

- Сократ ( бл. 469-399 рр. (-) – його кредо “ Пізнай самого себе”, 

- Платон ( 427-347 рр. (-) – вчення про ідеї; 

- Аристотель ( 384- 322 рр. (-) – перший теоретичний філософ античності, 

“ людина – розумна тварина “. 

 

- ІІ – 

 

Середньовічна філософія – І- ХУ ст. 

 Світоглядне підгрунтя філософії Середньовіччя – християнство. 

  Суть філософських концепцій середньовічних мислителів: 

- ідея троїстості Бога як творця, Спасителя і святого Духа; 

- ідея свободи вибору або зла; 

- ідея посмертної віддяки і божественного милосердя; 

- ідея апокаліптичного завершення людської історії. 

Основні риси філософії Середньовіччя: 

- теоцентризм ( будь – яка філософська ідея розглядається у контексті ідеї Бога і виводиться з неї); 

- теодицея ( “ виправдання Бога” ) ; 

- телеологізм, або провіденціалізм ( все у світі є доцільним, розвивається згідно поставленої 

Богом мети) ; 

- персоналізм ( Бог є Абсолютною Особистістю за образом і подібністю до якої створена людина). 

Суть середньовічного способу філософствування – екзегеза ( тлумачення Священного Писання) 

 Основна проблема філософії Середньовіччя: 

- проблема універсалій ( суперечка номіналізму в реалізму) ; 



- співвідношення волі та свідомості; 

- співвідношення душі і тіла; 

- співвідношення природи і благодаті; 

- співвідношення віри і свідомості. 

Розвиток релігійно – християнського світогляду Середньовіччя проходить кілька 

етапів: 

- дофілософський ( апостольський) – до сер. ІІ ст. 

- апологетика ( Флавій Юстін, Татіан, Тертулліан, Оріген) – до ІУ ст. 

- патристика ( від лат. раter – батько) – до УІІІ ст. 

- схоластика ( дослівно школа, навчання) до ХІУ ст. 

- містика –   ( Майстер Екхарт ) – ХІУ ст. 

 Патристика. Батьки церкви ( Григорій Назіанзін, Василь Великий, Аврелій Августин ) 

прагнули розв’язати проблему співвідношення віри та розуміння: щоб вірити , треба розуміти 

святе Одкровення, але щоб його розуміти , треба вірити. 

Виділяють   патристів східної гілки ( “ три світові каппадокійської церкви”  – Григорій    Назіанзін, 

Василь Великий, Григорій Нисський) – вчення про Бога як  єдиного і одиничного начала, про 

безсмертя безтілесної душі завдяки восхресінню у плоті; патристів західної гілки ( Алевросій, 

Ієронім, Аврелій Августин) – головні зусилля на зрощення віри з розумом та раціональним 

мисленням. Формула Августина – “ Розуміння є нагорода за віру”. 

 Схоластика - завершення Середньовічної філософії. Головна особливість схоластики в 

тому, що вона свідомо розглядає себе як науку, що стоїть на службі теології. 

 У схоластиці, на відміну від патристики, інтуїтивний порив поступається місцем логічному 

доказу і раціональному обгрунтуванню заздалегідь істинних тверджень. 

Розглядаючи співвідношення універсалій і речей, загального і одиничного, схоласти 

розділились на :  

- номіналістів( Росцелін, Оккам) , які вважали, що загальні поняття це тільки імена ( лат. nomen – 

ім’я) , які існують у нашому мисленні , мові; 

- реалістів ( Еріугена, Ансельм Кентерберійський, Фома Аквінський), які вважають , що загальні 

поняття не менш реальні, ніж усі одиничні речі, які доступні органам чуттів людини, більше того, 

реальність універсалій підноситься над реальністю речей. 

 

- ІІІ –  

Класична німецька філософія охоплює період кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

Для неї характерні риси: 

- відродження діалектичної традиції; 

- перехід від суб’єктивного ідеалізму до об’єктивного на основі діалектичної методології; 

- критика традиційної метафізики і прагнення подати філософію як систему наукового знання; 

- звернення до історії як філософської науки і застосування Гегелем діалектичного методу в 

дослідженні історії. 

Головними представниками класичної німецької філософії були І.Кант (1724 – 1804), 

Й.Фіхте (1762 – 1814), Ф.Шеллінг ( 1775 – 1854), Г.Гегель (1770 – 1831), Л.Фейєрбах (1804 – 

1872). 

