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Âñòóï
оширення в останній третині минулого століття когнітивізму виявило
проблему перетворення людини на об’єкт впливу знань, освіти, науки.
Евристична перспективність когнітивного підходу зробила можливим його
широке теоретичне та практичне застосування в освітніх та інтелектуальних
технологіях, для яких обізнаність і освіченість людини стали визначальними
ознаками сучасної культури, практичної життєдіяльності суспільства, кваліфі$
кації фахівця.
Одночасно стало зрозуміло, що сформоване когнітивізмом відношення
до людини як до об’єкта інформаційного впливу, який функціонує в об’єктив$
но існуючих інформаційній, мовній системі в якості «формального оператора»
може спричинювати заперечення наявності у людини тих властивостей,
що дозволяли визначати її як суб’єкта пізнання, науки, культури, історії, влас$
ної діяльності.
Наприклад, переважна більшість представників когнітивізму бере за прави$
ло, з метою обгрунтування еврістики когнітивного підходу, посилатися на філо$
софську спадщину засновника класичного раціоналізму Р.Декарта. Однак, при
цьому не береться до уваги те, що у Картезія раціоналізм обгрунтовувався
як антиемпіризм. У свою чергу, когнітивний підхід є яскравою демонстрацією
настанов емпіризму, який визнає за основоположне в теорії пізнання визначен$
ня наочності форм існування знання, форм взаємодії з ними. Тому в межах цьо$
го підходу багато уваги приділяється фізіологічним, психологічним особливос$
тям людини, інформативним, семіотичним презентаціям знання.
Тобто не враховується, що в філософії Р.Декарта, навпаки, виголошується
дуалізм душі і тіла. Тому в його раціоналізмі все, що стосується тіла (визна$
чення емпірично наявних форм) не має безпосереднього значення для само$
дії cogito. Когітивна діяльність мислячої, розумної душі полягає у встановлен$
ні відношень між смислами та змістом, які емпірично не виявляються. Про них
можна мислити, їх можна символічно презентувати у правильних висловлю$
ваннях, але самі відношення між знаннями є ідеальні, за Декартом, не потре$
бують іншого окрім себе додаткового існування.
Треба визнати, що критика чистого розуму реалізована І.Кантом доводить
містицизм декартового задуму. Однак, навіть враховуючи кантівську критику
субстанціоналізації розумної душі, все рівно не можна заперечити наявність те$
оретичної цінності картезіанства. Вона полягає в тому, що дозволяє формувати
теоретичну абстракцію придатну для дослідження «чистих» відношень між знан$
нями, феноменами свідомості. Про те, що від цих відношень дещо залежить
свідчить продуктивність теоретичних наукових досліджень, поширеність іннова$
ційної діяльності при вирішенні практичних проблем суспільного існування, які
тим чи іншим чином спираються на уявлення про реальність неіснуючу емпірич$
но до появи такого знання (сьогодні кажуть: «теорія випереджає практику»).
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Вдалим прикладом демістифікованого субстанціонального розуміння душі
можна визнати наступну когітивну тезу С. Б. Кримського: «Як дух, так і діяль$
ність, що пов’язана з ним, мають здатність рефлексії, самозамикання. І вже
в ситуаціях самодіяльності активність людини виходить за межі утилітарних
цілей у сферу смисловизначених та внутрішніх цінностей творчої особистості,
її невичерпних потенцій»[С. Б. Кримський Запити філософських смислів. –К.,
2003. С.51].
Загалом треба зазначити, що когнітивний підхід не здатен розрізнити
змістовно поняття «розумова активність» і «мислення». Вони систематично
ототожнюються. Тому в предстаників цього підходу виникає спокуса визнача$
ти словом «мислення» психічну активність взагалі. Таке ототожнення зустріча$
ється досить часто. Когітивний підхід, на відміну від когнітивного, вирізнення
цих понять здійснює змістовно. А тому безпосередньо формує теорію мис$
лення і пізнання як різновиди смислонаповненої розумової діяльності.
Історично сталося так, що з появою фундаментальної теоретично розвину$
тої науки, яка масово сьогодні формує інтелектуальну людину, описану зде$
більшого засобами когнітивного підходу, починає усвідомлюватися проблема
невідповідності інституціонального способу існування науки інтелектуальним
можливостям освіченої людини. Всупереч описовості фундаментальної науки
освічена, інтелектуальна людина переживає прагнення креативізації своїх но$
вих можливостей в формах інноваційної діяльності. Тобто сповнена інтелектом
свідомість інтенціоналізується в творчості, здобутках науки, які систематично
виявляють себе в формі творення прикладних, технічних наук, нових техноло$
гій, що змістовно перетворюють дескриптивні положення в нормотворчі, імпе$
ративні, аксіологічні, методологічні. Останні не описують дійсність, не визнача$
ються як істинні, а визначають дії людини для отримання бажаного результату,
а тому характеризуються як зручні, корисні, правдоподібні, ефективні, тощо.
Як наслідок, філософи зі здивуванням знаходять в науці не тільки раціонально
систематизовані описи буття, а й ірраціональні акти волевиявлення, різнома$
нітні цінністні положення, фантазії, творення образів бажаного буття, що супе$
речить усталеному поняттю «об’єктивне наукове знання».
В зазначених умовах виникає завдання здійснення критичного аналізу ког$
нітивного відношення людини до дійсності як спроба вирішення проблеми
«повернення» людині властивостей творця знання, науки.
Визначаючись стосовно обмеженості когнітивного підходу в осмисленні
свідомо зорієнтованої діяльності людини можна вказати наступне. У контекс$
тах когнітивізму не враховується змістовна складова знання, а відповідно
не вирізняється залежність від неї осмисленої та усвідомленої діяльності лю$
дини. Життєдіяльність постає як формальна подія.
Змістовна складова знання безпосередньо має розкриватися через вста$
новлення рефлексивного відношення між знаннями, а не при об’єднанні мен$
тального і реального, суб’єктивного і об’єктивного, вимовленого із мовлен$
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ням. Визначаючи ряд емпірично наочних існувань, як наповнений ментальним
змістом, у межах когнітивізму ментальне починають розуміти як виявлення
об’єктивного. Такий підхід не здатен приймати до уваги можливість встанов$
лення відношення між такими усвідомленими самовизначенями суб’єкта
як володіння знанням властивостей речей поряд зі знанням можливих ризиків
активізації власної діяльності. Тобто абстрагування від розуміння відношення
між змістом різних знань передбачає, наприклад, заперечення наявності
етичного змісту, відсутність уваги до етичних смислів. Вилучення змістовного
етичного відношення людини до дійсності, самої себе, в когнітології стає при$
чиною того, що зміст одного знання у відношенні до іншого не розглядається
як активізація змісту знання. Іншими словами, в когнітивізмі зміст знання ви$
тлумачується виключно як активізація конкретних психодинамічних пережи$
вань людини, яка стає об’єктом формального впливу знання.
Принаймні саме так може бути витлумачено загальновідомий випадок, ко$
ли високопрофесійні фахівці, які керували роботою ЧАЕС, маючи фундамен$
тальні знання з ядерної фізики, усвідомлюючи ризикованість своїх дій, що по$
рушували відомі їм правила експлуатації АЕС, останньою малопомітною ін$
станцією свого сумління мали моральні сумніви. Хоч в даному випадку мораль
не стала визначальною, її елементарну наявність засвідчують виступи керів$
ників ЧАЕС на судовому засіданні присвяченому факту їх злочинних діянь
в процесі експлуатації цієї атомної електростанції. Стосовно вказаного є сенс
нагадати, що в Україні для визначення освічених аморальних людей існує від$
повідний влучний термін: «жлоб з освітою». Серед українських філософіїв при$
ватно побутують відповідні терміни: «жлобське місто», «жлобська партія»,
«жлобське міністерство» тощо. Нагадаємо, що слово «жлоб» слугує в укра$
їнській та російській літературі для позначення тупої, малоосвіченої людини
з надмірним самолюбством і жагою владарювати.
Так чи інакше для когнітивізму зміст етичності, як складова розумової ді$
яльності, не є визначальною подією. В межах цього підходу її здебільшого від$
носять до чогось виключно суб’єктивного, до химерної та хворобливої свідо$
мості, що обмежує свободу індивіда. Як наслідок, освіченість та інтелектуаль$
ність у зв’язку з поширенням когнітивного відношення до світу сьогодні вже
не ототожнюють з інтелігентністю, оскільки ще з часів Сократа з останньою
обов’язково пов’язувалася моральність.
Поглиблення суперечностей сучасного існування суспільства також зумо$
лене наступним. Якщо до останньої чверті минулого століття соціальне існу$
вання здебільшого характеризувалося як укорінене в консервативності,
то завершення ХХ ст. виявило процес перетворення інноваційності в масову
буденну подію, яка починає спостерігатися в різних сферах суспільного буття.
Сформована філософією Нового часу думка, що суспільство здійснює свій по$
ступ шляхом різних модернізацій, які протиставлялися консервативним, ар$
хаїчним тенденціям за допомогою терміну «революція» (соціальна, наукова,
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політична, культурна, технічна тощо), через критику так званої ідеології Мо$
дерну, починає аргументовано заперечуватися. Виявилося, що теорія і прак$
тика «революціонізму» пропонує суспільству своєрідну неоконсерватизацію,
оскільки існування (навіть інноваційне), яке з різних причин не узгоджується
з конкретним різновидом революційних змін починає витлумачуватися
як контрреволюційне.
Ідея інноваційності як форми успішного існування в сучасному глобалізо$
ваному світі, на відміну від ідеї революційності, починає використовуватися
для визначення такого стану суспільства, в якому різноманітність змін є пер$
манентна буденна подія. Тому тоталітарне підкорення одних якісних змін інши$
ми якісним змінам потрапляє в полон самозаперечення. Якщо докорінні якіс$
ні зміни починають відбуватися скрізь і повсякчасно, в принципово невизна$
ченій множині сфер буття, тоді поняття «революція» як виокремлення та про$
тиставлення одних якісних змін по відношенню до інших, що так само є якіс$
ними змінами, втрачає свою еврістику та методологічне значення. Індикато$
ром втрати цього значення стало поширення в філософії ідей новітнього скеп$
тицизму, волюнтаризму, ірраціоналізму, які витлумачують людину як трансля$
тора, носія культури, а не її суб’єкта.
У відношення до філософії, філософії науки, теорії наукового пізнання
ця проблема виявляється потребою формування поняття про науково$пізна$
вальну діяльність як адекватну добі глобалізації, її інноваційним викликам.
Оскільки інноваційність потребує ліберального виокремлення у людини влас$
тивостей творити, бути суб’єктом нового, а не об’єктом впливу знання, когні$
тивний підхід, незважаючи на його хронологічну появу в середині ХХ століття,
виявився презентацією настанов ідеології Модерну, лінійної революційності,
які не розкривають змісту сучасної доби глобалізації.
Загальновідома сьогодні пропозиція здійснити подолання картезіанської
інтроспекції та кантівської концепції гносеологічно самовизначеного суб’єкта,
яка найбільш відверто була висловлена Ч.Тейлором, шляхом когнітивної інтер$
претації концепції герменевтики як свідомості самоінтерпретуючих, саморозу$
міючих агентів, не враховує наступне. Якби мова була мисленням, тоді б най$
більші балакуни були б найвидатнішими мислителями. Тому в запропонованій
читачу роботі поняття наукового пізнання зцентроване концепцією мислення
(когітивізм) [дет. в розділах 2, 3], а не концепцією свідомості. Специфічну
особливість такого підходу можна узагальнено охарактеризувати наступною
тезою. Не можна розуміти об’єкт пізнання як частину тексту, що є передінтер$
претованою, обумовленою схемою іншого тексту, який, за М.Гайдеггером
і Мерло$Понті, може бути в формах неартикульованого розуміння світу. Для
мислячого суб’єкта текст є лише знаряддя, за допомогою якого він іноді від$
криває для себе та інших реальність, що існує незалежно від нього та тексту.

1. Îñîáèñò³ñòü ³ íàóêà
1.1.Ірраціональність і культурне існування.
1.2. Наукове пізнання як одна із можливостей у множині інших.
1.3. Раціональність і наука.

