
Лекція 5 

Тема : Філософське вчення про розвиток. 

Закони діалектики. 

1. Діалектика як загальна теорія розшуку всього сущого. 

2. Принципи діалектики. 

3. Категорії діалектики 

4. Основні закони діалектики. 

Література: 

П-1, с.222- 261; 

П-3, ч.2, с. 95- 185; 

П-8, с. 650- 667 
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   Діалектика – сучасна загальна теорія розвитку всього сущого, яка адекватно відображає 

його еволюцію у своїх законах, категоріях та принципах. Діалектика поширюється на всю 

навколишню дійсність і є теоретичним відображенням розвитку як “духу”, так і матерії, свідомості, 

пізнання. 

         Розвиток – незворотна, спрямована, необхідна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів, в 

результаті якої виникає нова якість. Це загальна власність матерії, її найважливіша ознака. 

 Розвиток – це насамперед зміна, рух, але не будь- яка зміна, рух є розвитком.  

В процесі руху як розвитку створюється нове, необхідне, здатне до саморуху, самовідтворення. 

Саморух і саморозвиток – важливі моменти діалектики як теорії розвитку. Розвиток можна вважати 

вищою формою руху і зміни, сутністю руху, а рух можна визначити як будь- яку зміну явища чи 

предмета. 

 Розрізняють поняття « джерело розвитку» і рушійна сила розвитку». При цьому виходять з 

того, що існують безпосередні, внутрішні причини розвитку і опосередковані, зовнішні. Перші є 

джерелом розвитку, другі – рушійними силами. Джерелом розвитку виступає суперечність , вона ж – 

рушійна сила розвитку. На думку Гегеля, суперечність – загальна рушійна сила розвитку.  

 Саме суперечлива взаємодія між такими протилежностями  як « джерела» і « рушійні сили «і є 

загальною причиною, яка обумовлює саморух, саморозвиток об’єктів». 

 Розвиток – складний, суперечливий процес, який має спрямованість. У ньому є висхідна і 

нисхідна лінії, прогрес і регрес. 

 Прогрес і регрес (поступальний рух і зворотний рух) – форма розвитку. 

 Прогрес – властивість реальних процесів, що полягає у висхідному русі від нижчого до 

вищого, від менш досконалого до більш досконалого. 

 Регрес – перехід від вищого до нижчого, від більш досконалого до менш досконалого. 

 Суперечлива діалектика єдність прогресу і регресу становить процес розвитку – форму 

прояву вічного руху і змінності матерії. 
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 Діалектика поділяється на структурні  складові елементи різних  

 

 

гносеологічних світоглядних функцій, значень, рівнів і рангів, тобто на принципи, категорії і 

закони. 

      Принципи ( начало, основа ) – підвалина або внутрішнє переконання людини, ті практичні 

засади, котрими вона користується у своєму житті;  

      Загальні, універсальні, основоположні ідеї, настанови, критерії, які визначають зміст, роль, участь 

усіх інших понять і суджень у процесі пізнання. 

      У філософському плані поняття « принцип « означає фундаментальне положення, первісне 

начало, найсуттєвішу основу певної концепції, теорії. 

      Для діалектики як філософської теорії розвитку такими фундаментальними началами є:  

     принципи загального зв’язку; 

     детермінізму; 



     розвитку; 

     суперечності; 

     системності; 

     цілісності; 

     стрибкоподібності; 

     заперечності. 

У більш широкому розумінні – це принцип відображення; 

     історизму; 

     матеріальної єдності світу; 

     практики; 

     невичерпності властивостей матерії. 
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З’ясовуючи закони діалектики, користуються такими поняттями, як зв’язок, взаємодія, 

відношення, кількість, якість, властивість, міра, стрибок, відмінність, суперечність, протилежність, 

антагонізм, заперечення. Ці поняття у діалектиці мають статус категорій. 

       Категорії (вислів, свідоцтво, створення, основна і загальна ознака) – це універсальні форми 

мислення, форми узагальнення реального світу, в котрих знаходять своє відображення загальні 

властивості, риси і відношення предметів об’єктивної дійсності. 

      Оскільки категорії діалектики – це всезагальні форми мислення, форми абстрагування, то 

вони не даються у відчуттях – їх не можна побачити, відчути, спробувати на смак. Вона є 

результатом діяльності мислення. За своїм джерелом категорії діалектики об’єктивні, тобто ті 

загальні властивості, котрі відображаються у категоріях, притаманні сами речам, існують незалежно 

від волі людини, її свідомості. Категорії діалектики суб’єктивні за своєю формою, бо вони є 

продуктом розумової діяльності суб’єкта, людини. 

          Категорії за своїм змістом – об’єктивні , а за формою – суб’єктивні. Об’єктивність категорій 

є їхньою визначальною особливістю. 

       Категорії діалектики виробляються у процесі суспільно – історичної практикилюдини і 

відображають об’єктивну дійсність у певних конкретно – історичних умовах. Категоріям  діалектики 

притаманна така особливість як історичність. 

       Категорії дають можливість розвивати мислення, що є важливим для розвитку самої 

людини, її пізнання; розвивати мову, збагачувати її загальними поняттями; це в свою чергу дає змогу 

в процесі пізнання передавати його результати, утримувати в мисленні за допомогою понять 

найбільш важливі, найсуттєвіші ознаки речей, не перевантажувати пам’ять переліком конкретних 

ознак для характеристики речі, а охоплювати її цілком через певну загальну її властивість. 