Німецька класична філософія не мала єдиного напрямку. Кант був дуалістом, Й.Фіхте – 

суб’єктивним, а Ф.Шеллінг і Г.Гегель – об’єктивними ідеалістами, Л.Фейєрбах – матеріалістом. Але 

їх об’єднувало те, що стрижневим принципом розвитку німецької класичної філософії було 

дослідження форм всезагальності. 

 

- IV - 

Українська філософія – явище переважно внутрішнє у відношенні до української культури, тобто, 

це вона виражала, виводила на рівень осмислення деякі важливі риси національного характеру та 

світосприйняття українців. 

 Особливості української філософії: 

- є внутрішнім явищем української культури; 

- не має схильності до абстрактно – раціональних системних побудов; 

- схильність до моральних настанов та життєвого повчання; 



- позитивне ставлення до релігії, до шанування вищих духовних цінностей; 

- оберненість у бік історичних та історіософських осмислень особливостей долі як українського 

народу, так і слов’янства в цілому; 

- сильна інтегрованість у літературу, громадсько – політичну думку, культурно – історичні проекти 

та міркування. 

Філософія як особливий напрям інтелектуальної діяльності з’явилася на території України в часи 

Київської Русі. 

Особливості функціонування філософських ідей в Київській Русі: 

- поєднання з давньогрецькою філософією; 

- філософія сприймалась як індивідуальне самозаглиблення, самовдосконалення, пошуки святості, 

вищої істини; 

- схильність до морального навчання та життєвої настанови. 

Джерела філософської думки Київської Русі: 

- “Повість минулих літ”; 

- “Слово про Закон і Благодать” митрополита Іларіона ; 

- “Ізборник Святослава 1073 р.”; 

- “Шестидень” Іоанна, екзарха Болгарського; 

- “Повчання” Володимира Мономаха; 

- “Послання Никифора, митрополита Київського, князю Володимиру Всеволодовичу (Мономаху)”; 

- “Послання пресвітеру Формі”; 

- “Слово Данила Заточеника”; 

- “Житіє Кирила філософа”. 

Популярною була збірка афоризмів та життєвих повчань під назвою “Бджола” (вона містила 

фрагменти праць Плутарха, Діогена, Сократа, Піфагора, Епікура). 

 Філософська думка Київської Русі була переважно світлою, оптимістичною, 

спрямованою на етичні, культурні та соціально-історичні питання. 

 Українські мислителі доби Відродження: 

- Юрій Котермак із Дрогобича (Юрій Дрогобич) (1450 – 1494); 

- Павло Русин (? – 1517); 

- Станіслав Оріховський – Роксолан ( 1513 – 1566). 

Перша когорта просвітників В Україні – члени науково-освітнього гуртка, що утворився в 

Острозі в останній третині XVI ст. Гурток очолив ректор Острозької академії Герасим 

Смотрицький. До складу ввійшли Х. Філалет, С. Зизаній, З. Копистенський, М. Смотрицький, І. 

Федоров, І. Вишенський. 

 Світоглядні орієнтири Острозьких просвітників: 

- ідея захисту українського народу як етнічної спільності від ополячення і окатоличення; 

- громадські права і особисті права громадян; 

- природна рівність людей незалежно від соціальної і релігійної належності; 

- орієнтація на внутрішнє, духовне життя людини, що узгоджувалось з філософсько-світоглядними 

впливами Візантії. 

Києво-Могилянська академія (1632 р.) стала загальнослов’янським осередком освіти, 

культури, духовності. 

Погляди вчених Києво – Могилянської Академії: 

- філософія – це система дисциплін чи всіх наук, покликаних віднайти істину, причини речей, 

даних Богом , а також дослідниця життя і доброчесності; 

- істину слід шукати на шляху дослідження наслідків Божої діяльності- створеної природи; 

- здобуття істини є результатом складного процесу пізнання, здійснюваного на двох рівнях – 

чуттєвому і раціональному; 

- простір є невід’ємним від речей і середовища, а час – послідовною тривалістю кожної речі, 

простір і час невіддільні від природних сил; 

- пріоритетне значення має розум; останній здійснює значний вплив на волю, даючи їй різні 

варіанти вибору між добром і злом; 

- вирішальне значення для успіху пізнання має метод, що застосовується дослідником. Науковий 

метод – це спосіб організації процесу пізнання, який дозволяє перейти від вже відомого до 

невідомого; 



- сенс життя – у творчій праці, спрямований на власне й громадське добро; при цьому можливість 

досягнення людиною щастя перебуває у стані компромісного поєднання прагнень і потреб різних 

частин душі , тобто тілесних і духовних 

До числа найвідоміших професорів філософії належали : І. Галятовський, І. Гізель, С. 