1.1. ²ððàö³îíàëüí³ñòü ³ êóëüòóðíå ³ñíóâàííÿ

К
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ультуру, як такий спосіб існування людини, який визнає суверенність ірра$
ціональності особистості за суспільно$історичну цінність та суспільне на$
дбання, сьогодні часто іменують поняттям «стан постмодерну».
Як відомо Ж.Ліотар написав першу філософську роботу де постмодернізм
подано як світоглядну позицію. У книзі «Ситуація постмодерну» він визначає
новітню соціально$культурну ситуацію через заперечення ідеї універсалізації
раціоналізму. Закономірним наслідком панування раціоналістичних ідей Ліо$
тар називає індустріальний прогрес, тоталітарні режими, культурне геополі$
тичне протистояння півночі і півдня, заходу і сходу, безробіття, Освенцім.
Сумнозвісний концентраційний табір Освенцім розглядається ним як символ,
що виявляє сутність самореалізації настанов раціоналізму, моральну виправ$
даність критики раціоналістичного світогляду.
Зазначений підхід підтримало чимало цікавих мислителів. Ж.Дерріда, ав$
тор відомих праць: «Граматологія» (1967), «Похоронний дзвін» (1974), «Пошто$
ва листівка» (1980), «Апокаліпсис» (1985), «Про розум. Хайдеггер і питання»
(1987), «Привиди Маркса» (1993), вважається лідером запровадження нова$
торських ідей в філософії, що відповідає ситуації постмодерну. У своїх працях
Ж.Дерріда визначає сутність проблеми раціоналізму, який він назвав «філосо$
фією логосу і голосу». За його аргументацією, сьогодні «живе слово» втрати$
ло культуротворче значення, оскільки сучасна людина переживає реальність
на основі візуальних образів та «мертвих слів». Якщо вести мову про сучасні
засоби комунікації, більшість телепередач, радіопередач, слід констатувати,
що вони створювалися на підставі написання сценаріїв, перезаписування, ко$
ректури та цензурних правок. Слово, тим самим, втратило «справжню живу
емоційність», стало мертвим, перетворилося на формального носія інформа$
ції. Тому розумну самодостатню людину воно не хвилює, не надихає на геро$
їчні вчинки, їй його можна почути і забути.
Е.Фромм, як Ліотар та Дерріда, також вважає відмову від «великих обіцянок
безмежного поступу», які висловлювалися в межах модерністських традицій
філософствування, завданням сучасної філософії. На його думку, «великі обі$
цянки…» є лише «передчуття панування над природою, матеріального статку,
себто найбільшого щастя для найбільшої кількості людей та необмеженої осо$
бистої свободи»[1. С.191]. Таким чином філософія починає розглядатися не як
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теорія чи система знань, а як практика «руйнівного творення», себто особли$
вий соціокультурний самодеконструюючий ірраціональний процес.
У книзі «Постсучасний стан» Ж.Ліотар вдало зазначає: «Це дослідження
за об’єкт бере умови пізнання в найбільш розвинутих суспільствах. Ми вирі$
шили назвати їх «постсучасні». Це слово часто вживається на американсько$
му континенті, в першу чергу воно виходить з$під пера соціологів і літератур$
них критиків. Воно позначає стан культури після змін, які вплинули на правила
гри в науці, літературі і мистецтві починаючи з кінця ХІХ століття» [2. С.548].
Достатньо обгрунтованою, щоб рахуватися з нею, сьогодні вважається
думка, що в модерну епоху економіка перетворилася на універсальний кри$
терій оцінки людей, народів, країн. Різноманітний світ людського буття розгля$
дається «виключно» через економічні критерії. Утилітарне відношення до сві$
ту, заняття бізнесом, економікою, що в домодерновому суспільстві вважалося
принизливим заняттям, негідним людини шляхетного походження та шляхет$
ної вдачі, з початком епохи Модерну стає суспільно визнаною боговиправда$
ною справою, яку за допомогою протестанської етики почали визнавати про$
явом богообраності, «сродності» (казав Г. Сковорода). Постмодернізм,
як стан сучасного соціуму, адекватно репрезентується поняттям «конкурент$
них переваг», яке зосереджує свої предикації на визначенні як головного на$
дбання кожної нації – її «соціального капіталу». Під ним розуміють кадрово$цін$
нісний «капітал нації», тобто освітній і кваліфікаційний рівень людей в країні,
наявність творчих і підприємницьких талантів, культурний рівень соціуму в ці$
лому. Так, Р.Рейч характерно визначає: «Політики, звичайно, не розуміють,
що сьогодні потенціал нації становить навіть не володіння певними технологі$
ями, а здатність громадян розв’язувати більш комплексно завдання майбут$
нього, спираючись на здібності адекватного їх вирішення в минулому чи тепе$
рішньому» [3. Р.162–163]. Відповідно зміни культурно$історичної ситуації,
як констатована солідним обгрунтуванням онтологічна картина, вимагають
доповнення у вигляді зміни гносеологічних і методологічних основоположень.
Для того щоб філософія була здатною усвідомлювати таку реальність вона
має володіти адекватними засобами. Ж.Дерріда пропонує метод «розбірки$
збірки тексту», який він називає «деконструкцією». Деконструкція – це одно$
часно і писання і читання тексту. А текст при цьому має розглядатися як не
статична група знаків, а процес. Текст стає елементом «текстуальності», яка
розглядається як процес створення та функціонування тексту. Застосування
цього методу можна уявити на прикладі постмодерністської критики логіки
монізму та діалектичного філософствування. Тоді як згідно з моністичною ме$
тодологією є одна істина, і відповідно, єдиний метод її відкриття, а згідно з ді$
алектикою, істина, як і метод, є єдністю протилежностей, у постмодерністсь$
кому філософствуванні завжди має визнаватися більше ніж дві істинні та дві
правдоподібні відповіді на одне й те саме питання, більше ніж два методи їх
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отримання. А тому виникає неможливе для класичного філософствування пи$
тання про встановлення відношення між різними істинами.
Аналіз культури в ситуації постмодерну виявив зразки теоретичного об$
грунтування та застосовування в художній творчості нових методів творення:
«інтертекстуальність», «цитації», «нонселекція» тощо. На думку Ж.Ліотара
це свідчить про появу нової культури застосовування попередніх форм худож$
ньої та інтелектуальної культури (Модерну) за допомогою відкриття «нових
правил гри» [4. С.126]. «Попередня», так звана, культура Модерну характери$
зується прагнення до побудови єдиної системи культурних норм, згоди і по$
рядку, істини і критеріїв знання. В ній тільки наукові знання визнаються істин$
ними, загальне благо соціуму – вищим за індивідуальне, наявне існування —
єдиною основою дійсності. Таке розуміння дійсності пропонує відмову від по$
будови єдиної системи культурних та освітянських форм на користь множини
самодостатніх нормативних систем, замість суспільної впорядкованості вста$
новленої законодавчим чином – відмінності, протиріччя, з’ясування істини
та правди в суперечках, не всезагальність аксіоматичних положень, а мета$
форичність і умовність, не наявне існування, а фантазії, мрії, перетворення
казки на буття.
Оскільки мистецтво розглядається як «генератор» багатьох постмодер$
ністських ідей його визнають основною формою кодування, трансляції та ма$
ніфестації цих ідей. Змінюється розуміння основних фундаментальних катего$
рій культурології. Поняття «твір» замінюється поняттям «текст», а «картина сві$
ту» – витлумачується як «незавершений текст». Визначається втрата віри у так
звані «великі метаповісті Модерну», під якими розуміються ідея прогресу, сво$
боди розумної особистості, переконання, що наука дає істинні знання, які мо$
жуть використовуватися як засіб подолання життєвих проблем. Ж.Ліотар за$
пропонував визначати «метаповісті Модерну» терміном «метанаративи». З та$
кою пропозицєю погодилися й інші філософи, що називають себе дослідника$
ми ситуації постмодернізму: Ж.Дерріда, Р.Рорті, М.Мерло$Понті, Ж.Бодрійяр,
Ч.Женкс, П.Козловський, В.Курицин, В.Лук’янець та ін. Метанаративи, вважа$
ють постмодерністи, запроваджувалися, так само як і міфи, заради забезпе$
чення легітимації наявних суспільних інституцій, соціально$політичної практи$
ки, існуючого законодавста, норм моралі, способів мислення тощо. На відміну
від міфів метанаративи шукали свою легітимність не в досвіді минулого, а в
майбутньому, що було визначене розумом, як правило, у формі науки. Адек$
ватною такій ситуації стає думка, що ідея розуму, як джерела легітимності
картин майбутнього, була запроваджена та поширена в епоху просвітництва,
як модернізоване атеїзмом заперечення теологічної легітимації за допомо$
гою ідеї віри в Бога.
У гносеологічному аспекті зазначені концепції багато в чому схожі на по$
вторення основоположень постіндустріальних теорій соціальної філософії.
Звертаючись до ідей автора теорії постіндустріального суспільства Д.Белла
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можна побачити безпосередню спільність. Наприклад, Д.Белл у книзі «Куль$
турні суперечності капіталізму» зазначав наступне: «Ми наближаємося до во$
дорозділу в розвитку Західного суспільства: ми є свідками кінця буржуазної
ідеї, яка лежала в основі людської поведінки, соціальних відносин, особливо
економічних, і яка формувала еру модернізму протягом останніх 200 років» [5.
С.134]. Сучасну «еру» автор цієї констатації розглядає як нестримний прояв
ірраціональності: інстинктів, імпульсивності і бажань, які почали виявляти се$
бе у формі загальних рис європеїзованого соціуму вже у контркультурі 60$х
років ХХ століття. Проведений Д.Беллом соціально$філософський аналіз на$
дихнув його на висновок, що новітня антисоціальність своїм безпосереднім
джерелом має поширення духу модерністського групового «бунтарства»
на повсякденне життя особи, яка почала протиставляти свої егоїстичні інтере$
си суспільним, груповим, стаючи на шлях гедоністичного гіперіндівідуалізму.
Очевидно, що зазначене дослідження Д.Белла виявляє фундаментальну
самосуперечність «метанаративів Модерну». Як тільки ідея соціальної (спіль$
ної) розумності стає особистісною розумністю, а ідея соціального прогресу
стає визначенням стану особистого існування, тоді замість єдиної системи
культурних та освітянських форм починає визнаватися персональна норма,
самочинно встановлена індивідом, що одразу виявляє заперечення загально$
го, розумності, соціальності, прогресу, культури, освіти. Отже «метанаративи
Модерну» можуть існувати та виконувати свою функцію тільки у тому випадку,
якщо вони відокремелені від індивіда. Це відокремлення може відбуватися
у різних формах: партійності, класовості, націоналізму, шовінізму, патріотизму
тощо. Персональний націоналізм, персональна партійність, персональна кла$
совість є усвідомлений абсурд. Отже формою існування зазначених суспіль$
них ідеалів може бути фактичне заперечення індивідуального, безпосереднє
насильство над індивідуальністю.
Аналогічну думку знаходимо і в Ж.Бодріяра, який зазначав, що «ми живе$
мо серед незлічених репродукцій ідеалів, фантазій, образів і мрій, оригінали
яких залишилися позаду нас»[6. С.355]. Моделювання та кодування знання,
створення прикрашених зовнішнім блиском моделей та іміджів, які насильно
розповсюджуються сьогодні в суспільстві через «масс медіа» є єдиними кон$
структивами суспільства, що зневірилося в цінностях Модерну. Навіть царина
творчого духу людства, «як і всі інші зникаючі форми, мистецтво намагається
дублювати себе через симуляції; але воно все одно скоро зникне, залишивши
після себе колосальний музей фальшивого мистецтва і повністю поступиться
місцем рекламі» [6. С.356]. Хода Модерну не призвела до трансформації лю$
дини, як про це мріяли філософи просвітництва, навпаки, відбулася інволюція
цінностей, наслідком чого стала тотальна стагнація, неможливість впровади$
ти як ціннісно$важливий будь$який визначний принцип: ні науковий (Істина),
ні етичний (Добро), ні естетичний (Краса).
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Новітня доба виявила феномен масової зневіри людей щодо розуму
та цінностей ним обгрунтованих, що зорієнтувало філософів на дослідження
так званої проблеми раціональності. Ці дослідження виявили множину аргу$
ментів на користь заперечення ідеї законодавчого розуму та підстав для роз$
робки концепцій інтерпретуючого розуму. Концептуальне протиставлення за$
значених учень про розум полягає у тому, що джерелом розумності на думку
так званих субстанціоналістів є певна «надбуденна» реальність (світ ідей, ме$
тафізичні моделі, дух історії, суспільно$історична практика), а на думку так
званих комунікативістів – повсякденна комунікація, живе спілкування, діалог.
Комунікація не обмежує діалог штучними умовностями, які створюються
у формі універсальних метафізичних визначень (наприклад: система аксіом),
вона є невимушене живе спілкування, що здійснюється не заради визначення
абстрактної істинності, а для досягнення взаємопорозуміння, «душевного єд$
нання», злагодження буття думки із самою собою та почуттями.
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ротистояння особистісного офіційності соціальних інституцій є реальна
онтологічна підстава для обгрунтування універсальності протиставлення
ірраціонального раціональному. Раціональність розуміється як суспільно
нав’язана традиція, що ототожнюється, наприклад, з науковим методом
Л.Вітгенштайна. «Правильний метод філософії був би, власне, такий: не каза$
ти нічого, крім того, що можна сказати, тобто крім тез природничих наук, –
а отже, крім того, що не має нічого спільного з філософією, а якби хтось ба$
жав сказати щось метафізичне, – довести йому, що він певним знакам своїх
суджень не дав жодного значення, тобто, треба мовчати»[7. С.86].
Історично, зазначене протиставлення має значно глибші коріння ніж поділ
культури на «модерн – постмодерн». Тут доречно нагадати, що вже в «Анонім$
них пролегоменах до платонівської філософії» було висвітлено схожу ситуа$
цію. Це демонструють наступні слова: «Навчившись у поетів оспівувати поря$
док сущого, Платон кращий за них ось у чому: розповідь поетів бездоказова і,
згідно зі словами Платона, емоційна і афективна; його ж висловлювання зав$
жди обгрунтовані; окрім цього, він кращий за них у благочеснотах своїх мі$
фів»[8. С.478]. Приймаючи, що наведена оцінка філософії Платона є одне
з перших визнань переваг раціональності, потрібно звернути увагу на визна$
чення недоліків його опонентів («поетів»), «розповіді» яких названі «емоційни$
ми і афективними». Наведена характеристика поетів узгоджується з базови$
ми положеннями «філософії затвердження людської індивідуальності», яку
сьогодні значне коло філософів розуміють як адекватний стан філософії в си$
туації сучасного буття культури.
Запропоноване повернення до оцінки надбань Платона було доречним са$
ме тому, що існує спроба виокремити раціоналістський тип філософствуван$
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ня, наприклад – позитивізм, як зразок розуміння мови виключно через «син$
таксис і семантику природних і штучних мов» [9. С.20]. При цьому, позитивіз$
му протиставляється дискурс «соціокультурної прагматики», що репрезентує
«парадигму трансдисциплінарності»[9. С.20]. У свою чергу, дискурс інтерпре$
тується як «середовище спонтанного виникнення та вільної еволюції бажань,
образів, уявлень, понять, повір’їв, думок, переконань, гадок, знань. Усе,
що виникає в дискурсі, ніколи не є надлюдським, божественним, трансцен$
дентальним... Якщо ті або інші артефакти дискурсу оголошуються надлюдсь$
кими, то з цього випливає, що є той, кому це дуже потрібно. Найчастіше
це робиться якимось мовним, конфесійним або ж професійним співтоварист$
вом заради отримання влади над тими, хто охоплений цим дискурсом. Сам
дискурс при цьому перетворюється на дискурс влади, тобто в практику керу$
вання, контролю, маніпуляції почуттями, поведінкою, мисленням людей за до$
помогою тих або інших типів мово$дій»[9. С.19]. А Платон, як вище було за$
значено, визнавався кращим саме за тих, у кого розповідь була бездоказова,
емоційна і афективна (ірраціональна, нерозумна); побудована у середовищі
спонтанного виникнення вільної еволюції бажань, образів, уявлень, понять,
повір’їв, думок, переконань, гадок, знань.
Розглядаючи будь$який дискурс, як «середовище спонтанного виникнення
та вільної еволюції бажань, образів, уявлень, понять, повір’їв, думок, переко$
нань, гадок, знань», можна помітити, що за таких вимог він існує без відно$
шення до будь$чого, без порівняння будь із чим. Інакше «ті або інші артефакти
дискурсу оголошуються надлюдськими», за межами наявного «живого спілку$
вання», спробою перетворити дискурс на «дискурс влади, тобто в практику
керування, контролю, маніпуляції почуттями, поведінкою, мисленням людей
за допомогою тих або інших типів мово$дій» [9].
Виокремлення властивості дискурсу існувати без відношення до будь$чо$
го дозволяє помітити, що він має бути самодостатнім утворенням зі своїм по$
рядком та змістом. Тобто він повинен мати в собі джерела власного самовід$
творення.
У комунікативній формі зазначене утворення визначається через термін
«синкретизм». Власне з чим ми маємо справу? З історичного минулого відо$
мо, що синкретичні комунікації, які аподиктично не співвідносяться між собою
та цілком самодостатні сюжетно, називаються міфами. Міфи, як і казки,
що кожний із нас слухав у дитинстві, існують поряд, не коригують одне одно$
го та не заважають одне одному. Одночасно вони здатні нормувати, визнача$
ти, наративізовувати дії людини даючи їй зразки поведінки, що не співвідно$
сяться з іншими зразками. Розглядаючи випадки, коли кінематографи роб$
лять спробу синтезувати казки, неважко помітити, що виникає або нова казка
зі своїм унікальним змістом та сюжетом, або хаос невдалого твору.
Використовуючи зазначений зміст поняття «дискурс» для розгляду філосо$
фії маємо усі підстави зазначити, що філософський дискурс не існує сам
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по собі без оголошення тих або інших «артефактів надлюдськими», тобто не$
залежними від «вільної еволюції бажань, образів, уявлень, понять, повір’їв, ду$
мок, переконань, гадок, знань». Проблеми та питання, які вирішуються філо$
софією завжди постають через визнання «залежностей». За Платоном, навпа$
ки, філософія шукає звільнення понять, думок, знань від «вільної еволюції ба$
жань, образів, уявлень…», традиційного та звичного. В філософії перекази
постійно співвідносяться. Порівняння, співставлення, визначення співзалеж$
ностей однієї розповіді по відношенню до другої є безпосередня форма буття
філософії. Тому спеціфіка філософського мислення визначається через по$
няття «рефлексія», де одна думка співставляється з іншою з необхідністю,
а не як «вільна еволюція бажань…».
Треба зазначити, що аподиктичність як складова процедури співставлен$
ня думок може мати різні форми. Так, на відміну від філософії в релігії відно$
шення між міркуваннями визначається канонізованим текстом. «Святе пись$
мо» складає еталон Слова, з яким (і за змістом, і за формою) повинні бути
узгоджені усі інші слова, перекази, міркування, дії. Талмуд, Біблія, Коран вва$
жаються переказами Слова божого, який здійснили довірені Богу особи (про$
роки) тому питання ставиться тільки про слідування цьому слову. Зазначене,
як не дивно, виявляє, що гострота критичного пафосу «нових філософів», які
осмислюють ситуацію після Модерну, змістовно спрямована, перш за все,
проти релігійної форми комунікації, а не наукового раціоналізму. Переважно
мається на увазі критика протестантистського вирішення питання про відно$
шення людини і Бога, яке через культивацію в культурі Модерну етики проте$
стантів набуло поширення в формі утилітаризму. Думаю, що досить адекват$
но таке утилітаризоване розуміння місця людини в світі, в свій час, було ви$
словлено українським філософом Г. С. Сковородою за допомогою понять
«сродність» та «сродна праця».
Нагадаємо, що дискурс (пізньолат. від discursus – міркування, аргумент),
крім вищезазначеного, це також – «теоретико$аналітична процедура та метод
наукового аналізу з акцентуванням уваги на логічних та понятійних елементах
і засобах аналізу»[10. С.247–248]. Дискурс вважається (Джефрі Александер,
Ентоні Гідденс) головним шляхом взаємодоповнення різних підходів шкіл
та традицій в соціально$філософських науках. У ньому робиться наголос
на формальний бік міркування, таким чином, що у його фокусі знаходиться
сам процес аналізу, а не результати останнього. Між визначенням «дискур$
су»[9. С.19] наведеним на початку нашого розгляду питань про тлумачення
раціонального та ірраціонального філософами Модерну і постмодерну
та останнім визначенням, спільним є звернення уваги на процесуальність,
а не результати. Відмінність цих визначень полягає у тому, що до розгляду
приймаються різні процеси: чи науковий дискурс, чи побутовий. Однак, ніхто
не може заперечити факту наявності в нашому суспільному бутті двох відмін$
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них форм комунікативності: побутової та соціально інституціоналізованої. Від$
повідно до відмінності форм комунікації існує відмінність форм дискурсу.
Іншими словами, загальне переконання, що логічне прояснення думок
та визначення умов, «за яких комбінація символів була б змістовна, а не без$
змістовна»[11. С.9], має відношення лише до малопродуктивного аналізу мо$
ви науки, виявилося досить обмеженим. Тобто, теза «все, що взагалі можна
висловити, можна висловити ясно; а про те, про що не можна говорити, тре$
ба мовчати» [7. С.22] вже не обмежується одними лише програмами дослід$
ження науки, вона може розглядатися як визначальна позиція інституціоналі$
зованого буття соціуму ХХ ст.
Повсякденно особистість перебуває ніби у двох відмінних формах комуні$
кації. В одній, вона використовує переважно логіку понять, де постійно спів$
відносяться різноманітні та багатозначні смисли, оскільки ця логіка вибудову$
ється через форму співвідношення змісту (який часто складається з маловиз$
наченої множини ознак) і об’єму поняття. У другій – пропозиційній — співвід$
носяться лише однозначно встановлені смисли та значення, які витлумачу$
ються незалежними від пересічної особи «інстанціями» (наприклад: законо$
давцями, науковцями).
Ніхто, навіть послідовний критик модерністських студій, не може запере$
чити необхідності інституціоналізованої форми спілкування між громадянами
та податковими інспекторами, учасниками судочинства тощо. Бо розуміє,
що, зламавши систему цілеспрямованого встановлення формально одно$
значного змісту термінів, активні творці культури постмодерну стають творця$
ми процесу десоціалізації, тобто – «ново$Освенціму». Нюрбергський процес,
як форма заперечення «Освенцімів», відбувався виключно за формалізовани$
ми юридичними нормами, що унеможливлювало заперечення його значення
ідеєю «тривіальної помсти переможців», «помсти сильнішого».
Враховуючи введене вирізнення, слід визнати і наступну особливість дис$
курсу. Так, якщо для відомого російського філософа А.Ф.Лосєва позитивне
означення поняття «міф» уявлялося принципово неадекватним і він система$
тично використовував лише негативну форму: «міф це не…»[12], то ми з ви$
щенаведеного вирізнення отримуємо підстави для визнання, що аутентичне
(античному) тлумачення міфу як переказу є найбільш адекватна і точна форма
його визначення.
Міф, як необмежений переказ, є наслідок безпосередньої реалізації стихії
чистого уявлення. Потреба розчинитися у стихії такого уявлення є засобом
побудови дискурсу де присутні суб’єкти, що вибудовують закритий мікрокосм
особистості. Усвідомлення об’єктивної тимчасовості власного буття, яке здо$
бувається за допомогою здатності протиставляти обмеженому досвіду осо$
бистості необмеженість уявлення (наприклад уявленню про свою смертність
протиставляється ідея безсмертя), викликає відчуття страждання, а тому шу$
кає порятунку у заспокоєнні власного духу уявною безперервністю гри уяв$

17

лень, тобто у самій здатності уявляти необмежено. Коли необмежене уявлен$
ня покладається у формі онтологічного, наприклад, як симулякр, тоді створю$
ються підстави для дискурсу, як «вільної еволюції бажань…».
Філософія, у свою чергу, з самого початку свого виникнення, була покли$
кана орієнтувати на засвоєння засобів контролю над безперервністю «гри
суб’єктивного духу», самонеобмеженості міфотворення. Згадаймо Сократа
та його іронію, яка настирливо пропонувала здійснювати рефлексію, що ви$
знавала її за метод філософського міркування культивуючи увагу до утворен$
ня уявлення з наступним його аналізом у незміненій формі. Згідно з вимогами
рефлексії, додавання до першого уявлення нових значень та смислів без ви$
значення змісту, наявного в покладеному з самого початку, вважається від$
сутністю хисту до філософії, а також до науки та логічності. Зупинка мислимо$
го його перетворенням на предмет умоспоглядання алегорично визначається
через звичний образ «подвоєння думки», що формально виявляє заборону
додавання до першого мислимого уявлення будь$якого нового. Іншими сло$
вами, володіння рефлексією має розглядатися як підстава для формування
такого знання, яке можна знати. Згідно з Сократом змістовно знати можна
про своє знання, змістом якого може бути «незнання».
Однак, звичний образ має специфічний недолік, оскільки не здійснює ви$
різнення думки про думку, а буквально ототожнює аналізуюче уявлення
з предметом аналізу, перетворюючи вимогу заборони вносити зміни у перше
уявлення (предмет думки) на саму думку взагалі. Тому рефлексію можна
більш адекватно розглядати не через образ «подвоєння», а через образ
«постуявлення», яке дозволяє здійснювати зупинку спонтанності уявлень
та досягати формальної тотожності предмету з його спогляданням, що в фі$
лософії зазвичай називається умоспогляданням («теорія» – за Аристотелем).
Відповідно теорія є те, що можна знати та перевіряти, доводити відповідність
свого уявлення про неї її змісту.
Як процес постуявлення, що виникає у формі рефлексивного міркування,
філософська думка може розглядатися як безпосереднє умоспоглядання,
яке, спостерігаючи за наявними уявленнями, «боїться» пропустити «щось»
найважливіше та забороняє додавати, вигадувати «щось» від спонтанності
уявлень, довільної «гри суб’єктивності». Іншими словами, філософське спо$
глядання має бути теоретичним, феноменологічно чистим. Абсолютна об’єк$
тивність – ось формальне кредо філософії як систематично здійснюваної ре$
флексії. Тим самим, виникає практика тотальної самоконтрольованості, яку
і називають туманним словом «мудрість». Однак, тотальна самоконтрольова$
ність перетворює філософію не тільки на «сторожу раціональності» (відомий
вислів грузинського філософа М.Мамардашвіллі), а й на своєрідно демона
раціональності. Завдячуючи методу рефлексії будь$яку ірраціональність філо$
софія здатна перетворити на форму чистого уявлення, предмет споглядання,
що дозволяє через самоусвідомлення умоспоглядати ці уявлення без пору$
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шення злагоди розуму із самим собою. Відповідно раціонально зорієнтована
філософія, а також наука, може розглядатися як одина із можливих реалізацій
здобутків уявленого поряд із множиною інших можливостей. Наприклад, уяв$
лення здатні активізовувати афекти, емоції, що спричинюють появу нових уяв$
лень, творчих здобутків людини. Інший приклад можна запропонувати у вигля$
ді відомого багатьом випадку, коли уявлення стають підставою для символіза$
цій, які самі$по$собі здатні збуджувати нові чуттєві враження та переживання,
пов’язані із ними уявлення. На відміну від філософії в науках мова йде тільки
про здатність одних уявлень визначати зміст інших, що передбачає наявність
логічної (формальної) тотожності між ними, бо інше для науки є хибне або
проблема, дещо незрозуміле.
Нагадаємо, що в формі безпосереднього усвідомлення проблема раціо$
нальності постала через протиставлення стоїками понять «свобода» та «необ$
хідність». У межах філософії Нового часу раціоналістичне вирішення даної
проблеми здійснив Б.Спіноза за допомогою визначення свободи як усвідом$
леної необхідності. Відповідно виникала орієнтація на досягнення розуміння
ще незрозумілого. Розгорнуту теоретичну модель усвідомлення розумом не$
обхідності самоспоглядання себе в суперечностях було зроблено в філософії
Г.Гегеля. Однак у фундаменті раціоналістичної концепції крилася інша пробле$
ма – протиставлення свободи і розуму.
Характерним прикладом загостреного усвідомлення драматичності вказа$
ної проблеми можна визнати відомі слова одного з літературних героїв
Ф.М.Достоєвського: «Що робити з мільйонами фактів, які засвідчують про те,
що люди «зазнамо», тобто розуміючи свої справжні інтереси, витісняли їх
на другий план і кидалися у протилежний бік, ризикуючи, діючи навмання, без
зовнішнього примусу, але так, ніби зухвало не бажаючи йти визначеним шля$
хом, уперто, із власного бажання пробиваючи інший, складний, нерозумний,
вишукуючи його в суцільній темряві» [13. С.414].
Філософськи відрефлексовану форму усвідомлення протистояння свобо$
ди і розуму, де останньому надається характеристика – «тотальність загаль$
ного», знаходимо в роботах С.К’єркегора: «Індивід, безпосередньо розгляну$
тий у чуттєвому та духовному значеннях, є такий індивід, який має свою буттє$
вість у загальному, і його етичне буття полягає в постійному виявленні себе
в загальному, у постійному запереченні власної унікальності, щоб бути через
загальне. Якщо індивід бажає виявити буттєвість індивідуального щодо за$
гального, він упадає у гріх і тільки свідомо визнаючи це, може спокутувати йо$
го. Кожен раз, як тільки індивід повертається до загального, бажаючи знову
виявити себе як індивідуальне буття, він упадає в самозаперечення й тільки
спокутою та каяттям, відторгненням самого себе як унікальності приєднуєть$
ся до загального»[14. С.53].
Для К’єркегора «загальне – це те, що має відношення до всього, що тільки
може бути, отже, воно має значення в кожну мить»[14]. Тому для нього визна$
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чення можливості існування особистої свободи людини має враховувати,
що індивід здатен, хоча б іноді, знаходитися за межами загальності. Наприк$
лад, якщо людина приймає, заперечує, критикує чи порівнює моральні норми,
звичаї, переконання, які у філософії завжди подаються у формі загальних по$
нять, тоді вийти за межі загальності індивіду можна за допомогою звичайного
tertium non datur (третього не дано), визначаючись однозначно: або так, або ні.
З позиції логіки застосування tertium non datur для визначення «чистої тав$
тології» в конкретному «так або ні» є виявлення чогось самототожнього (тільки
те що завжди відповідне самому собі), одиничного, індивідуального, а не за$
гального, оскільки загальність з’єднує різне через щось третє, а тому в ній
завжди присутнє «і те, і інше». Тобто по відношенню до загального тавтологія
має бути покладена зовнішнім щодо змісту чином.
Безпосередньою формою існування такої тавтології є ідеал, який може бу$
ти сумірним лише з самим собою. Ідеал не буде визнаний за «самого себе»,
якщо він не являє собою щось самототожнє. Ідеал методу, знання, добра, зла
чи щастя для певної особистості може бути лише один, інакше це не особис$
тий ідеал. Намагаючись співставити ідеали різних людей ми будемо визнача$
ти їх виключно через «або так, або ні». Навіть якщо окремо розглядати понят$
тя «ідеал загального», його потрібно подати у формі тавтології.
Ідеали не можна розглядати як щось заздалегіть наявне до їх прийняття
людиною. Кожна особистість «доростає» до власного ідеалу самостійно.
Спроби нав’язувати ідеали (тобто перетворити ідеал на щось загальне) завж$
ди розглядаються як джерело духовного насильства. Тим самим, на підставі
зауважень С.К’єркегора, можна сформувати тезу: свобода людини полягає
в здатності формувати свої власні ідеали і жити згідно з ними.
Зазначена теза видозмінює зміст проблеми раціональності: якщо розум
не став ідеалом особистості, тоді його вимоги щодо цілеспрямування життє$
діяльності людини є насильство.
Свого часу Е.Гартман, спираючись на ідеї С.К’єркегора, слушно зазначив,
що «свідомий розум діє заперечуючи, критично, контролюючи, виправляючи,
вимірюючи, порівнюючи, комбінуючи, упорядковуючи та підкоряючи, визнача$
ючи загальне з часткового, підводячи частковий випадок до загальних правил,
однак він ніколи не діє творчо, не виявляє винахідливості. У цьому відношенні
людина повністю залежить від неусвідомлюваного, і якщо вона втрачає підсві$
доме, то втрачає джерело свого життя, без якого в сухому схематизмі загаль$
ного й часткового буде лише повторювати відомі послідовності»[15. С.287].
Однак невизначеність зазначеного «підсвідомого» дає змогу (здебільшого, так
і роблять) тлумачити його як щось онтологічно$загальне. Наприклад,
у З.Фрейда поняття «лібідо» виконує функцію визначення підсвідомої загальної
підстави творчого акту; аналогічну функцію виконує поняття «установка» у відо$
мій в колишньому СРСР концепції Узнадзе. Суперечність таких підходів поля$
гає у тому, що творчість починає розглядатися як діяльність, яка спонукається
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зовнішніми когнітивними чинниками. Відповідно, такий творчий акт суперечить
вільному волевиявленню особистості. Це стає особливо очевидним, якщо та$
ким зовнішнім чинником постає «концептуальний каркас», «правила мовлен$
ня», «універсальний метод», діючий незалежно від особистості розум.
Концепції, протилежні тлумаченню підсвідомого як онтологічно$загально$
го, залишаються різновидами вчення про «свавілля суб’єктивного духу», які
завжди будуть непереконливими для людей, знайомих з аргументами викла$
деними в філософії Гегеля.
Відповідно до зазначеного, саме учення С.К’єркегора про «свідому відмо$
ву від розуму на користь Абсолюту (абсурду)», яке спирається на традиції
християнського віровчення, конструктивно вирішує проблему протиставлення
свободи і розуму. Його міркування достатньо аргументовані для того, щоб
зробити висновок про явне філософське відкриття: індивідуальна віра як суто
ірраціональний феномен стоїть над розумом, відкриває для розуму шляхи
в нове та невідоме, надихає на виконання небачених дій, які тільки після їх
здійснення стають досвідом, що в подальшому характеризується як загаль$
ний, розсудливий.
За С.К’єркегором. Свободи та розуму без віри не буває. «Віра складає па$
радокс, згідно з яким індивід сам по собі вищий загальності, не підвладний їй,
панує над нею» [16. С.713]. Разом із цим запропоноване ним трансцендентне
тлумачення феномену віри не є самонеобхідністю буття, воно містифіковане.
Відсутність означення необхідності буття віри за умови визнання факту її існу$
вання породжує суто містичне тлумачення її онтології. Загальновідомим при$
кладом може слугувати поняття «життєвий порив» А.Бергсона.
Те саме спостерігається за умови визнання співвідношення одиничного
та особливого як проявів загального. Наприклад, джерело духовної еволюції,
яку ми спостерігаємо вивчаючи історію, постає як існуюча за межами буття
душі зовнішня відносно неї сутність (природна чи надприродна).
Отже, теологічне тлумачення віри уможливлює свідомо спрямовані дії лю$
дини всупереч осмисленим розумом обставинам, як у біблійній розповіді про
Авраама, студійованої С.К’єркегором у роботі «Страх і тремтіння». Аналізуючи
ці студії можна зробити висновок, що усвідомлений внутрішній світ людини
(досвід, знання, переконання тощо) – це обмежуючі людину фактори, які про$
тиставляються вірі. Позитивність віри, як основи активного відношення люди$
ни до світу, полягає у враховуванні тієї обставини, що кожний відомий, до$
сліджений і вивчений процес відбувається завдяки дії безлічі невідомих сил
і властивостей, які принципово не можна пізнати у повному обсязі. Люди зна$
ють та усвідомлюють, що досвід обмежений часом існування людини та люд$
ства. Якщо визнавати лише знання за джерело спрямованої діяльності люди$
ни, то людина має бути істотою, яка тільки повторює вже відомі дії і не ство$
рює нічого нового. А відтак новий досвід буде відкритим тільки у наслідок ви$
падкового анти$розумного збігу обставин. Тоді наука, пізнання – фікція, бо ре$
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ально існує лише «влада випадку» або воля надприродних істот, що керує лю$
диною як маріонеткою.
Оскільки іноді людина діє випробовуючи ризиковані версії з множиною
можливих наслідків, керується надією на щасливе завершення своїх нероз$
судливих вчинків, осмислене, відоме, розумно обгрунтоване може визнавати$
ся тим, що у вільному самовиявленні людиною обмежується. Сміливці не зав$
жди бувають винагородженими за ризик, проте без віри, надії, без сподівання
на краще неможливо вирішити жодної проблеми, що постала перед людьми,
оскільки за проблемою обов’язково «ховається» щось невідоме, невизначене,
ризиковане, жахливе, незрозуміле (анти$розумне).
Віра як властивість душі надихає на конкретне волевиявлення, на само$
чинну дію щодо навколишніх обставин, яка перетворює ці обставини з факто$
ру випадковості на фактор необхідності духовної самореалізації особистості.
Тому в новому досвіді, новому знанні присутній не тільки результат випадко$
вого збігу обставин, а й наслідок активної самореалізації особистості, яка свої
зрозумілі їй досвід та знання протиставила невідомому, незрозумілому. Керу$
ючись відношенням віри людина робить крок у невідоме, долає свою обмеже$
ність, яка притамання їй через обмеженість її досвіду, розсудливості, знань, ті$
лесності, розумності.
Діяльна «сила віри» найчастіше спостерігається у молоді, яка, розуміючи об$
меженість власного досвіду та розуму, формулює ідеали (і керується ними) не$
розумної сміливості, першовідкриття, бажання нових вражень та почуттів, праг$
нення невідомих світів, тощо. Тобто кожне культурне, філософське, наукове
та технічне відкриття пройняте вірою, як особистим відношенням до світу окре$
мої людини, що самореалізувала себе особисто. Якщо певна діяльність викону$
єтся вченим або інженером уперше, то вона в тому чи іншому моменті не може
бути повністю виведеною з попереднього досвіду. Творець має поставати «об$
личчям до невідомого». Отже, діями цих людей мають керувати не тільки розум
і знання, а й надія, віра, як позитивне відношення до невідомого.
Однак, визнаючи, що здатність мати надію на позитивний вплив невідомих
сил і властивостей дійсності є безпосередній прояв усвідомлення діяльної си$
ли нерозумності, ірраціонального, ми маємо одночасно враховувати відмін$
ність навчання та саморозвитку людини від дослідження світу, як навчання
та саморозвитку людства.