 Основні категорії діалектики : 

матерія, буття, рух, розвиток, простір, час, суперечність, антагонізм, кількість, якість, міра, стрибок, 

заперечення, одиничне, загальне, причина, наслідок, форма, зміст, необхідність, випадковість, 

можливість, дійсність, частина, ціле, система, структура, елемент. 

 В категоріях сконцентровано досвід і предметно-практичну діяльність багатьох поколінь 

людського суспільства. Без понять і категорій, в яких знаходять своє відображення і матеріалізацію 

результати пізнання, саме б пізнання було неможливим. Категорії є неосновними законами 

діалектики. 

 Особливості категорій діалектики: 

- об’єктивність, 

- всезагальність,  

- зв’язок з практикою, 

- історичність, рухливість. 

Види категорій діалектики: 

- субстанційні (матерія, розвиток, стрибок, простір, час, заперечення, рух, зміна, дійсність); 

- співвідносні (кількість – якість, причина – наслідок, форма – зміст, частина – ціле, необхідність – 

випадковість). 
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Закон – синтез окремих явищ, зв’язок, загальний зміст і порядок  

існування, істотний вимір явищ, він відображає об’єктивний стан речей, об’єктивні зв’язки між 

речами, предметами, явищами. 

 Закон – це суттєве відношення, зв’язок між сутностями, який є: 

- об’єктивним; 

- необхідним; 

- загальним; 

- внутрішнім; 

- суттєвим; 

- повторювальним 

Групи законів: 

- окремі, притаманні окремим формам руху матерії (закони механіки, хімії, біології); 

- особливі, притаманні усім або багатьом формам руху матерії (закони математики, 

кібернетики); 

- загальні, універсальні закони – закони діалектики. 

Слід розрізняти закони природи (діють стихійно) і закони суспільства   

виявляються через свідомі дії людей). 

 У філософії розрізняють: 

- закони розвитку; 

- закони функціонування; 

- динамічні закони; 

- статистичні закони 

З категорією “закон” має зв’язок категорія “закономірність”. 

Закономірність ширше ніж поняття “закон”, це сукупна дія багатьох законів, що конкретизують, 

наповнюють певним змістом закономірність розвитку природи і суспільства. 

 Діалектика спирається на три основні, універсальні закони: 

- закон взаємного переходу кількісних змін у якісні; 

- закон єдності та боротьби протилежностей; 

- закон заперечення заперечення 

Вони називаються основними, універсальними законами діалектики,  

тому що, по-перше, притаманні усім сферам дійсності, тобто діють у природі, суспільстві та пізнанні; 

по-друге, розкривають глибинні основи руху та розвитку, а саме – його джерело, механізм переходу 

від старого до нового, зв’язки нового зі старим, того, що заперечує, з тим, що заперечується. 

Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні відображає важливу  

особливість об’єктивної дійсності, за якої всі предмети, процеси і явища набувають визначеності 

через взаємодію, взаємозалежність, суперечність своїх зовнішніх та внутрішніх властивостей, 

кількісних та якісних характеристик, які існують об’єктивно, незалежно від волі і бажання людей. 

Цей закон розкриває внутрішній механізм переходу до нової якості у  

будь – якій сфері об’єктивної дійсності, відповідаючи на запитання, як, яким чином 

відбувається розвиток, рух і зміна всього сутнього. 

 Суть закону – зміна кількісних характеристих приводить до зміни якості, і навпаки. 

 Приклад; крига- вода- пар (зміна темперетури); 

                   людина – група - натовп; 

                            дитина – підліток – молода людина – доросла людина – стара,  

                            перший блин комом. 

Закон єдності та боротьби протилежностей відображає фундаментальну  

особливість об’єктивної дійсності, яка полягає в тому, що всі її предмети, процеси і явища мають 

суперечливі моменти, тенденції, сторони, що борються і взаємодіють між собою, і таким чином 

зумовлюють розвиток. 

 У будь- якому конкретному предметі тотожність і відмінність є протилежностями, які 

взаємодіючи, зумовлюють одна одну. 

 Приклади: боротьба добра і зла; 

                            боротьба за існування у рослинному і тваринному світі; 

                            інь і ян у китайській філософії; 

                            позитивні і негативні риси характеру. 



Закон заперечення заперечення відображає об’єктивний,  

закономірний зв’язок, спадковість між тим, що заперечується і тим, що заперечує. Кожна нова якість 

заперечує попередню і буде заперечена, в свою чергу, в майбутньому. Цей процес відбувається 

об’єктивно як діалектичне заперечення елементівстарого і утвердження елементів нового, тобто і в 

новому є старе, але в перетвореній формі, в «знятому» вигляді. 

 Основою діалектики заперечення є суперечність, єдність протилежностей, момент зв’язку 

старого і нового, відмова від першого із збереження того, що необхідне для розвитку другого. 

 Закон заперечення – закон великого масштабу. Він виявляється в повному обсязі лише в тому 

разі, коли відбувається повний цикл розвитку (наприклад, зерно- стебло- нові зерна), коли мають 

місце три ступені в процесі розвитку (Гегелівська «тріада»: теза – антитеза – синтез) або заперечення 

заперечення. 

 Закон заперечення заперечення дає теоретичне уявлення про поступальний характер розвитку. 

 Приклад : зміна суспільно – політичних формацій; 

                           діти схожі на своїх батьків, але не є їх точною копією; 

                           зміна сезонів. 

 Закони діалектики є законами будь - якого розвитку, будь - якого руху взагалі і не лише за 

прогресивною, висхідною лінією, а й за нисхідною, регресивною.  
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