Яворський, Ф. Прокопович. 

Своєрідну систему філософсько – поетичного світосприйняття розробив найвідоміший 

вихованець Академії Григорій Сковорода ( 1722- 1794 ). 

Вчення Г. Сковороди викладене у численних працях. Серед них: “ Наркис”  

( 1771), “ Асхань “ ( 1767), “ Бесіда, названа – двоє” ( 1772), “ Кільце”  

( 1750), “Жінка Лотова “,  “ Потоп зміїн” ( 1791). 

Філософські погляди Г. Сковороди  

- Світ, за Сковородою, складається із двох натур (тварі та душі): видимої, чуттєвої, але не 

справжньої і не першої за суттю, та невидимої, духовної, вічної та чистої, а тому – справжньої 

основи будь – чого, тобто Бога. 

- Дві натури співвічні, існують ніби паралельно , а тому жодну з них не можна просто знехтувати, 

але духовна натура ніколи не виявляється у видимій адекватно, тому між ними точиться вічна 

боротьба. 

- Біблія – символічний особливий реальний світ, що існує поміж великим світом ( макрокосмом, 

космосом ) та малим (мікрокосмом, людиною ), форма переходу від видимого, чуттєвого світу до 

духовного. 

- Людина, як малий світ, мікрокосмос, “ мирок” , поєднує в собі дві натури, своїм життям 

демонструє їх боротьбу та весь можливий діапазон її виявлення. 

- Перед людиною стоїть завдання пізнати себе, тобто зрозуміти, осмислити себе як особливий 

перехід між світовими натурами, і, відповідно, визначити своє місце у світовій драмі. 

- Оскільки дух за своєю суттю є єдиним та неподільним, то найбільш цілісно, повно та адекватно 

він  являє себе у порухах людського серця. 

- Треба прислухатись до голосу серця, бо саме в ньому найбільш прямо  

      ( повно) являє себе людська суть ( людська натура); серце є осередком духовного життя в людині. 

Саме воно єднає раціональні й почуттєві складники світу людини, а також гармонізує знання та віру, 

що дає опору людині у плинному й непевному світі. 

- Наука про людину та її щастя – найважливіша з усіх наук. 

- Любов та віра дають змогу людині вийти за межі свого тлінного звичайного “ Я ”, живлять душу 

людини, наповнюють її творчою енергією, підштовхують на шлях дійсного щастя. 

- Антиподами любові та віри, протилежними за своєю дією на людину, є поняття суму, туги, 

нудьги, страху; запорука здоров’я душі – її радість, кураж. 

- Людське щастя втілюється не тільки в духовних шуканнях, не тільки у сердечній радості, а й у 

сродній праці, яка приносить внутрішнє задоволення і душевний спокій (діатрібу), є обов’язковою 

умовою самореалізації людини. 

- V - 

Марксизм виникає у вигляді системи ідей, принципів, теорій, що прагне дати відповіді на питання: 

- чи може бути суспільство справедливим, без експлуатації людини людиною, і як цього досягти?; 

- які перспективи розвитку суспільства і що є його метою?; 

- як можна використати знання про навколишню дійсність на користь всім людям? 

- чому спроби реалізувати на практиці ідеали Свободи , Щастя, Рівності, Братерства, Краси 

закінчуються крахом?  

Батьківщина марксизму – Німеччина ; 

 час створення – 40 – і рр. ХІХ ст.; 

 творці - Карл Маркс ( 1818- 1883) 

     Фрідріх Енгельс ( 1820- 1895) 

Основний зміст філософії марксизму: 

- матеріалістичне розуміння історії ( суспільно – економічна формація); 

- в суспільному бутті акцент на економічне життя ( базис визначає надбудову) ; 

- дослідження співвідношення природної і соціальної дійсності; 

- до предмету філософії включається відношення “ людина – світ”; 

- розглядається суть основного питання філософії- відношення мислення до буття; 



- через категорію – “ практика” прийшли до розуміння категорії відчуження  

    ( від продукту праці; від процесу праці; від сутності людини як духовної    

     життєдіяльності; від природи; від роду; людини від людини); 

- людина розглядається не лише як продукт природи, а і як соціальний феномен. 

Г.В. Плеханов ( 1856- 1918) ; В.І. Ленін ( 1870- 1924) ввели марксизм в  

духовний та ідеологічний обіг ХХ ст. 