1.3. Ðàö³îíàëüí³ñòü ³ íàóêà

П

.Дюгем був одним iз перших дослiдникiв, який звернув увагу на iсторiю на$
уки (сукупні надбання науки) як на джерело методологiчних принципiв. Вiн
дав першi обґрунтування наявностi зв’язку мiж методологiєю та iсторiєю на$
уки. Науковому спiвтовариству вiдомi його працi з проблем теорiї термоди$
намiки та електродинамiки. Свої розробки у сферi теоретичної фiзики, вiн

22

здiйснював насамперед, маючи на метi вирiшення проблеми створення єди$
ної фiзичної теорiї, прагнучи зробити її на основi унiверсалiзацiї поняття
«енергiя». Центральна проблема його методологiчних дослiджень полягала
в протиставленнi двох традицiйних способiв побудови теоретичного знання:
теорiя як пояснення (у фiзицi традицiя Декарта–Лапласа) та теорiя як опис
чуттєво не даних процесiв (у фiзицi традицiя Паскаля–Ампера).
Ним було виявлено, що кожна спроба розглядати фiзичну теорiю як пояс$
нення, а не опис дiйсностi, обов’язково актуалiзує ряд методологічних питань,
що виходять за межi фiзики. Це пов’язано з необхідністю усвідомлення на$
уковцем своєї дослідницької позиції. До таких одвiчних питань вiдноситься, i
така центральна проблема «методологiї пояснення», як проблема iснування
матерiальної дiйсностi вiдмiнної вiд даних органiв чуття; проблема пояснення
природи даної реальностi. Цi «питання не можна вирiшити методами експери$
ментальних дослiджень; бо емпiричнi дослiдження мають справу тiльки з чут$
тєво даними явищами... Вирiшення цих питань... це справа метафiзики» [17.
С. 24]. Перше свiдомо визначене питання, що ставив перед собою П.Дюгем –
у чому полягає мета кожної фiзичної теорiї?
В iсторiї фiзики вiн знаходив лише двi можливi вiдповiдi:
1) кожна теорiя, вважають епістемологи науки, має на метi пояснення
вiдомої групи законiв, доведених експериментально;
2) кожна теорiя, вважають методологи науки, є абстрактна система,
що має на метi узагальнити i логiчно класифiкувати групу експериментальних
законiв, не претендуючи на їх пояснення.
Така рiзниця в розумiннi даних умоспогляданню систем знання походить
вiд того, що спостереження homo sapiens явищ призводить до усвідомлення
наявності зiткнення з дiйснiстю, яка безпосередньо не дана почуттям, а тiльки
пов’язана з ними. Тому система знання подекуди має обмежувати себе лише
доведенням відсутності суперечності, нiби дiйснiсть є такою, якою її визнають.
Отже теорiя, як система знань, може бути конструкцiєю несуперечливо узгод$
жених гiпотетичних пояснень. Проблема ускладнюється тим, що жодна ме$
тафiзична система неспроможна дати точних визначень, якi дозволяють ви$
вести з них усi елементи системи знання, якi спостерігаються в природознав$
чих теорiях. Фiлософськi роз’яснення, наявнi в iсторiї науки, дають лише нега$
тивнi визначення природи фiзичного тiла, заперечуючи вичерпнiсть усiх вiдо$
мих означень (як фiлософських, так i природничих). Таким чином, з ме$
тафiзичних систем неможливо обґрунтовано вивести та визначити потрiбнi
елементи для побудови довершеної наукової теорiї. А такий стан речей спри$
чинює те, що часто використовують поняття, припущення, котрi не можна ви$
знати нi метафiзичними, нi науковими. Завжди в засадах наукових роз’яснень
знаходиться щось, що нiяк не роз’яснюється. Теоретична наука лише як опи$
сування має право на «повагу», «еволюцiю»; це самостiйно iснуючих органiзм,
котрий пояснювальна частина експлуатує як паразит [17. С.56–78].
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Свою позицiю критики «догматизму пояснювальної концепції» П.Дюгем
обґрунтовує тезою, що нове знання завжди у чомусь суперечить вже вiдомо$
му, а тому подекуди може бути малозрозумілим описуванням, яке не має нія$
кого пояснення. Саме ця властивiсть нового заперечувати у певних моментах
вiдоме є принципова ознака нового. Тому нове знання неможливо визнати
кумулятивним наслідком еволюцiї попереднього, вже вiдомого, «старого»
знання.
Обґрунтування концепцiї методологiї побудови теорiї як вiдображення
дiйсностi, у П.Дюгема супроводжується систематичною критикою уявлення
про формування теорій як результату узагальнення фактів (індуктивізму). За$
перечуючи традицiйне для позитивiзму розумiння опису реальностi в теорiї
лише як результату iндуктивного узагальнення систематичних емпiричних
спостережень, вiн зазначає, що послiдовний iндуктивiзм стає причиною фiло$
софського солiпсизму, згiдно з яким єдиною реальнiстю є мова суб’єкта, його
«Я», а предмет фiзичних дослiджень – мовнi феномени. Тому доречним стає
обґрунтування тези, що результати емпiричних дослiджень не мають са$
мостiйного значення, вони завжди розглядаються крiзь систему понять певної
теорiї (науковi факти завжди теоретично навантаженi; в iншому випадку їх
нiхто не визнає за науковi). Система понять певної теорiї дає змогу розгляда$
ти емпiричнi данi як встановленi факти (тобто науковцями було створене
об(рунтування, що саме цi емпiричнi данi є факти, а не щось iнше) та зазнача$
ти наявнiсть емпiрично даного взаємозв’язку мiж рiзними процесами,
подiями, як спiввiдношення символiчних конструкцiй, якi не можна звести
до поняття «результат iндуктивного узагальнення». На фактах iсторiї фiзики
П.Дюгем послiдовно демонструє, що такi конструкцiї мають характер не де$
терміністських iндуктивних узагальнень, а апрiорних синтетичних суджень, якi
наявнi в мовi та свiдомостi науковця до емпiричного дослiдження у формах
цiлеспрямованого намiру проведення певного експерименту. Одночасно вони
не можуть бути визнані метафізичними оскільки нове знання неможливо ви$
знати наслідком кумулятивного розгортання незмінних apriori.
Власне тут виявляється одна з головних проблем осмислення буття сучас$
ної науки. Справа полягає в тому, що науковець сьогодні — це людина, яка
вступає в зв’язок із речами як представник певної науки (дисциплінарної мат$
риці, школи, парадигми, концептуального каркасу, дослідницької програми),
а не особистість, мисляче «Я», носій знання про своє особисте незнання
та нерозуміння. Тому, як виконавець чужої волі, науковець не може визнава$
тися відповідальним за спричинені ним події, що власне заперечує за науков$
цем здатність бути людиною, творцем.
Тут варто нагадати наступне. Приймаючи запропоноване ще М.Гайдегге$
ром визначення науки як раціонально побудованої теорії дійсного [18. С.239]
ми також повинні визнати наведене ним обгрунтування, за яким способом її
існування є методи, вимірювання [18. С.246], що здатні звертати увагу люди$
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ни тільки на те, як предмети дослідження поводять себе в порядку загальних
схем та правил [18. С.43–44]. Тим самим «загальні методи і правила» є
та складова буття науковця, яка йому відома, осмислена ним, зрозуміла.
Однак дослідження, як предмети «поводять себе в порядку загальних схем
та правил» здатне виявляти невідповідність їх «поведінки» цим «схемам і пра$
вилам». Іншими словами науковець може усвідомлювати наявність незрозумі$
лого та невідомого, по відношенню до якого відсутні загальні схеми і правила.
Власне цю відсутність науковець виявляє як фахівець, людина, що розуміє її
як проблему всіх інших людей, науки. Тому творчий науковець змістовно про$
являє свою активність не для власного навчання та саморозвитку, а для на$
вчання та саморозвитку людства, раціоналізуючи його.
«Теорію дійсного» маємо також визнати конструкцією картини світу,
оскільки вона складається через сукупність схематичних уявлень відповідно
до вимог методу [18. С.49–59]. Якщо наука відмовиться від методологізму, то$
ді вона заперечуватиме свою власну сутність [18. С.245]. Цими словами
М.Гайдеггер засвідчує своє нерозуміння, що вже за межами дійсного творчо$
го пошуку науковця «методологізм, будучи сутнісною формою буття науки,
розділяє на предметні частини ціле об’єктивної реальності протиставляючи їх
одне одному, абстрагуючись від унікального, одиничного» [18. С.45–46], вияв$
ляє себе як щось загальне.
Використання даних визначень науки як сутнісного явища Нової та Новіт$
ньої історії дозволяє виявити, що саме «методологічні установки класичної
науки призводять до того, що світом реально починають правити абстракції,
людина з її повсякденними проблемами витісняється на периферію свідо$
мості. Вносячи смисл у Всесвіт ми його спрощуємо, маємо перед собою
не наявну реальність, а власні уявлення про неї» [19. С.2]. Усвідомлення наяв$
ності такого «спрощення уявлення про реальність» не стає на заваді поши$
ренню наукової практики, оскільки останню вважають виявленням властивос$
тей соціального буття, що існує за своїми власними надприродними, раціона$
лізованими законами.
Ідея надприродності суспільного використовується для визначення специ$
фіки відтворення соціального відношення до природи, як до передумови роз$
витку інфраструктури соціуму. Однак, у цьому другому випадку виявляє себе
фундаментальна суперечність, що була обгрунтована київськими філософами
М.Кисельовим і Ф.Канаком, які дійшли висновку, що перетворюючи світ, «лю$
дина як соціальне утворення (сукупність соціальних відносин) відчуває на со$
бі наслідки цього перетворення вже як природна істота»[19. С.23]. Використо$
вуючи дану констатацію можемо сформулювати тезу, що наука як інституціо$
налізоване соціальне утворення має сутнісно протиставлятися людині, як жи$
вій істоті здатної до творчої самодії.
Загалом вважається, що до традиційних уявлень, притаманних раціоналіз$
му та так званій науковій раціональності, належить образ світу, де немає
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оманливих ілюзій, конфліктів, недоречностей, несподіванок, непередбачува$
ного. Незалежно від того, чи можна уявити собі таке ідеальне буття, воно
не нагадує світу, який ми емпірично спостерігаємо, до якого прагнемо при$
стосуватися. Наприклад, вважаючи, що маніпулювання людьми, насильни$
цький контроль над ними, як над природними об’єктами, є неетичне ставлен$
ня, ми неусвідомлено передбачаємо, що така можливість досить ймовірна.
У свою чергу, послідовно сповідуючи «тотальний детермінізм» слід відмовити$
ся від будь$яких моральних суджень. Бо, проголошуючи моральні судження
одночасно з визнанням принципів «жорсткого детермінізму» ми спростовує$
мо самих себе, оскільки така детермінованість заперечує можливість індиві$
дуального вибору. Завершеною формою теоретичного формулювання детер$
мінізму вважається так званий «лапласівський спостерігач», який може безпо$
милково передбачити майбутнє володіючи знаннями всіх попередніх подій
та умов. Наведене вище висловлювання одного з героїв романів Ф.М.Досто$
євського безпосереднім чином спростовує ідею тотальності такого детермі$
нізму. Тому цей детермінізм за обов’язкову умову свого обгрунтування має
примати метафізику як зовнішнє обгрунтування. Вище ми вже вказували
на неможливість визнати метафізику за основу наукової системи знання.
Реальне буття протистоїть абстрактно$реалістичному уявленню про нього
хоча б тим, що люди не можуть завжди уникати альтернатив. Відомо, що зде$
більшого люди не здатні уникати суперечностей не унаслідок непослідовнос$
ті своїх міркувань і не тому, що не врахували розмаїття можливих метафізик
чи об’єктивних обставин, а внаслідок неможливості уникнути вибору бути
в усвідомленному відношенні незнання. Екзистенційність людини полягає
у тому, що вона є таким чинником реального буття, який самовизначає свою
поведінку спонтанно, у чомусь незалежно від метафізичних та зовнішніх
об’єктивних обставин. Необхідність вибирати, нехтувати метафізиками, відо$
мими осмисленими цінностями на користь сумнівних, постійно супроводжує
реальне існування людини. Лише однією із множини складових такого існу$
вання (а не навпаки) є раціональність, пізнання, наука.
Таким чином проблема постала настільки заплутаною, що вже у представ$
ників новітньої філософії науки, жорсткий демаркацiонiзм, який ґрунтувався
насамперед на теорiї верифiкацiї, критицi традицiйної фiлософiї як ненаукової
метафiзики, замiнюється тезою про єднiсть наукового i ненаукового знання.
I. Лакатошом, Т. Куном, П.Фейєрабендом починає визнаватися прийнятнiсть
для науки фiлософських означень, що суперечать настановам початку ХХ ст.
визнавати науково важливими тільки формалізовані визначення самих наук.
Так, парадигмальна концепцiя Т. Куна стверджує, що парадигма, як переко$
нання окремої спільноти науковців, завжди спирається на ряд положень, якi
неможливо спростувати за визначенням, окiльки вони приймаються за уго$
дою та мають метафiзичний характер. Згiдно з I. Лакатошом – «старi» науковi

26

теорiї не вiдкидаються, а поступово витискуються «новими» в процесі істо$
ричного поступу, формулювання нових програм дослідження.
Одночасно виявилося, що важливі для філософії науки iсторичні
дослiдження наукових систем знання, які були проведені ще Р.Дж. Коллiнгву$
дом та опубліковані в працi «Нарис метафiзики» (1940), привертають увагу
на наявнiсть iєрархiї запитань i тверджень у теоретичних системах природо$
знавства. Історична зміна цих iєрархiй свiдчить, що загальнi принципи у науцi
не є унiверсальними метафізичними твердженнями, з яких дедуктивно виво$
дяться особливi та одиничнi твердження, вони мінливі. Найбiльш явно
ця iєрархiчнiсть притаманна математичним наукам, базовi положення котрих
є чiтко фiксованими в аксіоматиці. У природознавствi значне коло спе$
цифiчних положень отримують своє значення лише при спiввiднесеннi з пев$
ними метафiзичними доктринами. Загальнi принципи (визначення простору,
часу, субстанцiї, закону, тощо) належать до положень, що становлять фунда$
ментальнi проблеми, через розгляд яких просуваються дослiдження у сферi
наукового пiзнання. Не будучи аксіомами вони виконують їх функції, одночас$
но дозволяючи власну самозміну.
Теза Коллiнгвуда, що «iнтелектуальнi змiни в науцi пов’язанi iз змiнами ба$
зових припущень», опирається на переконання про вiдсутнiсть доведених i
обґрунтованих абсолютних унiверсальних наукових положень. Тому для фiло$
софа типу «коллiнгвудiвського метафiзика» [20. С.171] проблема дослiдження
науки складається з «пояснення, за яких умов i внаслiдок яких процесiв певна
сукупнiсть абсоютних посилань змiнюється iншою» [20. С.172]. Тим самим ви$
являється, що модифiкацiя старої структури знань у нову не становить пряму
рацiональну дiю науковцiв. Даний процес вiдбувається як нiким не запланова$
ний. Тому завжди залишається проблема визначення, у кожному конкретному
випадку, чи був «рацiональним» перехiд вiд старих припущень до нових [21.
С.170–189].
Специфiка запропонованого образу науки полягає в тому, що логiко$мето$
дологiчнi фактори науки втрачають свою метафізичну надiсторичну норма$
тивнiсть i стають функцiонально залежними вiд вирiшуваних проблем i панiвно$
го у вiдповiдний iсторичний перiод способу дiяльностi наукового товариства.
Констатуючи дану обставину, не можна не вiдзначити iстотної рiзницi мiж
уявленнями І.Канта і Т.Куна, наприклад, про передумовнiсть знання, а саме –
в розумiннi самої природи передумовностi. У І.Канта вона обумовлена апрiор$
ними структурами трансцендентальної свiдомостi, iнварiантної «для всiх часiв
та народiв» i досвiдом. Для Т.Куна ж принциповим є зв’язок передумовностi
з «рiзними» парадигмами, якi носять проблемний, iсторичний характер i
змiнюються вiд одного наукового спiвтовариства до iншого в залежності вiд
поставлених усвідомлених науковим спiвтовариством питань, задач, парадок$
сів. Вiдповiдно по$рiзному розглядаються функцiї передумов, глибина їх опо$
середкування формування знання. І.Кант ставить завдання виявити вiдправнi
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передумови усякого загальнозначущого та необхiдного знання, у Т.Куна
йдеться про конкретнi форми прояву передумовностi на окремих фазах ево$
люцiї наукового пiзнання.
Саме ця iдея iсторичної мiнливостi передумовностi пiзнання пов’язується
у Т.Куна з поняттям парадигми. Вона стимулювала в філософiї науки розви$
ток, з одного боку, лiнiї так званої «реабiлiтацiї метафiзики», яка здатна вияв$
ляти проблеми, а з iншого – лiнiї, пов’язаної з релятивiзацiєю поняття суб’єк$
та пiзнання, з уявленням про те, що суб’єкта пiзнання та його вiдправнi норми
та настанови слiд зв’язувати з певним усвiдомленням проблематики науко$
вим спiвтовариством, тобто з колективами, групами, що складаються в науцi.
Враховуючи, що ієрархія запитань і твержень, виявлена Коллінгвудом, свід$
чить про відсутність універсальних метафізичних положень в науці, лінія «ре$
абілітації метафізики» може бути визнана як прояв творчої складової науково$
го пізнання. В формі певної метафізики часто постає ідеал сформований кон$
кретною творчою особістістю, яка вперто не визнає іншого та керується прин$
ципом «або – або».
На думку Куна, «навряд чи будь$яке ефективне дослiдження може бути про$
ведено ранiше, нiж наукове спiвтовариство вирiшить, що володiє обґрунтова$
ними вiдповiдями на запитання, подiбнi наступним: якими є фундаментальнi
сутностi, з яких складається унiверсум? Як вони взаємодiють одна з одною
та з органами чуттiв? Якi запитання вчений має право ставити у вiдношеннi та$
ких сутностей i якi методи можуть бути використанi для їх рiшення?» [22. С.20].
Отже, сучасна фiлософiя науки включає до предмету свого розгляду процеси
та механiзми розвитку наукового знання, стимульованого внутрiшнiми супе$
речностями пiзнання i такого, що передбачає наявнiсть рефлексивних ме$
ханiзмiв наукової свiдомостi. Вiдбувся перехiд в аналiзi наукового пiзнання вiд
суто типологiчного розгляду науки до так званого популяцiонiстського пiдходу,
який розглядає у ролi дослідника свiдомо дiючi науковi спiвтовариства
та дослiдницькi групи, для яких ірраціональність окремої творчої особистості
завжди була і залишається організаційною проблемою.
Якщо прийняти до уваги лише теоретичнi категорiї, то зміна парадигми
не обов’язково призведе до непорозумiння між науковцями, а тому можна
цiлком спокiйно – без будь$яких переривань спадковостi – вводити у науку новi
поняття. Наприклад, теоретичнi поняття релятивiстської фiзики Ейнштейна є
принципово несумiсними з поняттями класичних теорiй Ньютона у цьому пер$
шому розумiннi. Але прихильники цих двох протилежних позицiй мали б досить
багато спiльних для них дисциплiнарних тем, якi вони змогли б обговорювати
за допомогою загального для обох сторiн словникового запасу, до того ж кож$
на з двох теорiй покращувала б «пояснювальну дiяльнiсть» у теоретичнiй фiзицi.
Тут ми маємо прийняти за слушну пропозицiю А.Пуанкаре про iснування
«унiверсального поля», на якому можуть порозумiтися дві рiзнi особистості,
що володiють рiзною мовою. Цим полем є емпірично дана об’єктивна дiйснiсть.
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Посилання першого розділу.

Доречно, також згадати дотепне зауваження Д.Девiдсона: «Уорф, бажаю$
чи продемонструвати, що мова народу хопi має у собi метафiзику, настiльки
неприйнятну для нас, що не може бути спiвставленою з англiйською мовою,
хоча сам використовує останню для роз’яснення змiсту висловлювань хопi.
Кун, так само, чинить, коли розповiдає про те, що вiдбувалося до наукової ре$
волюцiї, використовуючи– як ви думаєте, що?– нашу постреволюцiйну iдiому»
[23. С.145]. Цi чудовi приклади демонструють, що описуючи дещо засобами
однiєї мови висловлене iншою мовою, хоча самi автори дотримуються прин$
ципiв, що такий переклад неможливий, чомусь здiйснюють цей переклад. Сам
Д.Девiдсон визначає, що «вiдмiннiсть точок зору може мати сенс, тiльки тодi,
коли наявна спiльна система координат, яку вони повиннi роздiляти. Однак
iснування такої системи суперечить самiй iдеї несумiрностi, а тому потребує
положень, якi встановлюють межу концептуальних каркасiв»[23. С.146].
Тому Ст.Тулмiн у своїй «Філософії науки» обгрунтовано вважає, що почина$
ти потрiбно «з усвiдомлення того, що рацiональнiсть – це атрибут не логiчної
чи концептуальної системи як такої, а атрибут людських дiй чи iнiцiатив, у кот$
рих тимчасово перетинаються окремi набори понять, особливо – тих проце$
дур, завдяки яким поняття, судження та формальнi системи, широко розпов$
сюдженi у iнiцiативах, критикуються та змiнюються» [24. Р.68].
Такі ідеї виявляють, що наочне існування системи знання у формі тексту
не має ніякого відношення до свідомо визначених науковцями проблем, які
були загалом відрефлексовані в філософії як проблема відповідності між на$
шими уявленнями та світом як він існує незалежно від нашої свідомості. Про$
цеси теоретичного обґрунтування i побудови теоретичних висновків завжди
мiстять у собi «персональнi акти прихованої iнтеграцiї знань», якi «не заснованi
на експлiцитних логiчних процедурах». Впровадження понять «неявне знан$
ня», «особистісне знання» вказує, що в усвiдомлених структурах знань при$
сутнi двi складовi частини: фокальна – усвiдомлення об’єкта; допомiжна
усвiдомлення індивідом загальних властивостей засобiв усвiдомлення, яке
не становить предмета безпосередньої уваги (наприклад, коли ми фiксуємо
логiчну структуру висловлювань, властивостi букв, друкарськi помилки i т.ін.).
Таким чином, якщо людина не буде розглядатися як індивідуальний носій
творчості (раціонального та ірраціонального), ми отримуємо або самодетер$
міновано існуючу ідею, де усе наперед передбачено, або тварину, що являє
собою волюнтарну «гру суб’єктивного духу», яка здатна лише підкорятися ра$
ціонально діючій спільноті.
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2. Êîã³òèâíèé ï³äõ³ä
2.1.Людина як об’єкт впливу знань.
2.2.Реконструктивна рефлексія і когнітивізм.
2.3.Знання як об’єкт впливу людини.

2.1. Ëþäèíà ÿê îá’ºêò âïëèâó çíàíü

П

риймаючи поширену сьогодні характеристику сучасного суспільства че$
рез поняття «доба глобалізації», маємо враховувати наступне. Якщо
ми визнаємо, що глобалізація є такий етап суспільного поступу, на якому від$
бувається формування єдиного всесвітнього ринкового господарства, тоді
треба брати до уваги, що адекватна присутність у цьому господарстві забез$
печується ексклюзивністю пропозицій. Кожному, хто здатен запропонувати
унікальний продукт у глобалізованому суспільному господарстві не потрібне
споживання другорядних ерзаців, копій, оскільки джерело пропозицій гло$
бально доступне. Іншими словами оригінальність, неповторність, унікальність,
новаторство стають нормою існування в сучасному соціумі.
Визнаючи, що людина має пам’ять, ми повинні розглядати її як носія цієї
властивості по відношенню до такого існування, яке треба пам’ятати. Немає ні$
якого сенсу пам’ятати непотрібне. Інакше будемо мати справу з енциклопедич$
ним описом дійсності, в яку певні властивості є вбудовані (невідомим «інжене$
ром») шляхом штучного зовнішнього додавання одних властивостей до інших.
Вказане виявляє наступне. Розмови про унікальне та неповторне існуван$
ня як мета пізнання, відкриття того, що треба пам’ятати, дивує, оскільки непо$
вторне є дещо непотрібне для запам’ятовування, воно, відповідно до вказано$
го визначення, не повторюється. Також не можна пов’язувати із пам’ятю ті чи
інші форми взаємодії біологічно існуючого тіла з іншими тілами, оскільки вони
є сам спосіб існування, який не можна відокремлювати від самого існування,
що забезпечується відповідними умовами. Таке відокремлення створює абст$
ракцію існування, форми якого існують окремо від самого існування. Як відо$
мо, помилковість зазначеного підходу свого часу досить вдало було розкрито
ще Аристотелем. Наприклад, Р.Декарт, пояснюючи свій підхід, вважав,
що описи багатоманітної малозрозумілої наочної дійсності мають створювати
схоласти. Свою мету він визначав через потребу створення ясного для розу$
міння простого опису того, що має обов’язково бути.
Загалом те, що визнається як потрібне для запам’ятовування, визначаєть$
ся словом знання. Тому до змістовних характеристик знання ми маємо від$
нести загальність, повторюваність. Якщо скористатися термінологією Плато$
на, тоді можна висловитися наступним чином: важливим для запам’ятовуван$
ня може бути те, що є вічне та незмінне. Іншими словами знанням може бути
те, що можна відтворити незмінним чином, формально. Інакше ми будемо
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не знати дещо, а постійно обманювати самих себе перебуваючи в ілюзіях
власних переживань.
Не можна заперечити факту, що усвiдомлення нових знань, відповідних
смислів, може вiдбутися лише за умови здiйснення експлікації та демаркацiї
змiсту фундаментальних понять, принципiв, ідеалізованих конструкцiй. Філо$
софія, наука, прийнявши положення, що iстиннiсть знання забезпечується
внутрiшньою зв’язанiстю певної системи висловлювань, постійно виявляє
проблему одночасного існування різних методологічних настанов, якi визна$
чають способи упорядкування та презентацiї знань.
«У середині 60$х рр. окремі відкриття дозволили розробити картину про$
цесів мислення, на основі ідеї уподібнення мозку комп’ютеру, що оброблює
когнітивну інформацію, створити когнітивну психологію. В подальшому роз$
виток когнітивної психології дозволив зробити її складовою більш широкої
дисципліни – когнітивна наука, що сьогодні охоплює дослідження в сфері
штучного інтелекту…, психофізіології, лінгвістики … тощо. Одна з головних за$
дач когнітивної науки полягає в роз’ясненні вищих когнітивних процесів і ког$
нітивних здібностей за допомогою моделей обробки інформації»[1. С.75].
На перший погляд, здається, що має iснувати закономiрне когнітивне
слiдування: нерозумiння – розумiння, а дал i– нове нерозумiння. Однак
ця лiнiйна когнітивна модель є поширена iлюзiя, що здатна переконувати не$
розумiючих у протилежному, – в наявностi феномена розумiння. Не врахову$
ється можливість іншого. Наприклад, на відміну від когнітивних моделей об$
робки інформації, гештальттеорії є моделі, які дозволяють продуктивне, твор$
че мислення пов’язувати з емоційністю, ірраціональністю, персоніфікованою
діяльністю. Іншими словами з позиції гештальтистів, когнітивного підходу має
описуватися лише репродуктивне мислення, яке імітує відомі зразки.
Також треба зазначити, що пов’язуючи когнітивний підхід із філософією
раціоналізму Р.Декарта зазвичай не враховують наступне. Картезій для уник$
нення ототожнення розумових властивостей людини з біологічними характе$
ристиками живого тіла принципово розмежовував душу і тіло у вченні про ду$
алізм субстанцій. Тобто його вчення про cogito має розглядатися через кон$
цепцію субстанціоналізованого існування душі, яка здатна до самодії неза$
лежно від тілесних обставин. Критично відносячись до містицизму наявного
в онтологізації такого дуалізму, ми маємо визнати присутність видатного тео$
ретичного відкриття, яке започатковується картезіанством. Створюються аб$
страктні засади для дослідження розумових процесів у формі теоретичної мо$
делі, в якій зв’язки, взаємовпливи, властивості мають визначатися незалежно
від тілесного, біологічного. Наприклад в «Основах філософії Декарта, доведе$
них геометричним способом» творця моністичного вчення Б.Спінози вказу$
ється на можливість за допомогою декартового раціоналізму розглядати
змістовні, а не формальні відношення між знаннями.
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Іншими словами, дотримуючись точки зору, за якою «Люди були і залиша$
ються біологічними істотами, які підвладні біологічній (когнітивній) і культурній
еволюції...»[1. С.8], ми обов’язково будемо розглядати тільки формальні від$
ношення між знаннями, оскільки інакше ми вийдемо за межі «біологічно$ког$
нітивної еволюції».
Однак, зміст знань та змістовні відношення між знаннями виявляються
в тому випадку, якщо використовується формальна абстрактно$теоретична
презентація мислимого, що вперше була упроваджена за допомогою дуаліз$
му субстанцій. Найбільш вдалий та виразний опис такої презентації мислимо$
го здійснив І.Кант, який запропонував за допомогою вольового зусілля та зо$
середженості звільнити уяву до виникнення уявлення порожнечі (уявлення
простору побудоване шляхом видалення з уявленої кімнати уявлених ре$
чей…). Цей створений волею та уважністю простір думки стає таким місцем,
у якому поведінка кожного уявленого предмета із визначеними (обмеженими)
його властивостями є самоочевидною і зрозумілою, оскільки вона залежить
тільки від цих визначених уявленням властивостей. Інших незрозумілих влас$
тивостей в цьому просторі немає, оскільки вони були видалені вольовим зу$
силлям. У такій абстракції порожнечі кожна властивість, кожне відношення між
уявленими властивостями уявлених предметів думки є таким, що змістовно
виявляється, оскільки в цьому просторі зміни, взаємовпливи є однозначно
зрозумілими з причини тотальної визначеності присутніх у ньому властивос$
тей. Якщо дещо не конкретизується, тоді завжди можна розпочати усе спо$
чатку з метою поставити усі крапки над «і». Те, що таке існування думки є по$
за когнітивно$біологічним способом тлумачення розумових властивостей лю$
дини, є самоочевидним. Досить часто маючи на увазі подібний простір, виго$
лошується існування «простору літературного твору» де поведінку героїв то$
тально контролює автор.
Ясність та зрозумілість, як визначальна характеристика існуючого в ство$
реному волею та зосередженістю уявленому просторі теоретичної думки, є
саме те когітальне існування, яке прагнув описати Р.Декарт за допомогою ідеї
дуалізму.
Також треба застерегти від тотального заперечення когнітивного підходу
та відповідних наук на користь когітального. Когітивне обмеження когнітивіз$
му не можна розглядати як спростування останнього. Когнітивні науки дослід$
жують, виявляють реально існуючі когнітивні властивості людини та когнітивні
функції знання. До таких функцій перш за все відноситься формування уяв$
лення як відмінного від інших уявлень. Однак має бути зрозумілим і те,
що описом зв’язку між знаками, знаками і людиною описати мислення як ді$
яльність по встановленню відношення між знаннями неможливо.
У тому випадку, коли нерозумiння безпосередньо усвiдомлене, наприклад
пов’язане з «теоретичним сумнiвом» та може бути здолане строгим доведен$
ням, або ж переконливим експериментом, тоді спрацьовує когнітивна модель.
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А як бути у випадку, коли «вирiшальний» експеримент чи доведення потрап$
ляють у полон нескiнченого регресу фаллібілістичних спростувань? Тодi окре$
ма людина своє нерозумiння може здолати стаючи принципово iншою осо$
бистiстю, через своєрiдну свідому самовiдмову вiд самого себе колишнього.
Цей процес безпосередньо належить до дiяльностi духу, яку називають «фiло$
софiя», що вже не одне тисячоліття культивує мистецтво рефлексії. Справа
полягає у тому, що взагалi не буває якiсних змін у системі наукового знання
без рефлексивного оновлення теоретичної свідомості, реконструкції та ціле$
спрямованої змiни смислiв основоположних понять і їх категорiальних пiдва$
лин. Фiлософствування вiдбувається як закономiрний фрагмент послiдовної
зміни основоположень, що зустрiчається в працях філософів та визначних
математикiв, фiзикiв, бiологiв, соціологів, істориків пiсля усвiдомлення ними
феномена втрати єдностi себе з об’єктивними наслiдками дiй скерованих
власною волею та розумом. I саме фiлософiя (а в ХХ ст. це фiлософiя науки)
залишається останнiм «бастiоном», який на основі самореконструкції та ре$
флексії зберiгає «хиткий» ґрунт самоусвiдомлення «Я$науковця» над порожне$
чею нерозумiння.
Проблеми, що усвідомлювалися як наявні суперечності взаємозв’язку фі$
лософії і науки в різні історичні епохи розумілися неоднаково в залежності від
світоглядної позиції яка мала статус певної соціально$культурної детермінан$
ти та особистісної світоглядної позиції мислителів. Вирішення таких проблем
відбувалося як перетворення особистісних переконань мислителя в загальне
соціально$культурне надбання епохи. Єдиною зброєю, якою володіє самотній
мислитель, що перемагає свої власні сумніви та скепсис оточуючих людей,
змінюючи уявлення про світ на свій лад, є істина та доведення. Про це свід$
чать різні праці класиків європейської філософської думки: Платона, Аристо$
теля, С.Емпірика, Евкліда, Архімеда, М.Коперніка, Ф.Бекона, Г.Галілея, Р.Де$
карта, І.Ньютона, Г.Лейбніца, І.Канта, Гегеля, Дж.Буля та ін.
Безпосереднім продовженням надбань класиків у цій галузі стали дослі$
дження процесу формування систем знання як результату цілеспрямованої
інтелектуальної діяльності. Наприклад визначаються універсальні характерис$
тики системи знання, що стало можливим завдячуючи створенню теорії мето$
дології, яка поєднує необхідні елементи знання на підставі доведення: Готлоб
Фреге, Георг Кантор, Бертран Рассел, Пітер Стросон, Кейт Доннелан, Соул
Кріпке, Джон Остін, Джон Серл, Пол Грайс,та ін.
Відомі також фундаментальні дослідження українських та російських філо$
софів, що складають основу типологізацій наслідків цілеспрямовано здійсню$
ваного наукового пізнання, які розкривають зміст та розмежовують принципи
емпіричного та теоретичного пізнання, мають аналіз взаємозв’язку емпірії
та теорії, виявляють необхідність та всезагальність теоретичного знання:
І.С.Добронравової, С. Б. Кримского, А. Є. Конверського, Є.П.Нікітіна, Б. І. Па$
рахонського, Ю. А. Петрова, М. В. Поповича, Г.А.Рузавіна, В.М.Костєва,
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В. А. Рижка, В.А.Смірнова, Л.А.Солов’я, О. І. Кедровського, А. І. Уйомова,
В.С.Ратнікова, С.А.Яновської та інших.
Формування логіки та методології науки, починаючи з другої половини ХІХ
століття, коли наука почала набувати рис тотальної теоретизації, вважається
безпосереднім початком філософії науки. Це засвідчують різні дослідження,
що систематично здійснювалися та здійснюються в Україні: М.Поповича,
О.Кедровського, Л.Солов’я, К.Жоля, С.Кримського, Є.Леднікова, Т.Пікашової,
О.Токовенка.
Виокремлення методологічної проблематики з гносеологічних досліджень
виявила, що система наукового знання в межах гносеології розглядається че$
рез її протиставлення ненауковим формам знання, тому гносеологія обмеже$
на проблематикою «наукове – ненаукове». З позиції філософського вчення
про пізнання наукове пізнання як діяльність є протилежність практичної діяль$
ності. Тобто гносеологія констатує, що, в формі наукової теорії, пізнання набу$
ває здатності виявляти та досліджувати істину виокремлено від гадки. У до$
слідженнях Р.Павільоніса, П.Копніна, А.Конверського, А.Ішмуратова, А.Уйомо$
ва, В.Омельянчика виявлено, що саме надбання гносеологічного досліджен$
ня, визнаючи за теорією пізнання право вирішувати «що є істина?», за мето$
дологією залишає формальне вирішення іншої задачі: «як саме істину можна
отримати?». При цьому методологічне відношення до пізнання починає роз$
глядатися як обов’язковий елемент наукової діяльності, оскільки науковець є
фахівець, людина, що має володіти різними методами пізнання. Тому при ви$
рішенні тієї чи іншої наукової проблеми він має бути у відношення вибору, об$
грунтування, вдосконалення методів дослідження.
Студіювання гносеологічних та методологічних проблем філософами на$
уки дозволило створити систему знання, яка визначала та обгрунтовувала
конкретно$наукові умови істинності знання («теорія істини про істину»
А.Тарського). Слід зазначити, що ця теорія була системою логіки. Тим самим
методологія почала визнавати закони та принципи логіки («логіку науки»)
обов’язковою умовою існування системи наукового знання («методологія
та логіка науки»). Такі дослідження здійснювалися Б.Расселом, Л.Вітгенштай$
ном, М.Шліком, А.Айєром, Д.Муром, Р.Чизолмом, Дж.Остіним, Д.Девідсоном,
Б.Страудом, Р.Карнапом, Ф.Рамсейєм, С.Гемпелем, І.Хакінгом, Д.Девідсоном
та іншими.
Однак для взаємопов’язаного існування логіки та методології науки,
як встановленого з необхідністю відношення між ними, існує потреба абстра$
гуватися від класичних гносеологічних проблем пов’язаних із аналізом мето$
дів перетворенням «емпіричного» у «теоретичне». Методологія та логіка науки
як цілісне утворення в межах філософії науки приймає емпірію як наявне
знання, а тому такий методологічний аналіз обмежується виключно дослід$
женням системи знання, її когнітнивною еволюцією та динамікою. Про це,
зокрема, свідчать праці О.Конта, В.Уеввела, Дж.Мілля, Ч.Пірса, В.Джеймса,
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Е.Маха, Р.Авенаріуса, Г.Рейхенбаха, Я.Лукасевича, Д.Андерсона, М.Вартовсь$
кого, К.Лоренца, Д.Серла, Р.Солсо, І.Меркулова, В.Редько та ін. Як наслідок,
таке абстрагування спричинило формування методології у вигляді семіотики
(див. роботи: Е.Кассірера, П.Рікера, У.Еко, Ю.Лотмана), що виявило фунда$
ментальну суперечність: теорію методу почали інтерпретувати. Тобто, систе$
му знання почали розглядати з неметодологічних (постметодологічних) когні$
тивних (інформатизаційних) позицій, щоб запропонувати методологічні нова$
ції. Такий підхід ми знаходимо у працях: М.Бахтіна, Р.Барта, М.Фуко, М.Ма$
мардашвілі, Ж.Дерріди.
Проблема була усвідомлена у досить жорсткій формі. Методологія завдя$
чуючи логістичним теоріям відповідає гносеологічним вимогам істинності
та приймає міркування як положення певної теорії методично зберігаючи йо$
го початкове значення незмінним. У свою чергу, в інтерпретації кожна зміна
в систем міркувань є наслідок креативної, творчої позаметодологічної дії,
що суперечить вже прийнятій як істинна системі наукових знань. Як засвідчу$
ють праці П.Фейєрабенда, Р.Рорті, Д.Ліотара, Ж.Дельоза, В.Лук’янця, О.Со$
боль, О.Кравченка, М.Марчука інтерпретація, «сучасний науковий дискурс»
принципово за межами обгрунтованої та прийнятої як істинна системи знан$
ня, навіть свідомо протиставляють себе їй. Іншими словами виникає практика
взаємодії із системою знання як із окремим об’єктом. Власне таке відношен$
ня до знання і визначається як когітивний підхід, в межах якого людина вста$
новлює відношення до мислимого як до об’єкта, що здійснює конкретний
вплив на людину. Такий вплив можна дослідити емпіричними засобами
та формально описати. Багато в чому такий підхід уподібнюється з феноме$
нологічним. І в подальшому когітивним підходом (від лат. cogito – я, мислю)
в даній роботі буде називатися встановлення людиною відношення до мисли$
мого як до об’єкта презентованого знаковими системами.
Спроба І.Лакатоса, А.Койре, Дж.Холтона, М.Полані реалізувати такий під$
хід шляхом раціональної реконструкції наявних систем наукового знання, тоб$
то змістовно не виходячи за межі методології та логіки науки, як свідчать кри$
тичні зауваження Фейєрабенда та Рорті, не дозволила теоретично вирішити
проблему прийнятного обгрунтування істинності методологічних нововве$
день, оскільки в формі наративної, а не критичної, вимоги приймають певну
гносеологічну позицію, існуючий «концептуальний каркас» розуміння.