Для Плеханова характерне з’єднання ідеї активної ролі духовної ролі  

духовної “ надбудови” із соціоцентризмом і деперсоналізмом марксизму. Роль особистісного начала і 

історії практично зводиться нанівець, розчиняючись у безособовій активності народу і нації. 

 Особистість Леніна дістала всесвітню відомість завдяки послідовному перетворенню 

марксизму з філософії в ідеологію побудови комуністичного суспільства, яку він доповнив  ідеєю про 

першу фазу комунізму – соціалізм – і вченням про можливість побудови комунізму в окремо взятій 

країні. 

 

     - VI - 

 Філософія другої половини ХІХ- початку ХХ ст. в основному відійшла від принципів 

класичної філософії. Класична філософія виходила з головного принципу раціоналізму – 

визнання розуму основою пізнання та поведінки людини. Філософи другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. прагнули подолати ваду класичної філософії – зневажливе ставлення до окремої особистості. 

 Некласичну філософію можна визначити як підхід до людини, що орієнтований на 

домінанту особливого над загальним, а проблеми людського існування – над теоретико – 

пізнавальними проблемами, заснований на ідеї символічності трансцендентного. 

 Некласична філософія здійснила поворот від буття світу взагалі до буття людини. 

Основні напрями некласичної філософії: 

- позитивізм ( О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Мілль, Ернст Мах, Р. Авенаріус, К. Поппер), згідно нього , 

філософія не є наукою із власним об’єктом, вона узагальнює досягнення конкретних наук; 

позитивізм заснований на принципі: справжнє знання досягається лише як результат окремих 

конкретних наук; 

- волюнтаризм ( А. Шопенгауер, Ф. Ніцше) філософська течія, що зробила поняття волі своїм 

головним принципом філософствування і протиставила стихію волі раціональному освоєнню 

світу; 

- психоаналіз ( З. Фрейд, К.Г. Юнг, Е. Фромм) – вчення про несвідоме і його роль у житті людини 

і з однієї сторони, це розкриття психічних поривань внутрішнього світу, смислу людської 

поведінки : з другого боку, аналіз впливу культурного та соціального середовища на формування 

психічного життя людини та її психічних реакцій. 

У перші десятиріччя ХІХ ст. діалектичному вченню Гегеля протиставляє своє ірраціоналістичне 

вчення про світову волю Артур Шопенгауер (1788 – 1860). Згідно його вчення, сутність особи 

становить незалежна від розуму воля – сліпе хотіння, невіддільне від тілесного існування людини, 

котра є проявом космічної світової волі, основою та істинним змістом всього сущого. 

Ірраціоналістично-песимістична філософія А.Шопенгауера була одним із основних джерел “філософії 

життя”. 

У передбаченні соціально-історичних потрясінь, що неминуче наближались, філософська 

свідомість набуває кризового стану, повстає проти раціоналістичних філософських систем, заперечує 

їхню основу – розум. Філософію опановує розчарування в ідеї прогресу як прогресу  розуму. 

Заперечуються як непотрібні для людини, як не значущі для смислу її життя існуючі засоби та методи 

пізнання взагалі, відбувається своєрідний “бунт проти розуму”.  

В історії філософії настає етап переосмислення її основних принципів, нового некласичного 

типу філософствування; ставиться під сумнів правомірність будь-якої гармонійної раціоналістичної 

системи. Як критерій філософствування висувається принцип тісного зв’язку з індивідом, його 

відчуттями, настроями, переживаннями, безутішною і безвихідною трагічністю його існування. Увага 

концентрується на сферах історії та культури, навколо проблем смислу та долі людського буття. 

Настає епоха антираціоналістичного настрою. Виникають форми своєрідного 

“ірраціоналістичного гуманізму”, які апелюють до підсвідомості. Якщо до цього істину шукали в 

розумі, то тепер її вбачають у протилежному – в несвідомому. Ставлення філософії до розуму і 

раціоналістичних проблем стає негативним, оскільки вони не здатні відповідним чином орієнтувати 



людину в житті та історії, тому що суттєві сторони цих процесів для них закриті. Цей стиль 

філософствування починає домінувати в західній філософії: “філософію мислення” замінює 

“філософія життя”. 

“Філософія життя” як філософський напрям склалась у кінці ХІХ ст. головним чином у 

Німеччині та Франції. Виникаючи як опозиція класичному раціоналізму, вона звертається до життя 

як первинної реальності, цілісного органічного процесу. Саме поняття “життя” в руслі цих орієнтації 

багатозначне і невизначене: воно трактується в біологічному (Фрідріх Ніцше, 1944 – 1900); 

космологічному (Анрі Бергсон, 1859 – 1941); культурно-історичному (Вільгельм Дільтей, 1833 – 

1911; Георг Зіммель, 1858 – 1918; Освальд Шпенглер, 1880 – 1936) планах.  