2.2. Ðåêîíñòðóêòèâíà ðåôëåêñ³ÿ ³ êîãí³òèâ³çì

В

раховуючи зазначену критику, таким представниками аналітичної філосо$
фії науки як Г.Патнем та Н.Гудмен, на підставі ідеї зміни раціональної ре$
конструкції на рефлексію реконструкцій, вдалося побудувати концепцiю мож$
ливостi визначення наукової iстини як рацiонального обґрунтування прийнят$
ностi нововведених суджень.
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Однак їх дослідження, пов’язуючи концепцiю рацiонального обґрунтування
прийнятностi суджень на основі реконструктивної рефлексії з процесом змiни
об’єктивованих смислiв основоположних понять, не вийшло за межi спроще$
ної лiнiйної моделi простого когнітивного слiдування: нерозумiння – розумiння
– нове нерозумiння. Та незважаючи на цей недолік дослідження (висвітлені
у працях А.Пуанкаре, К.Поппера, У.Квайна, Дж.Агассі, Т.Куна, Ст.Тулміна та до$
повнені студіями І.Лакатоша і Г.Патнема), що дають можливість побудувати
обгрунтування визначення особливостей методологічної рефлексії над систе$
мами наукового знання, оскільки змістовно вирізняють гносеологічне від ме$
тодологічного та формально$логічного, дозволяють вважати рефлексію над
реконструктивно виявленими змінами в основоположеннях науки потрібною
та плідною концептуальною підставою для вирішення зазначеної проблеми.
Іншими словами, мова йде про ідею заміни раціональної реконструкції (І.Ла$
катоша) на рефлексію реконструкцій (Н.Гудмен, Г.Патнем), дослідження про$
цесу формування систем наукового знання як результату цілеспрямованої ін$
телектуальної діяльності з системами знання.
В даному випадку важливе значення мають дослідження, які адекватно
враховують зміст поняття «відношення», обгрунтовують особливості методо$
логічної рефлексії над системами наукового знання, які визначають відносну
та змістовну відміність гносеологічного, методологічного і формально$логіч$
ного підходів.
Зазначене дозволяє вести мову про можливість застосування концепції
реконструктивної рефлексії основоположень системи знання, яка покликана
виявляти, що методи та методологія як елементи системи знань, не вступаю$
чи у суперечність з теорією визначення умов істинності, в залежності від усві$
домленої проблеми по відношенню до іншої системи можуть ставати джере$
лом певного типу сумірних основоположень: епістемологічних; онтологічних;
методологічних.
Досвід застосування в дослідженнях філософії науки концепції реконст$
руктивної рефлексії основоположень складних систем знання дозволив дійти
до ряду висновків [2. С.236–243].
Традиційна когнітивно зорієнтована концепція, яка співставляє структуру
процесу мислення з процесами практичної діяльності людини, ототожнює
предмет думки з предметом практичної діяльності, обмежує дослідження
аналізом процесу застосовування певного методу. У межах такого підходу
стає цілком прийнятною точка зору, яка визнає, що «Мислення (в найширшо$
му розумінні) – це процес маніпулювання (оперування) внутрішніми репре$
зентаціями (перцептивними і символічними), який відбувається в межах ко$
роткострокової пам’яті (із залученням ресурсів довгострокової пам’яті)
та призводить до виникнення нових уявлень репрезентацій, що дозволяють
вирішувати певну проблему»[1. С.77]. Дане ототожнення є основоположен$
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ням, яке спонукає до визнання тези про несумірність систем наукового знан$
ня: «методологічний анархізм», «неопрагматизм».
Існує принципова самообмеженість тлумачень основоположень методо$
логій філософії науки на підставі концептуального інструментарію філософії
свідомості, когнітивізму як її яскравого зразку. Концепція реконструктивної
рефлексії вимагає спростування обмежень які накладає на теорію методу
ця філософія.
Актуалізоване відношення людини до дійсності в межах наукового пізнан$
ня є цілеспрямована зміна суб’єктивного уявлення, що завжди має відбувати$
ся у формі філософської рефлексії, зміст якої перебуває за межами когніти$
візму.
Варто нагадати, що «когнітивний» (від лат. cognitio – знання, пізнання)
підхід формально пов’язується з опублікованою в 1967 р. У.Найсером про$
грамною роботою «Когнітивна психологія». Дана робота пропонувала здійс$
нити аналіз розумової діяльності за допомогою експериментальних методик
психології та фізіології, з метою обгрунтувати потребу враховування специ$
фіки психічних процесів для підвищення ефективності інтелектуальної робо$
ти людини.
Як відомо, головним здобутком реалізації настанов когнітивної психології
стало загальне переконання в тому, що навчання та пам’ять відіграють визна$
чальну роль в розумовій діяльності. Тотальність впливу когнітивізму загалом
виявила себе в тому, що на завершенні ХХ та початку ХХІ століття почали ви$
знавати кваліфікаційний рівень людини в залежності від її освіти та спромож$
ності відповісти на екзаменаційні питання в формі тестових завдань.
Істотний вплив на формування термінологічного апарату когнітології (сиг$
нал, фільтр, інформація, оперативна інформація, потік, оперативна пам’ять
та тощо) мала теорія інформації та дослідження проблем створення штучного
інтелекту, які дозволяли об’єктивовано вивчати процеси інформаційних змін,
алгоритмізовано описувати їх, керувати ними.
Також принципового значення у виникненні когнітивізму як загального
(філософського та світоглядного) методологічного підходу до розумових
властивостей людини відіграла так звана структурна лінгвістика, зокрема
«трансформаційні моделі мови» Н.Чомскі. В межах цих моделей було роз$
роблено «правило граматики», яке дозволяє формалізовувати відношення
між знаками, та «правило інтерпретації», що уможливлює формалізовано
встановлювати відношення між значеннями. Загалом структурна лігнвістика
зробила можливим формалізоване дослідження мови шляхом реалізації того
чи іншого набору обраних параметрів. Ці параметри описують мову як спе$
цифічну об’єктивну подію безпосредньо пов’язану з буттям інтелекту, яка іс$
нує поряд з іншими об’єктивними подіями, що впливають на людину, визна$
чаючи її діяльність.
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Об’єктивація інтелектуальної діяльності, досягнута в когнітивних дослід$
женнях, супроводжується загостренням проблеми неможливості обмежити
надлишкову множину теоретичних моделей, які плюрально пропонуються
сьогодні для інтерпретації розумових процесів. Особлива складність зазначе$
ної проблеми полягає в тому, що серед цієї множини теоретичних моделей іс$
нують такі, які взаємовиключають одна одну, є несумірними. Наявність таких
моделей та відносин несумірності між ними може свідчити, що вони нерозум$
ні, отже до розуму безпосереднього відношення не мають. Однак їх соціаль$
на, подекуди юридично легітимована, функція полягає в тому, щоб бути міри$
лом розуму.
Змістом такого когнітивного, обмеженого відношення до дійсності є фор$
мальна зміна уявлення, що відбувається за допомогою усвідомлення. На від$
міну від такого підходу в концепції реконструктивної рефлексії, як опису само$
усвідомлення, пропонується змістовне, а не формальне виявлення межі по$
між знанням та незнанням, відповідності певної системи знань та адекватних
для їх дослідження методологічних настанов.
Іншими словами за межами когнітивного підходу предметом дослідження
залишається неформальний процес використання методу, який існує в формі
змістовного процесу його становлення та формування. Тільки в останньому
наявні необхідні та достатні основоположення для його виникнення. Іншими
словами, розгляд методів та форм наукового пізнання недоцільно обмежува$
тии когнітивним аналізом методологічних проблем, бо у такому випадку від
реальних проблем створення методу, системи знання довільним чином абст$
рагуються.
З позицій «філософії самосвідомості» різноманітні наукові принципи,
що подекуди можуть розглядатися у якості взаємовиключних, набувають ста$
тусу різних засобів самозбереження цілісності пізнання. Наприклад, не зважа$
ючи на систематичну критику субстанціоналізму та унівесалізму, ми маємо
визнати їх позитивну методологічну функцію. Вона полягає в тому, щоб ціле$
спрямовувати наукові дослідження на систематичне виявлення властивостей
та взаємодій певного роду в усіх, без обмеження, сферах даного людині бут$
тя. Власне така самонастанова людини дозволяє їй іноді відкривати, що існу$
ють умови, за яких досліджувані властивості та взаємодії не реалізуються.
Принаймі спочатку треба вважати, що закони класичної механіки мають уні$
версальне поширення, щоб потім звернути увагу на проблему їх обмеження
в процесах, які відбуваються зі швидкістю близькою до 299792458 метрів
за секунду. Відкриття такого знання про обмеження класичної механіки в по$
дальшому може розглядатися як цілком раціональна підстава для усвідомле$
ного пошуку науковцями інших законів.
В цілому, сутність рефлексивного cogito полягає у виявленні межі поміж
знанням та незнанням, певної системи знань та адекватних для її самореалі$
зації, саморефлексії методів та методологій.
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Подібні когітивні дослідження дозволили виявити, що формування в ме$
жах індуктивізму [2.С.86–130] методології та логіки науки, теорії істинності
систем знання відбулося на основі формального розрізнення з одночасним
змістовним ототожненням «науки», що досліджує взаємозв’язок суб’єкта
і об’єкта пізнання з «наукою» про систему методів пізнання. Цілком доречно
зазначене ототожнення постало як когнітивне основоположення для визна$
чення теоретичної системи знання предметом емпіричного аналізу. Одночас$
но, дане ототожнення стало на заваді вирішення проблем аналізу процесів
формування, становлення та розвитку науки людиною як її суб’єкта.
Емпірична наочність теоретичних систем знання виявлена філософією на$
уки для логічного емпіризму стає основоположенням суто когнітивного,
а не філософського чи метафізичного дослідження науки. Науковість когні$
тивного дослідження виявляє себе у тому, що зв’язки в системах знання роз$
глядаються в залежності від фактуально наочних емпірично даних систем
знання та зв’язків між ними, а не філософських настанов, які філософи науки
починають обмежувати вирішенням епістемологічних і онтологічних проблем.
Однак, адекватність системи знання і властивостей об’єктивної дійсності
забезпечується не когнітивною формальністю, правильністю, інструменталь$
ною методологією, а дотриманням та удосконаленням гносеологічних прин$
ципів. Дотриманням вимог методологічних принципів досягають злагодже$
ності людини як суб’єкта пізнання із самим собою (прийнятими принципами).
При цьому гносеологічна істинність (відповідність знання об’єктивній дійснос$
ті) може бути опосередковуючим, зовнішнім чинником по відношенню до тео$
ретико$методологічної та логічної істинності (несуперечлива єдність знання).
Так, основоположення методології конвенціоналізму обгрунтовують, що інтуї$
ція в межах теоретичної науки має форму раціонально здійснюваної логіко$
методологічної процедури рефлексивної зміни смислів і значень систем нау$
кового знання. Основоположення методологічного фальсифікаціонізму вияв$
ляють, що методологія та логіка науки, теорія методів пізнання, гносеологічні
теорії є допоміжне та альтернативне знання для створення умов теоретико$
когнітивної еволюції наукового знання. При цьому вони розглядаються фор$
мально, лише як знання про знання, а не змістовно, як складова знань про
властивості об’єктивної дійсності.
Методологічні системи згідно з реконструйованими в згадуваній вище
в роботі «Рефлексія основоположень методологій в філософії науки» (К.,2000)
їх основоположеннями, можуть змістовно класифікуватися наступним чином:
індуктивізм – «як діяти у сфері наукових фактів, щоб теоретична система знан$
ня була істинною?»; конвенціоналізм – «як створювати різні істинні теорії що$
до одного й того предмету пізнання?»; фальсифікаціонізм – «що треба робити
з теорією, коли вона зустрічається з альтернативною гіпотезою?»; історизм –
«як різноякісні, альтернативні теорії можуть становити єдину науку?».
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Когітивний підхід дозволяє розглядати гносеологічний зміст методів, від$
окремлено від методологічного та онтологічного аспектів. Відповідно виявля$
ємо, що удосконалення системи методів на підставі онтологічної орієнтації
принципово самообмежена у своїх можливостях. Методологічна новація ціле$
спрямовано здійснюється у процесі вирішення усвідомлених методологічних
проблем. Науковий аналіз емпіричних даних здійснюється після емпіричного
їх виявлення, що потребує від науковця актуалізації образів необхідних мо$
ментів емпірично даних взаємодій в пам’яті. Тому знання методу в емпіричних
дослідженнях постає як наслідок вже реалізованих актів пізнання, що виявляє
себе у доведеннях тези про теоретичну навантаженість фактів. Однак, за зви$
чай, таке знання методів абстрагується від аналізу методу, оскільки при акту$
алізації образів вже наявних у пам’яті не має практичного значення, чи є вони
наслідком випадково відкритої взаємодії, чи є наслідок багатолітніх цілеспря$
мованих наукових досліджень. Тому, наприклад, концепція «практичності
знання» при вирішенні проблеми формування нового методу стикається з су$
перечністю, яка полягає у принциповій недостатності емпіричного рівня пі$
знання для виникнення ряду вже існуючих відомих методів науки.
Таким чином, когітивний підхід виявляє, що аналіз методологічних проб$
лем неможливо обмежити розглядом процесів застосування методів, як це
пропонується когнітивізмом, бо від реальних проблем створення методу
в процесі його застосування абстрагуються. Предметом когітивно зорієнто$
ваного дослідження повиннен бути не процес застосування методу, а процес
його формування, необхідні та достатні для його виникнення основоположен$
ня. Знання властивостей об’єктивної дійсності, онтологія, наукова картина
світу безпосередньо не використовуються в процесі реалізації методу. В про$
цесі реалізації методів та їх систем використовуються лише наявне знання
способів пізнавальної діяльності. Особливість даного процесу полягає у тому,
що знання властивостей, як це було виявлено когнітивними дослідженнями,
дійсності використовуються як онтологічна підстава для внесення змін
у суб’єктивно існуючу модель пізнавальної діяльності. Однак при цьому
не враховується, що знання про властивості об’єктивної дійсності мають
зв’язок зі знанням методу тільки в реалізації окремого процесу опосередку$
вання знання про форми діяльності зі знаннями про дійсність. Така опосеред$
кованість складає здатність поєднувати форми уявлення дійсності з формами
уявлення діяльності, що можна визначати терміном «мислення». Тобто ство$
рення моделі способу досягнення свідомо визначеної мети відбувається
як внесення змін в існуючі уявлення про можливі методи діяльності в межах ві$
домої реальності. Таким чином, знання нової, раніше невідомої властивості
дійсності використовується, у першу чергу, мисленням. Вони становлять не$
обхідну умову його існування, цілеспрямовано шукаються для задоволення
«потреби» у знанні адекватного обставинам методу вирішення усвідомленого
питання, проблеми, завдання.

2.3. Çíàííÿ ÿê îá’ºêò âïëèâó ëþäèíè
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радиційне християнське уявлення про гріховне тіло створило специфічне
відношення до розуму, як до правомірного деспотичного господаря
над пристрастю, відчуттям, почуттям. Протилежний підхід, відверто запропо$
нований в еволюціоністській теорії Ч.Дарвіна, розглядає розум як додатковий
механізм подолання виявлених через пристрасті, відчуття, почуття небезпек
та ускладнень активно діючого живого тіла.
Треба зазначити, що концептуально оригінальною позицією є християнст$
во, а не еволюціонізм. Це видно з наступного прикладу. В японській міфології
розповідається про бога бурі Сусаноо, який заради розваги в залу богині Сон$
ця Аматерасу закинув «небесного коня», з якого він зідрав шкіру і надів її на$
виворіт. Побачивши це прислужниці богині вмерли від жаху, а сама Аматерасу
сховалася за обрієм. І тільки завдячуючи богу Думки та сміху інших божеств
над витівкою Сусаноо, богиня Сонця вийшла зі свого сховища. Як бачимо цей
міф безпосередньо визначає роль думки як розради ускладнень переживаю$
чого пристрасті, почуття та відчуття тіла. Тут думка визнається додатковим
механізмом для вирішення не створених нею проблем.
Власне вперше у Платона, а пізніше в реформованій за допомогою плато$
нізму міфології іудаїзму, що була канонізована християнською церквою, ро$
зум протиставляється тілу як щось принципово самодостатнє. Однак, містич$
ність такої самодостатності для філософії пов’язаної з наукою є принциповим
недоліком.
У межах когнітивізму найбільш адекватною для визначення зв’язку розуму
і живого організму, на мою думку, є концепція П.Сімонова, яка обгрунтовує,
що головна функція емоцій полягає в тому, щоб «сигналізувати» про потребу
в інформації[3. С.124–125]. Одночасно маємо враховувати, що переживання
потреби в уявленні знімаючого стан невизначеності, як когнітивна біологічна
подія, не може визначати усі можливі джерела інформації, оскільки до них має
належати реальність, яка не переживається, а феноменально споглядається
розумом.
Як вже було зазначено, з появою фундаментальної теоретично розвинутої
науки, що формує для людства інтелектуального суб’єкта, філософія, за до$
помогою свого вічного духу критицизму, виявила проблему невідповідності ін$
ституціоналізованого способу існування науки з інтелектуальними можливос$
тями освіченої людини. Всупереч дескриптивізму науки освічена людина пе$
реживає прагнення креативізації своїх нових можливостей. Тобто сповнена ін$
телектом свідомість інтенціоналізується в конструктивній модернізації здо$
бутків науки, що систематично виявляє себе в формі творення прикладних,
технічних наук, нових технологій, урбанізованої та утилітаризованої культури,
які змістовно перетворюють описи дійсності (дескрипції) в нормотворчі, імпе$
ративні описи відношення до дійсності та визначення осмисленої, раціоналі$
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зованої дії людини для отримання бажаного їй результату. Як наслідок, зі зди$
вуванням різні дослідники науки знаходять в науці не тільки раціонально сис$
тематизовані описи буття, а й ірраціональні акти волевиявлення, різноманітні
аксіосистеми, фантазії, творення образів неіснуючого (антидескриптивного)
бажаного буття.
Інтелектуалізовану за допомогою науки свідомість, яка цілком природньо
реалізується у відповідній самосвідомості людини здатної осмислювати себе,
адекватно назвали феноменологією.
Для феноменології історія науки та філософії, культурна спадщина людст$
ва є змінні феномени свідомості. Визначена самосвідомістю людина ці змінні
розглядає як підстави для власної змінності, творчої самодіяльності. Форму$
ючи власне мислення така людина створює інтенціоналізовані феномени сві$
домості, для якої ця свідомість буде «ніщо, якщо не є відношення до буття»
(Сартр). Через змінність феноменів свідомості, мінливим елементом яких є
сам носій свідомості, в феноменології стає неможлива догматизація однієї
з множини можливих структур свідомості. Тому по відношенню до них людина
постає носієм сумніву, уникаючи свого буття в якості об’єкта впливу інформа$
ції, знання, науки, освіти.
Характерним прикладом антифеноменологічного мислення є марксизм,
який покладаючи неінтелектуалізованого суб’єкта (пролетаріат: людей які ма$
ють уміння, а не знання) в основу історичного прогресу соціуму словами
Ф.Енгельса виголосив примат матеріальності над усвідомленістю: «Єдність
світу полягає не в його бутті, а в його матеріальності». Інтенціоналізація мате$
ріальності марксизмом перетворила одну з можливих теоретичних варіацій
опису дійсності (окрему дескрипцію) на догматизований органон, імперати$
зовану норму, якою почали формально визначати правомірність того чи іншо$
го матеріального існування. Тоталітаризація ідей колективного суб’єкта (пар$
тії) такої свідомості, як нормативна підстава для матеріального існування, пе$
ретворила не одне суспільство на театралізоване дійство, в існування за на$
писаним в формі філософської теорії сценарієм. Люди перетворювалися
на виконавців визначених умоглядним баченням буття ролей, а для усіх
тих,кому з певних причин роль не була функціонально визначеною, залишало$
ся бути об’єктом цілеспрямованих репресій (вони на сцені не мають права бу$
ти). Сценаристами і режисерами$постановниками тоталітарного суспільства
інтелігенція, як можливий носій самосвідомості, принципово розглядалася
дисидентствуючим елементом, що має бути під тотальним контролем дикта$
тури примату об’єктивної необхідності існуючого. Можливість мислити інше
буття марксизмом принципово розглядається як зрада наявної об’єктивно іс$
нуючої соціальності. Як наслідок творчий потенціал інтенціоналізованої свідо$
мості в такому соціумі як можливість визначати своїм існуванням поступ до ін$
шого буття, розчиняється в наявній об’єктивності соціуму, матеріальній буттє$
вості соціальної повсякденності.
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Треба зазначити, що як соціальна подія феноменологія виконує свою кон$
кретно$історичну функцію в духовній культурі людства. Вона є такий спосіб фі$
лософствування, який кожного запрошує філософствувати самостійно. Тому її
подекуди адекватно витлумачують як відкриття думкою самої себе для себе
(Ліотар Ж.$Ф.). Враховуючи, що розумом здебільшого вважають думку, яка
контролює саму себе, тобто думку про думку, можна вести розмову про ви$
никнення феноменології як учення про реальний розум. Іншими словами фе$
номенологія – це рефлексія, один із способів буття філософії.
Для роз’яснення наведеного пропоную звернутися до розгляду феноме$
нальної ситуації, яка для мене є визначальною подією в появі філософії науки
та, зокрема, теорії наукового пізнання.
Наприклад, з виникненням масової інженерної діяльності, як визначеної
відкритими науковцями знаннями, започатковується проектування технічних
рішень для досягнення утилітарно передбачуваних практичних результатів.
Ця подія виявила проблему ірраціональності підстав синтезу здобутків різних
наук. Так, при створенні машини можуть використовуватися здобутки матема$
тики, хімії, фізики, ергономіки, економіки, естетики, етики, тощо. Як результат
реалізації наукової думки, математика, фізика, хімія, естетика тощо в техніч$
ному проекті (наприклад: автомобіль) з’єднуються на підставі (наприклад:
зручність), яка не може однозначно охарактеризовуватися термінами «науко$
вий розум», «контролююча саму себе думка». Очевидно, що неможливо ви$
значити єдині раціональні засади поєднання в автомобілі принципів механіки,
фізики, хімії, економіки, естетики, тощо.
Власне для думки, що контролює саму себе, така ситуація феноменально
постає як усвідомлення власної межі, виявлення для самосвідомості своєї від$
сутності. Тому здатна до самосвідомості людина такий результат застосуван$
ня власного розуму подекуди може сприйняти як підставу для активного звер$
нення до аналізу думки, її засад, тобто філософії, а не для відмови від осмис$
леного існування шляхом пасивного споживання знання.
Зазначена позиція не відкидає, а враховує як проблему можливість пере$
творення існування думки на її небуття. Застосування знання про цей факт
у якості принципу скеровує дослідника на систематичну демаркацію існуван$
ня та неіснування думки.
Ознайомлений з сучасною філософською літературою читач мабуть вже
почав підозрювати, що в даному випадку мова йде про досить відому в філо$
софії проблему наукової раціональності. Однак, у запропонованому в даній
монографії варіанті проблема наукової раціональності розглядається не когні$
тивно, як знання чи інформація про щось, а як принцип когітивного філософ$
ствування.
Як когітивна настанова в формі принципу філософствування дана пробле$
ма є систематичне визначення думкою меж осмисленого, буття і небуття дум$
ки. Тобто мова йде про думку, що скеровує себе усвідомленням проблеми ра$

44

ціональності, яка активно формує самовизначення в напрямку пошуку
та створення засад власного самозбереження. Абстрагування від проблеми
раціональності усвідомленої як принципу філософствування створює умови
для неадекватного сприйняття змісту сучасної філософії. Цей зміст починають
витлумачувати суб’єктивістськи, як філософію соліпсизму.
Можна погодитися із тим, що вибудовуючи свої запитання і відповіді згід$
но з вимогами логіки, феноменологія спрямована на подолання самонедос$
татності логіки шляхом «Логосу, який виключає можливість недостовірного»
[4. С.6.], самонедостатнього. Змістовно відбувається самотворення мови Ло$
госу, яка становить важливу складову властивостей людини зайнятої пошука$
ми істини. Така людина на думку Гуссерля, наприклад, є джерелом обгрунто$
ваної достовірності умов науки і науковості.
Як постійне самостановлення самовизначень суб’єкта істинного міркуван$
ня феноменологія виявляє свою принципову відмінність від картезіанства
і кантіанства, що обгрунтовано визнаються найближчими до неї філософськи$
ми традиціями. Для картезіантва достовірність міркування визначається врод$
женими ідеями. Для кантіанства – апріорними умовами пізнання. Іншими сло$
вами, по відношенню до мислячого суб’єкта ці філософії пропонують зовнішні
стосовно актуально здійснюваного мислення умови мислення, які виявляють
присутність принципових меж когнітивних можливостей. Когітологія пропонує
іншу філософію, що прагне подолання зовнішніх когнітивних меж думки твор$
чою самодіяльністю мислячого суб’єкта, який визнає за можливу межу певної
думки зміст, а не форму думки, трансцендентує одну думку по відношенню
до іншої через акти духовної творчості. Смисли та значення конкретного оди$
ничного акту виявлення незнання відкриваються людині в процесі феномено$
логічного переживання незнання, однак, у подальшому, активність людини
стає змістовно, а не формально, визначеною цим незнанням.
Одночасно треба застерегти, що найбільш поширена помилка, яка зустрі$
чається в теоріях пізнання полягає в ототожненні пізнання з мисленням. При
цьому мислення моделюється як здатність зв’язувати уявлення таким чином,
щоб наявність одних з необхідністю формувала інші. Таке ототожнення може
бути виправдане в тому випадку, якщо досліджується роль мислення, логіки,
як науки про нього, в процесі пізнання. Не викликає сумнівів, що таке дослід$
ження для теорії пізнання дуже важливе, однак маємо враховувати: пізнання
як специфічний вид існування не зводиться до однієї зі своїх складових –
мислення.
Нетотожність пізнання і мислення найбільш очевидна в проблемі ідентифі$
кації та демаркації наукового знання та пізнання. Унаслідок аналізу норм
та критеріїв науковості виникає обгрунтоване уявлення, що поняття науковос$
ті деконструюється. Науковість при намаганні визначення її однозначними
критеріальними нормами виявляє принципову суперечність, яка полягає в то$
му, що завжди можна знайти обгрунтування доцільності збереження в межах
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наукового непідтвержених припущень, сумнівного, можливого, бажаного.
Однак таке деконструктивне обгрунтування реалізується в тому випадку, якщо
наука ототожнюється з теорією, однією з форм наукового знання. При такому
ототожненні науковість починає визначатися як властивість, що характеризує
інтелектуальні здобутки. А тому розуміння науковості починає здійснюватися
як реалізація конвенціональних настанов, зміст яких регулюється спільнотою
фахівців.
Прикладом може слугувати найбільш детальне визначення характерних
ознак науковості наведене в роботах В.В. Ільїна [5,6]. Ним визначено три гру$
пи критеріїв: формальна несуперечність, причинно$наслідкова пов’язаність,
можливість дослідної перевірки, раціональність, можливість відтворення, ін$
терсуб’єктивність. Як виявили дослідження проведені С.Поревим «більш
уважний аналіз розкриває певні вади критеріїв як таких, що не забезпечують
демаркацію наукового знання, містять підміну необхідного можливим та ба$
жаним…. …критерії, що були визначені як «необхідні», не забезпечують стро$
гу ідентифікацію та демаркацію наукового знання…»[7. С.234].
Те саме ми знаходимо і в оновленій системі критеріїв науковості В.В.Ільїна
[6. С.552], яка містить три групи: логічні, емпіричні, екстралогічні, неемпірич$
ні. «Розвиток пізнання… підтвержує важливість й інших критеріїв та норм для
розвитку науки, принципову незавершеність їх списку… Досягнення ідеалу
строгості ідентифікації та демаркації наукового знання серед інших його типів
виявляється по суті неможливим…»[7. С.235].
Одночасно загальнозрозумілою точкою зору є визнання, що наукове пі$
знання не є довільним: воно здійснюється з дотриманням певних норм
та критеріїв. При вирішенні даної проблеми варто звернути увагу на наступне
питання. Що саме демонструє нам сам факт експлікації поняття «норми
та критерії науковості» для визначення цих норм та критеріїв? З позиції когі$
тивного підходу цим фактом демонструється можливість наукового знання
та пізнання бути об’єктом рефлексії. Іншими словами, наукове знання є таке
знання, про яке можна щось знати, по відношенню до якого можна впровад$
жувати ті чи інші критерії. Рефлексивність, як визначальна характеристика на$
укового знання, виявляє наступну його властивість. Наукове знання може бу$
ти критеріально охарактеризоване тому, що воно має певний зміст, який мож$
на перевіряти, досліджувати, оцінювати, осмислювати. Розуміння та розкрит$
тя цього змісту можливе тому, що наукові знання завжди виникають як відпо$
віді здобуті (емпіричними, теоретичними) дослідженнями на усвідомлені,
осмислені питання, проблеми, задачі. Відповідно смисл більшості критеріїв
науковості починає зводитися не до формальної демаркації наукового і нена$
укового, а до характеристик самого змісту здобутого наукою знання, який
формалізовано обмежити ніколи не можна, оскільки ті чи інші знання дозволя$
ють людями вирішувати такі проблеми, які на момет існування цих знань
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ще не усвідомлені. А те, що наукові знання цінуються за свою здатність інно$
ваційно вирішувати різні реальні проблеми, вважається банальною істиною.
Відповідно до вказаного, в межах когітивізму критерієм науковості знання
є його здатність бути критеріально визначеним, а тому зрозумілим, відтворю$
ваним, перевіреним, тощо. Усі інші крититерії постають як розкриття змісту,
рівня, форм цього розуміння. Запровадження можливості застосування кри$
теріїв в якості критерія принципово знімає усвідомлену в межах методологіч$
них досліджень науки проблему безперервного регресу критеріїв, оскільки
можливість не потребує критерія. За такого тлумачення до наукового знання
починать відноситися такі знання, які можуть описувати не природні, а теоре$
тико$абстрактні існування (наприклад, знання про числа). Наукове знання
в межах когітології є таке знання, яке може удосконалюватися, уточнюватися,
ставати джерелом нових систем знання внаслідок фальсифікації, перевірок,
тощо. Іншими словами, на відміну від інших різновидів знання наукове знання
є «живе» еволюціонуюче знання.
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3. Çàãàëüíà òà ñïåö³àëüíà òåîð³ÿ ï³çíàííÿ
3.1.Думка як предмет думки.
3.2.Стандартна модель наукового пізнання.
3.3. Самовизначення суб’єкта теорії наукового пізнання.

3.1.Äóìêà ÿê ïðåäìåò äóìêè

С

ьогодні значне коло проблем суспільного буття пов’язують з існуванням
науки, відповідно остання розглядається в якості об’єкта досліджень ба$
гатьох сучасних філософів, які застосовують різноманітні підходи. Вирізнення
наявних дослідницьких підходів виявляє розгляд науки настільки різноплано$
вим, що виникає думка про неможливість сформувати цілісне відношення
до неї. Про поширеність такої думки свідчить систематично здійснюване
нав’язування новітнього скептицизму щодо можливості філософів обгрунто$
вано визначити своє позитивне відношення до феномену буття науки.
Стосовно зазначеного можуть бути висунуті різні аргументи, серед яких
найбільш вагомими є праксеологічні ідеї критиків «філософії зцентрованої
гносеологією» (наприклад див.: Р.Рорті «Філософія і свічадо природи»).
Одночасно не виникає сумніву, що філософія, яка виникла як історично
перша форма теоретичного міркування, залишається актуально здійснюва$
ним видом цілеспрямованого уявлення і до сьогодення, оскільки являє собою
діяльність людини по змістовному студіюванню самої здатності людини зма$
льовувати та зв’язувати між собою в думках різне. Власне тому критика філо$
софії зцентрованої гносеологією також є філософією. При цьому маємо ви$
знати, що не дозвілля та довільна зацікавленість, а проблеми, які постали пе$
ред людиною і суспільством змістовно визначають буття філософії. Така пози$
ція спирається на відому думку Гегеля, яка визначала, що саме загострення
суперечностей між людиною та оточуючою дійсністю є головне джерело по$
треби в філософському осмисленні дійсності [1, с.84–104].
Подолання цього скептицизму можливе і воно має здійснюватися на осно$
ві гносеології, оскільки саме на її засадах ми отримуємо відповідність свідомо
застосовуваних суб’єктом методів, предмета та об’єкта дослідження. Доти,
доки наука постає як феномен пізнавальної діяльності,теорія пізнання має ви$
знаватися адекватним засобом її осмислення.
Узагальненою відповіддю на скептицизм щодо можливостей гносеології
розібратися зі своїми проблемами є наступні зауваження.
Будь$яка прагматично визначена орієнтація має своїм предметом способи
діяльності з речами, а не самі «речі». Відповідно речі постають для такої свідо$
мості лише як об’єкт прикладання вольового зусилля. Тим самим предмет$
ність речей виявляє себе лише як корисна, чи як шкідлива, чи як нейтральна.
Воля та намір є вищим універсальним принципом міркувань зцентрованих
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прагматикою. Теоретичного інтересу до речей, як вони існують не виникає.
Тотальний антропоморфізм праксеологічного відношення до об’єкта перетво$
рює останній лише на результат або знаряддя волевиявлення, намірів, ба$
жань, гри суб’єктивності. А тому прагматик є такий суб’єкт пізнання, який, за$
зираючи в «обличчя» об’єктивної дійсності, не споглядає там нічого, окрім
власного відображення. Іллюзія свічада виникає з тієї причини, що людина
яка дивиться в нього, цікавиться не його властивостями, а відображенням,
яке завдяки цим властивостям споглядаються. Саме на цій підставі подекуди
можуть виникати тези про «пролетарську науку» і «непролетарську науку», які
спираються на славнозвісний марксистський «принцип партійності», що без$
посередньо пов’язується з «принципом практики» та «принципом об’єктив$
ності». Тому «Тайною, що приховується «за» явленням природи, тут завжди за$
лишаються наміри, плани, воля і спрямоване нею усвідомлене діяння, точні$
ше, «техніка» цього діяння, яке треба лише повторювати, щоб отримати бажа$
ні наслідки» [2, c.334.].
Людина, яка дивиться у свічадо, починає цікавиться його об’єктивними
властивостями, за допомогою яких вона бачить те, що споглядаються, в тому
випадку якщо усвідомлює потребу змінити зображення. Тим самим людина
подекуди може зробити свічадо предметом активного свідомого впливу
суб’єкта, зосереджуючи увагу на об’єктивних властивостях речей, якщо від$
носиться до них як до засобу зміни «себе» визнаючи залежність від цих влас$
тивостей свого волевиявлення. Наприклад, змінюючи кривизну дзеркальної
поверхні свічада люди отримують різноманітні «викривлені» відбиття, добре
відомі нам у вигляді «кімнати сміху».
Критичне усвідомлення відношення волі та свідомості до дійсності, неза$
лежної від них є наріжний камінь гносеологічної проблематики, яка вибудову$
ється в формі систематичного розрізнення та протиставлення уявлень про
властивості незалежної від волі реальності уявленням про залежну. За допо$
могою філософії людина навчається критично, ніби відсторонено, спостеріга$
ти свою власну здатність створювати образи реальності, процеси усвідомлен$
ня фактів, стосовно яких виникають суперечності. Іншими словами, уявлення
та поняття на які спирається думка стають предметом спеціального дослід$
ження. Тим самим, мислення стає свідомо здійснюваною подією, в якій під
контроль людини підпадають виявлені думкою форми самої думки.
Відповідь на питання, що саме визначає процес зв’язування уявлень та$
ким чином, щоб наявність одних з необхідністю викликало інші, набуває фун$
даментального значення. В сучасній Україні, враховуючи поширеність праксе$
ологічних ідей (достатньо подивитися на підручники з філософії, які вийшли
за останні п’ять років з 2000 до 2005, щоб переконатися в цьому), відповідь
на зазначене питання треба пов’язувати з обгрунтуванням неприйнятності
думки, що практичний досвід забезпечує цей зв’язок.
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Незалежно від того, на основі чого було сформовано те чи інше уявлення,
досвідом чи мисленням, уявлення використовуються в практичній діяльності
як синкретичні утворення (цілісний образ, чуттєвий комплекс). Синкретизм
уявлень в практичній діяльності забезпечує безпосередність зв’язку уявлень
з навиковими формами дій живого організму. Характерним прикладом слугу$
ють дії спортсменів у колективних видах спорту (футбол, баскетбол тощо). Ви$
датні спортсмени володіють технікою дій, яка дозволяє тілу здійснювати по$
трібні дії без контролю їх свідомістю, без їх актуального осмислення, слідкую$
чи та контролюючи ситуацію на спортивному майданчику, а не себе. Цю здат$
ність спортсменів адекватним чином іменують «професіоналізмом», «профе$
сійним баченням поля». Іншими словами, уявленнями визначають спрямова$
ність практичних дій тіла, а не навпаки.
Оскільки формування та визначення зв’язку між уявленнями не може ви$
значатися практичною діяльністю, цілком доречною буде версія про існування
впливу уявлення на уявлення.
Як форма існування відокремлення уявлень від практичної діяльності може
здійснюватися за допомогою спеціалізованої діяльності, зміст якої полягає
в актуалізації уявлень, а не зв’язку тіла організму з речами оточуючої дійснос$
ті. Така діяльність також здійснюється тілом, але зміст її полягає не в тілеснос$
ті. Буття мовлення покликане актуалізовувати образи за допомогою викори$
стання пам’яті. Оскільки акт мовлення як практична дія людини також визна$
чається уявленням, виникає феномен зв’язку уявлень: уявлення зв’язане
з мовою існує як засада для формування іншого уявлення; уявлення, яке
змушує тіло діяти заради формування уявлення.
Зазначене дозволяє запропонувати ототожнити поняття соціально$істо$
рична практика з поняттям практика мовлення. Однак, розуміючи обгрунтова$
ні заперечення цієї пропозиції з позицій різних філософських підходів, мушу
відмовитися від неї. Одночасно треба зазначити, що виникає й інша спокуса:
ототожнити практику мовлення з герменевтичним детермінізмом. Цю остан$
ню пропозицію також треба відхилити, оскільки уявлення формуються не тіль$
ки для здійснення мовлення. Факти свідчать, що реальна життєдіяльність лю$
дини часто$густо має характер цілеспрямованої діяльності по перетворенню
речовин та енергій природної дійсності, а не мовлення.
Теоретичні міркування, за допомогою актів філософського споглядання
понять як відмінного від себе існування, перетворюють себе на предмет інте$
лектуального самоспоглядання. В цьому спогляданні думки, як предмета
уяви, визначаються специфічні властивості та закономірності самої думки,
що в разі потреби можуть бути змінені та перероблені. Серед таких невід’єм$
них властивостей думки як предмета умоспоглядання маємо відзначити їх са$
мототожність, відповідність самим собі, що здебільшого досягається шляхом
цілеспрямованої формалізації.
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Уявлення стають засобом зміни уявлень. У випадку виявлення в міркуван$
нях суперечностей за допомогою предметного відношення до думки, ми не
вбачаємо в запереченнях між думками трагедії та інтелектуального самозни$
щення, оскільки в філософському споглядання ці суперечності постають
як відмінне від нас існування, в якому руйнується відокремлений від суб’єкта
дослідження предмет дослідження. Здатність людини відноситися до форм
власної діяльності як до відмінного від себе існування принципово вирізняє її
від тваринного способу буття. Тварина єдина з формами власної життєдіяль$
ності, а людина їх собі протиставляє, подекуди маючи одні — бажає інших, на$
віть здатна відчувати ненависть до себе, спрямовувати свої зусилля та дії
на зміну своїх власних дій. Тому в ряді випадків, коли здається, що людина за$
перечує сама себе насправді самозаперечення немає, оскільки присутня ре$
флексивна подвоєність, в якій предметом однієї діяльності чи думки людини є
інша людська діяльність чи думка.
Також маємо зазначити, що філософська теорія як спосіб уяви можлива
лише в тому випадку, коли людина відокремлює не тільки себе від предмета
свого споглядання, а й своє Я від своєї власної спроможності змінювати цей
предмет. При здійсненні такого абстрагування розумова діяльність людини
постає для людини як дещо, що може бути реалізоване лише в майбутньому.
А ця обставина свідчить, що уявне відокремлення власного Я від своєї влас$
ної здатності змінювати відмінний від цього Я предмет потребує перетворен$
ня цієї здатності спрямовано діяти на певний предмет на предмет дій та впли$
ву діючого Я.
Таким чином в теоретичній уяві філософа відокремлено має розглядатися
думка як предмет думки, думка як засіб думки, думка як форма зміни думки.
Визначаючи відношення до наукового пізнання як до предмету гносеоло$
гії, треба зазначити, що основоположним принципом філософської теорії на$
укового пізнання є визнання існування невідомого. Протилежними видами
фiлософiї є вчення, що тяжiють до описiв Унiверсуму через визнання наявнос$
ті єдиної першопричини усiх процесiв та подiй. Однак вiдрефлексованi пере$
конання про наявнiсть єдиної субстанцiї вимагають доведення, що вона (суб$
станцiя) вже вiдома, вже визначенi та описанi її iстотнi властивостi. За iнших
уявлень неможливо в межах науки вести розмову про єдину субстанцiю вза$
галi [3, с.119–127].
Мовчазне (невiдрефлексоване) прийняття положення, що вже визначенi
та описанi властивостi субстанцiї, як принцип міркувань вимагає вибудовувати
уявлення у свідомості таким чином, щоб iснуюче у минулому, сучасному чи май$
бутньому тлумачили як «продукт» (саморуху, саморозвитку, самореалiзацiї)
однiєї єдиної субстанцiї (наприклад: чи природи, чи духу, чи матерiї). При цьому
редукцiя полягає у тому, щоб буття витлумачити як модифiкацiю, трансфор$
мацiю та метаморфоз обраної субстанцiї, її «першоначала». Безпосередня ре$
алiзацiя даного принципу вiдбувається через процедуру пiдведення явищ пiд
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наперед означенi всезагальнi властивостi першоначала. Отже, у виглядi остан$
нього, ми маємо фiлософiю ототожнення субстанцiї та форм iснування.
Але таке ототожнення не орiєнтує на примноження вже набутого знання
про iснуюче, що суперечить поняттю «організоване пізнання нового», яким
специфікують буття науковості. Фактично, розповідь про дійсність, яку пропо$
нує нам така фiлософiя, принципово не може бути об’єктом наукового пізнан$
ня, оскільки у ній відкриття нового знання неможливе, бо «усе є одне й те са$
ме» (чи дух – чи матерiя). Звiдси народжується антирефлексивне бажання шу$
кати «тисяча + ще одну» демонстрацiю властивостей єдиної субстанції.
Вiдповiдно не iснує проблеми з’ясування взаємозв’язку рiзних форм iснуван$
ня, бо рiзноманітнiсть це лише «позiрнiсть».
Науковий рацiоналiзм, на вiдмiну вiд зазначеного типу фiлософствування,
визнає за можливе начало наукових мiркувань означення основоположних ха$
рактеристик самого себе, своєї думки, самосвідомість як пiдставу для наступ$
них взаємопов’язаних думок. Саме такий взаємозв’язок між думками, що ви$
значається самосвідомістю логіки і називають необхідністю логічного сліду$
вання, аподиктичністю. Таким чином в теорії наукового пізнання філософія
має визначати об’єктивну дiйснiсть (дійсність незалежну від свідомості) за та$
ку реальність, яка у чомусь обов’язково невiдома («знаю, що не знаю»), яку
ще потрiбно пiзнати. Iнакше наука втрачає сенс свого iснування. Отже теорія
наукового пізнання в якостi власної онтологiї має «свiт» наявного знання,
а не чуттєво наочну реальнiсть. Тому по вiдношенню до вже здобутого в про$
цесi пiзнання така рефлексiя стає методологiчною засадою визнання наяв$
ностi чогось невiдомого людинi, що є джерелом сумнiву, щодо можливостi по$
збутися незнання перенесенням на сферу невiдомого вже вiдомого.