Основа життя, за концепцією Ніцше, - це воля. Життя є проявом волі, але не абстрактної 

світової волі, а конкретної, визначеної волі – волі до влади. Він вводить поняття “воля до влади” і 

прагне на цій основі обгрунтувати вчення про надлюдину. 

У вченні Анрі Бергсона центральне місце займає поняття життя, витлумачене як безперервне 

творче становлення. Життя – метафізичний космічний процес, могутній потік творчого формування. 

Людина трактується як творча істота, здатність до творчості якої визначається  ірраціональною 

інтуїцією, що як Божий дар дається лише обраним. 

Для Освальда Шпенглера життя – це “доля”, “душа” культури, яка обгрунтовує ідею 

катастроф, що, постійно і регулярно повторюючись в історії, приводять до виникнення і смерті 

замкнутих у собі цивілізацій. 

Слід зазначити, що ірраціоналізм у філософії і світогляді в цілому набуває сили в періоди 

соціальної дестабілізації. Причини його виникнення: атмосфера бунтарського незадоволення 

існуючими порядками, хаотичні протести буденної свідомості в умовах кризи цивілізації. 

Розчарування у соціальному прогресі та в результатах застосування науки та техніки, дисгармонія 

між соціальним і біологічним, бездуховність людини, - таким є соціально-психологічний грунт для 

поширення ірраціоналістичних настроїв. 

Філософія ХХ ст. сконцентровує увагу на проблемі окремої людини, на смислі її життя в 

умовах загрози фізичного та інтелектуального знищення. 

Основні ідеї філософії ХХ ст.: 

- ідея цілісного знання про людину, що поєднує конкретно – наукове і  

             філософське начала, що породила філософську антропологію  

             ( М. Шелер, Г. Плеснер, Е. Кассірер, Хосе Ортега – і – Гассет ) все    

             буття  світу визначається через людське буття; людина трактується   

             майже  телеологічно як завершення еволюції світу; вихід за межі  

             людини тут  означає соціалізацію і гуманізацію- постійне відтворення  

             людяності –торжество людського начала в стихії біологічного; 

- ідея споконвічного існування сутності людини стала однією з основ  

філософії екзистенціалізму ( М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.- П. Сартр,    А.  Камю) на 

перший план вийшла ідея абсолютної унікальності людського буття, проблема людини та її 

місця в світі, духовної витримки людини, яка потрапила в потік подій і втратила контроль;  

зосереджувалась увага на призових ситуаціях у житті людини і людства; центральна 

проблема – відчуження індивіда від суспільства; 

- ідея рівної цінності особистості та суспільства, співтворчої єдності людини  і Бога стали 

основою персоналізму ( М. Бердяєв, Л. Шестов, Е.  

Муньє, П. Тейяр де Шарден), що є способом людського буття у світі, що утверджує 

головною цінністю буття – вільну особистість, яка  творить: творчість доводиться до 

творення себе, в ході чого людина набуває риси Боголюдини. 

 Сучасна епоха породжує прагнення оновити традиційні ідеї, тому філософи активно 

залучають до кола своїх пізнавальних інтересів проблеми суспільства, людини, науки, культури, 

цивілізації. 

Основні течії сучасної світової філософії: 

- неопозитивізм ( М. Шлік, Р. Карнап, Я. Лукасєвич, Я. Вітгенштейн)     

                  претендував на аналіз філософсько – методологічних проблем,   

                  висунутих у ході науково- технічної революції; 

- практичний раціоналізм ( К. Поппер, П. Фейєрабенд) виражає      прагнення    відділити сферу 

раціональності ( науку) від псевдонауки, метафізики та     ідеології, розмежувати їх; 



- структуралізм (К. Леві- Стросс, Ж. Лакан) – загальна назва напрямків  

                  соціогуманітарного пізнання ХХ ст., пов’язаних із виявленням  

                  структури, тобто сукупності відношень між елементами цілого, що  

                  зберігають свою сталість у ході різних перетворень і змін; пошук  

                  структур відбувається в різних сферах культури; 

- герменевтика (Г.-Г. Гадамер, К. Аппель, П. Рікьор) – теорія розуміння  

                  вчення про розуміння та інтерпретацію документів, що містять у   

                  собі смислові зв’язки, вчення про передумови і засоби такого   

                  розуміння. 
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