3.2. Ñòàíäàðòíà ìîäåëü íàóêîâîãî ï³çíàííÿ
Така теорія вийшла за межi аристотелiвської традицiї викладу науки, яка
застосовувала схему, що складалася з двох елементiв: об’єктивна дiйснiсть i
картина цiєї дiйсностi.
Для специфікації наукового пізнання використовується так звана модель
Пірса: «об’єкт – мова – суб’єкт» пізнання.
Одночасно, якщо прийняти за вихідну позицію наукового пізнання тезу «я
знаю, що я нічого не знаю», тоді ми потрапимо в парадокс безпідставності пі$
знання. Маючи за власну онтологічну підставу світ наявного знання, який з ви$
ще зазначеної точки зору наукового підходу апріорно не може визнаватися
адекватним реальності, що існує за межами буття знань, наявне існування
знань має поставати лише як методологічна підстава пізнання, як джерело
можливих методів.
Оскільки методи за визначенням виступають як результат синтезу попе$
реднього досвiду, постiйно породжується протирiччя: щоб бути знаряддям
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пiзнання, дiяльностi, вони повиннi бути вже наявними до початку дiяльностi [4,
с. 258]. Як знаряддя думки, метод – готовий засiб, i в цьому розумiннi є
апрiорною умовою, передуючою певному досвiду, а не випливаючою з нього.
Таким чином, метод за своїм характером є явно суперечливим, оскiльки є схе$
мою послiдовностi дiй суб’єкта, якi людина має здiйснити, щоб отримати
потрiбне. Тобто метод, як когнiтивно існуючий алгоритм дiяльностi, є образ ді$
яльності яку належить реалiзувати. вВодночас він є i результатом цієї діяль$
ності, фiксацiєю вже реалiзованої послiдовностi дiй.
Безпосередньо у спiлкуваннi цiєї суперечностi не видно, оскiльки при пе$
редачi методу вiд людини до людини, особливо мiж фахiвцями, завжди ро$
зумiється, що той, хто буде використовувати метод, вже має деякi знання,
вмiє ними користуватись.
Оскiльки реальна змiна певної предметної взаємодiї дуже часто може здій$
снюватись через усвiдомлену змiну умов протiкання процесу, тодi фiксацiя
умов та можливого наслiдку їх змiн повинна мати мiсце. Людський досвiд
свiдчить, що люди масово змiнюють предметнi взаємодiї (вся промислова
дiяльнiсть побудована саме на цьому). Отже, якби мислення мало предметом
свого перетворення образ деякого тiла, а не процеси змiн, тодi не можуть ви$
никнути знання нових способiв перетворення цього тiла. Лише тодi, коли
ми визнаємо, що мислення може мати в якості відображуваного предмета са$
му взаємодiю, а не тiло чи тiла, стає логічним висновок, що плани змiни пред$
метiв, взаємодiї тiл являють нам результат мислення. Так само й схеми розу$
мового синтезу визначень суджень виступають як ряд одних схем здiйснення
з’єднань уявлень (тобто уявлення певних змiн) поряд з iншими.
Знання, за допомогою яких здiйснюють змiни в уявленнях про способи от$
римання передбачуваного результату слугують людині для перетворення
знань про вiдомi об’єктивнi властивостi дiйсностi.
Якщо уявлення про методи може бути безпосередньо використане
в дiяльностi як визначальний для форми дiї момент, то знання про те, що існує
об’єктивно незалежно від суб’єкта та його волевиявлення, не можуть вико$
ристовуватися безпосереднім чином. Вони використовуються в якості зна$
рядь змiни чуттєвих образiв процесiв, що застосовуються при формування
уявлення можливих дiй людини, але самі не являють собою образ форми ді$
яльності. У даному випадку мова йде про знання рiзних процесів, внаслідок
змiни яких виникають явища та подiї, що не iснують без цих процесiв.
Очевидно, що здатнiсть фiксацiї умов протiкання процесiв та результатiв їх
взаємодiї дозволяє використовувати знання функціонально – не потребуючи
розумiння сутностi протiкаючих реально процесiв (у виглядi уявлень про ціле$
спрямовано відтворювану послiдовнiсть потрiбних дiй). Лише при не$
обхiдностi змiнити (а не замiнити) метод виникає усвідомлення потреби змі$
нити наявні уявлення процесу, щоб отримати новий метод – уявлення проце$
су змiни процесу. В даному випадку знання про свiт і його властивості мають
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слугувати в якості знарядь змiни уявлень про можливі способи дiї з предме$
том. Тобто знання властивостей свiту потрiбнi суб’єкту, що мислить.
Цей останній висновок характеризує мало усвідомлений сенс гносеологіч$
них основоположень прагматизму.
Оскiльки знання про свiт виступають засобом змiни уявлень про способи
дiї, тобто використовуються функцiонально (або «практично», як кажуть праг$
матисти), вони безпосередньо «не входять» до такого результату мислення,
як знання методу чи плану дiй. В уявленнях поєднуються одні знання з iнши$
ми, а співставлення знань і об’єктивної дiйсностi вiдбувається за межами
мислення та логiчних структур – у практиці.
Отже, згідно з наведеними, не наука, що являє собою діяльність визначе$
ну самосвідомістю, а магiя та мiстицизм будуються на уявленнi про безпосе$
реднiй зв’язок слова i дiйсностi, коли слова вважаються здатними безпосе$
редньо впливати на дійсність. Специфіка наукового мислення, навпаки, має
визначатися через схему зв’язку слова i образу, слова i мислення, де мисляча
iстота (iстота, що здатна цілеспрямовано змiнювати саму себе) перебуває
у зв’язку з об‘єктивною дiйсністю. Дійсність може навіть розглядатися в якос$
ті окремого знаряддя зміни уявлень суб’єкта, що принципово не відрізняє її
за своїм впливом на суб’єкта від слів, символів та знакових систем.
Використовуючи поняття «метод», його, так само як iншi знання, маємо
тлумачити функцiонально. Дослідження дозволять визнати наявність різних
моментiв мислення у формi двох функцiонально вiдмiнних властивостей знан$
ня: вiдображувати дiйснiсть (дескриптивність) i визначати взаємозв’язки уяв$
лень (нормативність). Аналіз цих функціонально відмінних форм і моментів
мислення дає змогу виявляти, що відповідно можливi дві вiдмiннi концепції
пiзнавальної дiяльностi: споглядальна та праксеологічна.
У свою чергу, логіка та знання правил мислення сповiщає про нашi те$
перiшнi розумовi можливостi, а не про об’єктивно iснуючий свiт. Правила,
усвiдомленi як прийнятнi для керiвництва розуму, реалiзуються в знаходженнi
конкретного знання, яке вiдповiдає на поставленi питання заздалегiдь визна$
ченим чином. Загальновiдомим прикладом слугує таблиця множення. Супе$
речностi,усвідомлені внаслiдок рефлексивного самоаналiзу, свiдчать розуму,
що мислення взялося за вирiшення таких завдань, для котрих ще немає схем
синтезу визначень, тобто суб’єкт ще не має вiдповiдного ступеня розвитку
методів мислення для вирiшення виявленої проблеми.
Маємо погодитися з висновком Гегеля, що хоча масово люди користують$
ся саме готовими штампами суджень, у процесi виникнення будь$якого еле$
ментарного судження обов’язково спочатку було задiяно мислимий синтез
визначень. Наприклад судження «А є В», якщо воно здiйснюється вперше
(тобто актуально), а не повторюється за допомогою пам’ятi, передбачає
вихiд за межi закону логiки, який забороняє протирiччя, тобто руйнує де$
дукцiю. Адже чим би не було приєднуване до А деяке В, воно, у всякому ви$
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падку, є не$А. Отже маємо наявний логiчний вираз тiєї обставини, що синте$
тичне отримання нового знання завжди руйнує межу «старого» знання
та змiнює його. Таким чином синтез, що дає нове знання, зовнiшньо є продук$
том «анти$логiчної» дiї, де наповненi змiстом досвiду попереднi схеми мис$
лення швидше «шкодять» думцi. Але це тi перешкоди, якi зобов’язуючи раху$
ватися з ними та не дозволяють повторювати вже зробленi помилки, перетво$
рюючи людину на раціоналіста.
Використання наявних методів дає змогу алгоритмiчно вирiшувати зав$
дання, якi повсякденно виникають перед людиною. Алгоритмічність, у даному
випадку, постає в якості певного гаранта передбачуваності наслідків ціле$
спрямованої діяльності. Для безпосереднього споживача продуктiв мислення,
що використовує готовi конструкцiї суджень, байдуже, чи цi взаємопов’язанi
уявлення є результатом випадку, коли неодноразово виявлялася деяка
послiдовнiсть чуттєвих образiв, чи цей зв’язок уявлень є продуктом спецiаль$
но органiзованого емпiричного дослiдження (систематичних дослiдiв Фара$
дея, наприклад), чи це – результат складного науково$теоретичного, фiло$
софсько$рефлексивного дослiдження. Тому пересічний споживач продуктiв
мислення може непохитно стояти на точцi зору необхiдностi завжди точно
слiдувати встановленій послідовності дій з наперед відомим результатом (ме$
тод). А будь$якого вiдходу вiд опрацьованих схем, тобто протирiччя, вiн нама$
гається уникнути. Унаслідок зазначеного виходить, що мислення можуть ото$
тожнювати лише з вiдомими, несуперечливими, покладеними у завершених
формах зразків розумовими діями. Відповідно ми маємо констатувати,
що в такому випадку маємо справу з відчуженою формою духовного існуван$
ня, оскільки субстанціонально існування духу пов’язують зі свободою: спон$
танними самозмінами, креаціями, творчістю..
Не даремно критика класичного iдеалу рацiональностi насамперед звер$
тається до факту суперечностi мiж науково$пiзнавальною i етично$спрямова$
ною дiяльнiстю. У зв’язку з останнім зауваженням часто нагадують висловле$
не М. Хайдеггером положення, що «фiзики шукали закони ядерного розщеп$
лення i не бажали створювати атомну бомбу. Однак атомна бомба саме те,
що вони створили» [5, с.147]. Наведене вимагає погодитися з думкою амери$
канського філософа Д.Девiдсона, що «доки ми не враховуємо, що вiдбуваєть$
ся у свiдомостi iнших людей, немає сенсу вважати, що ми маємо поняття
об’єктивностi» [6, с. 63].
Аналiз проблеми єдностi мети, методiв i наслiдкiв свідомо здійснюваної
цiлеспрямованої дiяльностi виявляє суперечливе нерозумiння субстанцiйного
вiдношення, яке полягає у тому, що етичнi принципи вибудовані самосвідо$
містю, а не певна «чиста» мета, є передумова будь$якого рiшення соцiально$
го суб’єкта у виборi методу, наявних засобiв. У свою чергу, стосовно науки,
ця обставина виявляє себе через певний етос науки, а не трансцендентальну
орiєнтованiсть людини на пiзнання заради самого пізнання.
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Той чи iнший науковий метод не тiльки спроможний, але, як правило,
навiть iсторично виникає та актуально використовується у виглядi певного
епiстемологiчного iдеалу. Метод як обмежена i визначена (у людини усвiдом$
лена) послiдовнiсть дiй, що призводить до стало вiдтворюваних результатiв,
реалiзується людиною через уявлення незмiнної iдеальної послiдовностi
та результату дiяльностi. Таким чином, розглядаючи людину в якості розумної
iстоти яка має iнтенцiональну самовизначенiсть, треба врахувати,
що мiнливiсть буття та розмаїття дiйсностi при використаннi конкретного по$
няття про певну послiдовнiсть дiй стає по вiдношенню до людини сферою
подiленою на визначення окремих властивостей суб’єкта та дiйсностi. При
одних дiях суб’єкта свiт виявляє себе як середовище iснування тiл, що мають
розмiри, при iнших – вагу тощо.
Предмети ототожнюються, або вирізняються на пiдставi одержання того
чи iншого результату певної послiдовностi дiй людини. Але тiльки уявлення
про iсторiю дає змогу вiдкривати та приймати новi способи взаємодiї з тiла$
ми, якi переконують людей, що два тiла, ранiше вiднесених до одного роду
слiд вiдрiзняти як якiсно рiзнi (наприклад: «Кит – риба чи тварина?»).
Використання поняття про певний науковий метод в загально$унiверсаль$
них формах епiстемологiчного iдеалу когнiтивно дозволяє вичерпувати пере$
творенням в системи знань множину потенцiйно можливих на його засадах
систем уявлень певного роду. Таким чином, окремий iдеал наукового методу
стає основою генетичної загальностi знань про предмет пiзнання певної на$
уки. Формування системи знань, що об’єднує теорiї певного роду, iсторично
та епiстемологiчно у завершеному виглядi визначає справжню межу викори$
стання конкретного методу, його обмеженiсть, яка вимагає вiд людини знань
iншого роду. Усвiдомлення обмеженостi, тобто вирiзнення сфери дiєздатностi
та безсилля вже вiдомих методiв i стає пiдставою для їх критики, активiзацiї
пошуку шляхiв подолання виявлених проблем. Починає вiдбуватися пошук
iншого методу, в якому iдеал методу виконує функцiю ейдичної (вічної та не$
змінної) основоположної підстави.
Використання поняття «iдеал метода» дає змогу суб’єкту безпосередньо
використовувати iдеальнiсть (апрiорнiсть), коли дискурсивнiсть, каузальнiсть
стають внутрiшнiми (безпосереднiми) характеристиками мислення, суджень.
Отже, без набуття форми певного iдеалу методи стають на завадi створенню
системи знань, можливе лише знання у формi сукупностi рiзних даних [7, с.
237–238]. Лише через форму iдеалу в «хаос» методiв проникає Логос систе$
матизацiї, який розкриває себе через методологiчнi саморефлексiї.
Наукова дiяльнiсть є рiзновид духовного освоєння дiйсностi, де саморе$
алiзацiя творчого духу має визначальну властивiсть створювати вiдношення
до iдеального свiту як до предмета що формується та перебудовується. Тому
функцiонально науку можна розглядати як дiяльнiсть людини, яка здатна ство$
рювати визначене волею суб’єкта обмеження наявного свiдомостi свiту iде$
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альних, чуттєво наочних, перевiрених практикою сутностей. Таке обмеження
уможливлюється завдяки властивостi людини iнодi бути iнтелектуальною.
Враховуючи, що з феноменологічної точки зору «гносеологiчний образ»
речi ніколи не може спiвпадати iз самою річчю, а методологiчнi засоби здатнi
вказувати лише на вiдповiднiсть наших мiркувань попереднім міркуванням
та досвiду, формування єдностi знань при наявностi розмаїття сенсiв i значень
через метод вiдповiдає вiдомим вимогам iстини, як у множині різних критері$
їв сфери iдеального, так i у множинi емпiричних та практичних критерiїв. Тим
самим, метод – це виявлення безпосередньої суверенностi суб’єкта по відно$
щенню до об’єкта.
Структурована в систему наукова методологiя, на вiдмiну вiд несистема$
тизованої збiрки методологiчних принципiв (постулатiв, концептiв), має само$
визначення межi когнiтивних можливостей конкретних методiв наукового
дослiдження, що набули взаємоузгодження у виглядi складових частин пев$
ного цiлого. Використання такої системи постійно супроводжується застосо$
вуванням вiдрефлексованого поняттєвого iнструментарiю, що дає змогу уни$
кати парадоксів нескiнченого регресу обґрунтування i доведення які описав
І.Лакатос [8, с.106–135].
Поєднання методiв у взаємопов’язане цiле має ту особливiсть, що вима$
гає побудови системи знання, яку неможливо доповнювати без суперечнос$
тей новими складовими, невивідними з неї.
При використанні у практиці створеного за допомогою науки методу вияв$
ляється, що вироблені за допомогою наукових знань технології базуються
на свідомому застосовуванні процесів природи, які не дані людині у вигляді
чуттєвого споглядання. Методи, в яких використовуються знання про чуттєво
не дані процеси (фіксовані у своїх моментах тільки за допомогою ідеальних
моделей, сформульованих наукою законів, наукових теорій) являють собою
якісно новий рівень розвитку здатності до мислення. Якщо з допомогою знан$
ня якісних та кількісних визначень властивостей предмета людина може здій$
снити лише заміну одного предмета іншим, то за допомогою знання законів
природи, якими змодельовано процеси змін дійсності, надається можливість
свідомої заміни одного природного процесу на інший.
Таким чином загальні уявлення про якісні та кількісні визначення власти$
востей дозволяють мислити функціонально лише предмет, закони ж дозволя$
ють мислити функціонально процес, іноді, навіть, абстрагуючись від конкрет$
ного носія. Наприклад в ідеальних моделях (законах термодинаміки, електро$
динаміки, органічної хімії та ін.), які використовуються для наукомістких техно$
логій описуються процеси, що не сприймаються людиною чуттєво.
На відміну від сучасної науки, що існує завдячуючи розгалуженій системі
складних теоретичних і експериментальних досліджень, споглядальна наука,
яка не мала прикладної лабораторної бази, не мала можливості проводити
наукові дослідження «прихованих» процесів. Тому про існування чуттєво
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не даних властивостей природи більше розповідали філософи, маги та релі$
гійні діячі, ніж природознавці. Тільки з появою та розвитком експерименталь$
ної науки, техніки експериментування, яка може відтворювати певний процес
стало, починається вивчення об’єктивно існуючого чуттєво не даного. Сама ж
можливість відтворювати той чи інший процес є проявом досягнень людини
в освоєнні природи. Властивості об’єктивної дійсності, що безпосередньо
не дані чуттям, які сьогодні масово досліджуються у природознавстві, дані
людині лише опосередковано через виявлення якісних та кількісних змін без$
посередньо даних чуттям властивостей.
Процеси цілеспрямованої зміни природи постійно здійснювалися і здійс$
нюються людиною, тому цілком доречним буде визнання, що до виникнення
методів експериментального природознавства суспільство в своїй практичній
життєдіяльності використовувало визначення тільки емпірично відкритих про$
цесів у вигляді зорієнтованого етикою (системою імперативних нормативів)
певного методу досягнення мети. Тобто у своїй історичній підвалині наукове
вивчення природних процесів, що дані людині лише опосередковано (не дані
органам чуття) має за головну причину потребу змінювати їх цілеспрямовано
у відповідності з властивостями природи, а не етичними міркуваннями. Прак$
тично така проблема, скоріше за все, постала у вигляді потреби цілеспрямо$
вано змінювати емпірично відкриті технології.
У свою чергу, випадкове відкриття методу, наприклад, у вигляді технології
та її цілеспрямована зміна чи заміна принципово різні події, що потребують ре$
алізації двох відміних відношень до дійсності: практичного та пізнавального.
Вищенаведе дозволяє зробити важливий висновок, згідно з яким, немож$
ливо створити якісно новий метод за допомогою іншого методу. Розгляд
зв’язку мислення і методу виявляє, що поява нового методу має відбуватися
внаслідок зміни епістемологічних та онтологічних уявлень.

3.3. Ñàìîâèçíà÷åííÿ ñóá’ºêòà òåîð³¿ íàóêîâîãî
ï³çíàííÿ

Т

еорiю пiзнання, яку можуть розумiти як гносеологiю чи епiстемологiю (як$
що дотримуватися концепцiї про вiдмiннiсть гносеологiї та епiстемологiї),
доречно вважають за визначальний засiб вивчення органiзованого
суспiльством пiзнання. Дослiдження наукового пiзнання фiлософами науки
зобов’язують погодитися з висновком, що закони буття системи знань
вiдмiннi вiд законiв природи [9, с.106–111]
Усупереч соліпсизму зазначимо, що наш досвiд, не дивлячись на його
принципову обмеженiсть унаслiдок неможливостi повної iндукцiї, обов’язково
сповiщає нам про можливе, яке залежно вiд форм наших уявлень, сприймаєть$
ся нами у формах онтологiчного. Будь$який відомий одиничний емпiричний
факт неможливо не визнати за можливе. I треба бути абсолютно антирозумною
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iстотою, щоб у своїх мiркуваннях про свiт, у своїх планах i надiях стосовно бажа$
ного майбутнього не враховувати реально можливого. Оскiльки «можливе» вже
виявляло себе як емпiрична данiсть, то саме воно i є «реально можливе».
Відповідно до зазначеного, «щось» дане нам як онтологiчна можливiсть
обов’язково повинно поставати у формах аподиктичного – необхiдного при
мiркуваннях. Ми повиннi враховувати можливе, щоб бути розумними, а тому
це «повиннi» перетворюється на цiлком слушну для мислення i розуму пiдва$
лину необхiдностi слiдування суджень, норму (чи форму) мiркувань. Зазначе$
на обставина яскраво виявляє себе в запропонованому К.Поппером понятті
«процедура фальсифікації», за допомогою якого визначено, що будь$яка об$
межена множина емпіричних фактів не може вважатися підставою абсолют$
ного висновку про істину, оскільки її здатен заперечити один$єдиний проти$
лежний факт (наприклад, узагальнену думку сформовану на основі різнома$
нітного та довготривалого досвіду, що всі дерева взимку втрачають листя,
можна спростувати демонстрацією лише одного дерева, з якого зимою
не опадає листя).
Нехай нашi уявлення про причиннiсть мають лише вiрогiднiснi характерис$
тики. Все одно в системi уявлень людини образ причинностi буде складати
об’єктивно необхідний компонент, бо iнакше ми назавжди залишимося не$
здатними врахувати вже вiдомi можливостi. Це дозволяє вважати позицiю
Д.Юма некоректною. Причиннiсть, необхiднiсть, аподиктичнiсть складають
необхiднi умови буття здорового глузду, який здатен враховувати можливе,
як незалежне вiд суб’єкта. Це властиво саме розумнiй iстотi, яка здатна
до дiяння, що свідомо планується з урахуванням попередніх діянь. Каузаль$
ність є форма побудови поняттєвого уявлення, яке, маючи безпосередньо
суб’єктивну форму існування через предметизацію, стає чинником об’єктив$
ного існування. Таке існування може бути культурою, його не обов’язково ото$
тожнювати виключно з теологізмом.
Приймаючи за правомірне положення I. Канта, який вважав, що «ре$
флексiя не має справи з самими предметами, щоб отримувати поняття прямо
вiд них; вона є такий стан душi, в якому ми насамперед намагаємося знайти
суб’єктивнi умови, за яких можуть утворюватися поняття» [10, c.181], ми при$
наймні визнаємо можливiсть залежної від волі суб’єкта змiни «суб’єктивних
умов».
Усвідомлюючи зазначену можливість ми можемо вибудовувати залежну
від волі суб’єкта систему принципів, які дозволяють здійснити експлiкацiю по$
няття «незалежна вiд свiдомостi дiйснiсть». За такі принципи можуть слугува$
ти наступні положення:
А. «Я знаю, що я нічого не знаю».
Б. «Cogito ergo sum».
В. «Усвідомлення наявності суперечності свідчення об’єктивності буття».
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Г. «Якщо проблема не вирішується, то я знаю межу свого суб’єктивного іс$
нування».
Якщо розглядати афоризм Сократа як принцип початку будь$якого реф$
лексивного мiркування, тодi його можна розумiти як аксiому, що орiєнтує
на постiйне повернення до витокiв, до пошуку визначення початкової обґрун$
тованості суджень через самоусвідомлення суб’єкта.
На цій тезі будується обгрунтування істинності логiчного висновку та самої
логiки через визначення за допомогою мислення здатності не суперечити са$
мому собі, що постулюється принципом «Б». Завдяки використанню положен$
ня «Б» констатується тавтологічність суб’єкта, яка гарантує гармонiю суб’єк$
тивних властивостей через саморефлексiю, що виявляє важливу для науково$
го пізнання підвалину.
Субстанціоналізуючи духовне в межах свого славнозвісного дуалізму, Де$
карт вибудовує теоретичну абстракцію такого духовного існування, яке для
свого буття не потребує ніякого іншого існування. Тим самим суб’єкт фактом
самовизнання залежності власних міркувань від власної волі констатує злаго$
ду із самим собою, визнає власну можливість бути мислячою істотою, яка
принаймні не суперечить сама собі. Отже встановлюється тавтологiчна са$
моiдентифiкацiя, що складає процес самоусвiдомлення суб’єктивних власти$
востей, здатність виявляти «спричинене дiєю мого Я» на вiдмiну вiд спричине$
ного «не$Я».
На основі досліджень І.Канта ми знаємо, що існують незнищувані волею
суб’єкта антиномiї розуму та логiчнi протирiччя у системах знання, які вiдкри$
вають межу несуперечливого внутрiшнього свiту суб’єкта на зразок аксіома$
тизованої теорії. Тим самим виникає підстава для визнання, що суперечностi
в системі мiркувань репрезентують для нас експлікацію межі залежного від
«Я» (теза «В»). Репрезентується, у даному випадку, або помилка наших мiрку$
вань, або дещо інше – об’єктивне, «існування – незалежне вiд наших мiрку$
вань». Отже осмислення факту iснування наукових проблем, принаймні, вияв$
ляє незнання конкретних причини їх виникнення, бо за абсолютних умов тези
«Б» проблеми не можуть iснувати, суб’єкт власною активною самозміною мав
би долати суб’єктивно створені суперечності.
Цієї обставини не враховує значне коло філософів. Наприклад Л.Вітгенш$
тейн, який пише: «Хто не впевнений у жодному факті, той не може бути впев$
неним і у сенсі своїх слів»[*114, c.338]. «Той, хто спробував би сумніватися
в усьому, не дійшов би до сумніву в чомусь»[* «О достоверности», 116, c.338].
Зазначена тезою Декарта здатність до самоідентифікації суб’єкта науки
важлива для виокремлення специфіки наукового відношення до дійсності
на відміну від ненаукового. На відміну від пересічної людини для науковця іс$
нуючий «світ здобутого людством знання» є підставою самовикремлення себе
та своїх властивостей в уявленнях за допомогою власного одиничного сумні$
ву, а не розчинення в загальноприйнятому власної унікальності одиничності.
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В кожному конкретному випадку відбувається усвідомлення наявності існу$
вання певної суперечності, що слугує доведенням наявностi зв’язку мiж
суб’єктом визнається, його досвiдом iз реальнiстю «не$Я», знанням про своє
незнання, принаймні у формі «очевидного», «ясного», «зрозумілого». Тобто
експліковано суб’єктом, що джерело проблеми iнодi криється у наявностi
iснування чогось незалежного вiд його «Я». Відповідно відбувається осмисле$
не, а не догматичне, подвоєння причинностей, таким чином, що жодна з них
не може бути визнана як самодостатня для розумiння джерела виникнення
проблем. Iснування усвiдомленої проблеми вимагає визнання, що існує дещо
незалежне від суб’єкта, що нашi уявлення у чомусь вiдповiдають, а у чомусь
не вiдповiдають об’єктивному (незалежному від суб’єкта) стану речей.
Експліковане визнання об’єктивного iснування речей та наявностi у них
здатності впливати на мислячуого суб’єкта, як одного із необхідних джерел
факту наявності усвідомлення проблем, дозволяє зробити висновок, що ми
вийшли за межi кантiвських застережень, про якi вiн писав: «Хоча ми можемо
визнати дiйснiсть метафiзики як науки, однак ми не можемо достеменно вка$
зати, що вiдомi чисто синтетичнi пiзнання a priori дiйсно нам данi, а саме чис$
та математика та чисте природознавство, тому що обидвi мають положення,
частково аподиктично достеменнi з одного лише розуму, частково такi,
що беремо з досвiду, але визнаємо їх незалежнiсть вiд досвiду. Таким чином,
ми маємо деяке, неспростовне, синтетичне пiзнання а priоri та повиннi пита$
ти не про те, чи можливе воно, а тiльки про те, як воно можливе» [10, с.134].
Усвiдомленi як iстотнi, але ще не розв’язанi гносеологiчнi та медологiчнi
проблеми можуть бути визнанi як виявлена людині межа можливостей суб’єк$
та пiзнання. З кожною новою розв’язаною проблемою пiзнавальнi можливостi
людини стають усе бiльшими та ефективнiшими.
Загальновiдомо, що наукова революцiя XVII ст. започаткувала визнання
геометризованих моделей, якi мали символiчно$умовне вiдношення до чут$
тєво даних речей, були науковими уявленнями у порiвняннi з думками спри$
чиненими здоровим глуздом, що вибудовувався на хаотичному повсякден$
ному досвiдi. Наукова механiко$математична картина свiту почала «роз$
повiдати» про властивостi, якi принципово не можуть бути данi органам чут$
тя. Закони, взаємодiї, процеси усвiдомлюються фiлософськи освіченими на$
уковцями Нових часiв у якості абстрактних конструкцiй за схемою: «уявимо
собi, що...». Основоположення такого пізнання вибудовувалося на конк$
ретнiй теорiї розуму, що була поширена картезiанцями. У засновника даної
теорії Р.Декарта принцип методологiчного сумнiву дає змогу розглядати
будь$яку чуттєво наочну реальнiсть у якостi ілюзії. Тiльки самосвiдомiсть, че$
рез визнання суверенностi дiй розуму, та її похiднi – свiт теоретичних мiрку$
вань (якщо вони несуперечать послiдовному самоспостереженню «Я») набу$
вали статусу можливих наукових iстин [11, с. 84–86], що надалi мають пе$
ревiрятися емпiричними дослiдженнями.
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Оскільки самосвідомість у нашому випадку пропонується розглядати
як альтернативу відображенню об’єктивної реальності, вона постає у вигляді
тієї частини властивостей Cogito картезіанців, які охоплюються поняттям «кон$
струювання». У даному випадку ми маємо скористатися аргументацією, яку
навів Є.Гуссель у «Картезіанських медитаціях»: «не усі форми моєї свідомості
вкладаються у форми моєї самосвідомості» [12, p.105]. Наведене пояснення
дозволяє впровадити епістемологічне уточнення: здатність до умоспоглядан$
ня аксіом у якості очевидних істин є виключне надбання самосвідомості,
а не свідомості.
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4. Â³äíîøåííÿ «çíàííÿ – äóìêà – íåçíàííÿ»
4.1. Знання і пізнання.
4.2. Практичне відношення до дійсності.
4.3.Мислення як встановлення відношення між різними знаннями.

4.1. Çíàííÿ ³ ï³çíàííÿ

П

ри обговоренні проблем пов’язаних з філософією науки виявляється,
що ряд кваліфікованих, цікавих зауважень, які формуються на основі ідей
фундаментальної онтології, чомусь не турбують. Зосередження уваги на ви$
значенні особливостей науки як предмета філософських досліджень дозво$
ляє зрозуміти, що ігнорування дійсною наукою екзистенціальної проблемати$
ки має принципове значення.
Для пояснення звернемося до наступного прикладу. Споглядаючи вправні
дії хірурга в анатомічному театрі важко вести розважливу розмову про ціннос$
ті гуманізму, унікальність та неповторність буття. Але мене ніхто не переконає
в відсутності їх в фундаменті медицини, як соціального інституту. Анатомічний
театр це древня наукова установа. В ній хірургом керує науковий інтерес. Гля$
дачі спостерігають, як закривавлені руки професора медицини, для зручного
огляду, кладуть на стіл вирізану ракову пухлину, здійснюючи з точки зору
М.Хайдеггера, «постав», а не щось інше, демонструючи суще, а не буття.
Однак, важливість та цінність дій хірурга для людства, людяності, мені зрозу$
міла з повною очевидністю.
Іншими словами, змальована, дещо театрально, подія виявляє неприйнят$
ність для самовизначення науки, філософії науки онтології як учення про уні$
кальне буття, яке дозволяє формувати знання про існування розкрите в його
сутності як «не$утаємничену істину», що перетворює людину в «чередника»
«обміренного буття». Ця неприйнятність визначається тією обставиною,
що такий підхід заперечує існування об’єкта наукового пізнання. Для науки
принципово має бути дещо невідоме, інакше зникає мета її існування. Науко$
вець як людина, перебуваючи в усвідомленому відношенні до невідомого, зо$
бов’язаний здійснювати «постав», зробити «установлення» та дослідити його
як мету свого життя. У науки своя істина, підвладна установленню абстрактної
єдності існувань залежної від людини, її волі, егоїстичної мети. Тому мова на$
уки має бути мовою людини$творця, креатора, руйнівника, а не глядача. На$
уковець дозволяє собі споглядати світ ідей, феноменів свідомості, сумнівати$
ся в їх істинності, а інші світи ним пізнаються, відкриваються, зламуються, під$
коряються. Таким чином до методологічних засад теорії наукового пізнання,
в першу чергу, мають відноситися онтологія, як вчення про існування неза$
лежної (а тому невідомої) від людини дійсності, трансценденталізм, який ви$
значає умови існування науки та знання через визначення властивостей лю$
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дини по відношенню до такої дійсності, феноменологія, яка дозволяє свідомо
відноситися до феноменів свідомості, діалектика, яка формує явлення думки
для думки, а не фундаментальна онтологія.
Впровадження в філософії поняття знання супроводжувалося різними
проблемами. В античній філософії множинність таких проблем є очевидною.
До таких очевидних проблем можна віднести наступні: усвідомлення відмін$
ності мудрого і міфологічного переказу про світ (Фалес); відмінності знання
визначеного Логосом і Хаосом (Геракліт); вирізнення божественного і людсь$
кого знання (Піфагор); неадекватність змісту і форми знання (Парменід) тощо.
У Платона ми зустрічаємо концептуальну схему, яка запроваджується для
вирішення зазначених проблем: «знання – думка – незнання». Він писав:
«…правильну думку, якщо для неї немає слова, не можна назвати знанням,
бо що то за знання, якщо його не можна висловити, Але це і невіглаством
не назвеш, бо як можна вважати невіглаством спробу осягнути те, що є на$
справді. Мабуть – правильна думка – це щось середнє між розумінням і неві$
глаством» [10. С.63].
Зазначимо, що розмова Сократа з «віщункою Діотимою» в «Бенкеті» мож$
на визнати своєрідною відповіддю піфагорійцям, які вважали свою математи$
ку та її носія Піфагора божественними. Заперечуючи ідею абсолютного, «бо$
жественного» знання як джерела пізнання, Платон вдало визначає, що тим
хто має знання не потрібно прагнути знань, а тому носії знань не можуть бути
філософами [10. С.67–69]. Іншими словами, вже Сократу приписується усві$
домлення тієї обставини, що теза за якою філософія вивчає закони дійсності,
а також антитези, які вибудовують свій зміст запереченням цієї тези, не вра$
ховують наявність невизначеності, своєрідної безпідставності пізнання,
як різновиду людської діяльності.
Приймаючи до уваги, що поступ філософії виявляє різні тлумачення дійс$
ності, яка вивчається (Космос, Слово, дійсність тощо), можна констатувати,
що власне факт усвідомлення цієї обставини філософією виявляє вивчення
філософами не дійсності, а законів буття думки про дійсність. Сократ (можли$
во Платон) і були першими хто усвідомив цю обставину виголошуючи: «думка
є те, що перебуває між знанням і незнанням».
Конкретно це констатується наступним чином. «Коли народилася Афроді$
та, боги зібралися на банкет, з богами Багатство, Порос, – син Мудрости. Ко$
ли вже пообідали, а було там усього вдосталь, надійшла, щоб і собі чогось
вжебрачити, Пенія чи Убогість. … Порос, напившись… пішов до Зевсового са$
ду і там, важко сп’янілий, поринув у глибокий сон. Тут і захотілося Пенії, сама
ж бо убога, зачати дитя від Багатства. Тож прилягла побіч нього, і породила
Ероса. … А тому що він [Ерос] – син Багатства і Убогості, то й випала йому
особлива доля. Передусім – він вічний злидар. … По$батькові ж – тягнеться
до краси й добра …; прагне мудрості і всіляко примудряється, щоб до неї на$
близитися. … Перебуває десь посередині між мудрістю і невіглаством, і ось
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чому. Богів не приваблює філософія, в них немає прагнення стати мудрими –
вони вже є такими. Подібно й серед людей – якщо хтось мудрий [знаючий], фі$
лософія йому не потрібна. А втім, нерозумних теж не приваблює філософія
[думка], бо в них відсутнє саме бажання набратися розуму, оскільки вони про
нього нічого не знають»[10. С.67–69].
Іншими словами без знання про своє незнання шукати знань ніхто не буде.
Також треба враховувати наступне. Думаюча людина – на відміну від незнаю$
чої та дурненької знаючої – виявляє здатність застосовувати знання адекват$
но мінливим обставинам. Дурень, навпаки, навіть за наявності унікальної «бо$
жественої» пам’яті, постійно нездатен застосовувати знання адекватним чи$
ном, якщо обставини дещо нестандартні, мінливі, мають характер одиничної
ситуації, а тому не вписані в загальні схеми поведінки.
Тобто за одну з можливих рис людини ми можемо визнати здатність бути
розумною, здібною до з’єднування загальних, засвоєних попередньо узагаль$
нюючих уявлень з унікальними, одиничними, непередбачуваними, неочікува$
ними обставинами. Виокремивши вказану рису, можемо звернути увагу,
що існування думки має виключно індивідуалізований характер. Уміння з’єд$
нувати, опосередковувати загальне з одиничним, особливим, неповторним
виявляє, що чужим розумом жити не можна, оскільки його форма існування
для іншого є завжди узагальненою.
Визнавши, що думка може визначатися як з’єднування неповторних
(проблемних, незрозумілих, невідомих) властивостей одиничного з узагаль$
неним (відомим, зрозумілим), тобто відтворюваним в уяві тотожнім чином
(знання), можна поглибити її характеристику до рівня визначеного в «Критиці
чистого розуму» І.Кантом: розум – це здатність до судження.
Власне І.Кант один із перших звернув увагу на фундаментальність пробле$
ми неможливості створення загального правила, яке визначає всі можливі
правила прийнятні для застосування до всіх можливих одиничних обставин,
оскільки однією з таких обставин має стати саме це загальне правило.
Таку саму проблему ми виявляємо в поняттях: «нормальна множина всіх
нормальних множин»; «список усіх можливих списків» та ін. Саме ця пробле$
ма присутня в спробах визначення змісту поняття «відношення до самого се$
бе», яке передбачає постулювання поняття «відношення» тільки як відношен$
ня до іншого.
Однак, поняття «думаюча людина», «розумна людина», як поняття, що ви$
значає спроможність з’єднувати неповторні властивості одиничного з відтво$
рюваним в уяві тотожнім чином загальним принципом, ніби описує саме таке
«неможливе правило», оскільки формування вказаної єдності розумний здійс$
нює правильно – не заперечуючи власного існування (як це було визначено
ще Р.Декартом).
Факт існування розумних людей демонструє об’єктивну наявність логічно
неможливого. Спроба заперечити даний факт, у формі абстрактно$теоретич$
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ного визначення, означає, що всі люди дурні. «Брак спроможності створюва$
ти судження, є, власне, те, що називають дурістю» [6. С.117].
З урахуванням зазначеного та прийняттям, що «Людська поведінка, вияв$
ляє наявність специфічних людських психічних функцій – свідомості, волі, інте$
лекту, самосвідомості…» [4. С.35], формування яких пов’язується зі способом
існування шляхом пристосування природи до себе, своїх потреб, ідеалів, ді$
яльність людини за правилами можна визнати визначеною зовнішніми щодо
неї обставинами. Тобто розумність – це властивість індивіда, наявність (або
відсутність) якої визначається не тільки індивідуальними обставинами.
Вказане зобов’язує нагадати пропозицію К.Гельвеція висловлену в тракта$
тах «Про розум», «Про людину». Вона полягала в тому, що розум має розгля$
датися як випадковий результат виховання людини в суспільстві, збіг суспіль$
но$історичних обставин, які своїми суперечностями формують людину
як здатну долати їх.
Конкретні прикладні дослідження, філософськи осмислені Е.В.Ільєнковим,
свідчать про наступне. Враховуючи, що «Висхідна умова – те, що від природи,
біології. Мізерне – відчуття простих органічних потреб – в їжі, воді та темпера$
турах обмеженого діапазону. Більше нічого. Ніяких міфічних рефлексів на зра$
зок «рефлекса мети», «свободи», «колекціонування» або «пошуково$орієнтив$
ного рефлекса», які багатьом фізіологам здаються «безумовними», тобто
вродженими. Немає навіть потреби у відомій частині руху живого тіла» [4.
С.34]. На підставі зазначеного можемо констатувати, що саме на суспільно$
історичні обставини, виховання людини в суспільстві припадає левова частка
властивостей, якими володіє кожний людський індивід.
Також треба прийняти до уваги, що не все визначене культурою усвідом$
люється, хоч без виховання «…не виникає навіть нижнього поверху психіки,
який вивчається зоопсихологією. Ядро цього поверху – пошуково$орієнтивна
діяльність. Будь$яка тварина шукає та виявляє шлях до їжі, води, активно ви$
будовує траекторію свого руху відповідно до форм та розташування оточую$
чих речей, геометрії оточуючого середовища. Сліпоглухонароджена людина
і цього не вміє. Її доводиться навчати (так само, як і зорочуючого); тільки
за «нормою» ми навчаємо не усвідомлюючи, а потім вважаємо, що пошуко$
во$орієнтивна діяльність виникла «сама» [Там само] без навчання.
Таким чином, взаємодіючи з реально існуючими речами створеними
людьми, індивід навчається специфічним людським способам діяльності, які
предметно наявні в формах існування речей культури: речі, існуючи одинично,
унікально, неповторно, нестандартно, постійно коректуються діями людини
згідно до загальних норм, правил, знань. Речі ремонтують, конструюють, ви$
дозмінюють використовуючи знання, правила, загальні уявлення. Одночасно,
і саме знання, загальні правила можуть поставати як унікальний предмет,
одиничне, нестандартне існування, що потребує ремонту, видозміни, конст$
руювання.
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Творення, перетворення, удосконалення знань, загальних норм, правил
відбувається в формі виявлення суперечностей, парадоксів, антиномій, які
предметизують знання вимагаючи від людини власної вольової активності
у взаємодії з ними. Через суперечність, що не вирішується відомим загаль$
ним способом, сама людина, її одинична унікальна активність набуває рис не$
повторного існування. У розумної, думаючої людини ця неповторність супро$
воджується володінням самою собою.
«Розум («дух») предметно наявний не в генах, не в біологічно визначеній
морфології тіла та мозку індивіда, а в наслідках людської праці, яка індивідуаль$
но відтворюється …, на основі засвоєння здібності цими речами користуватися
по$людськи…»[Там само. С.37]. А суперечність постає як джерело такої актив$
ності, де людина зобов’язана творити свій власний спосіб дії «по$людськи».
Таким чином, стандартизованість та визначеність загальними правилами,
знаннями активності людини у відношенні до одиничних речей завжди супро$
воджується проблемністю ситуацій, в яких людині як унікальній обставині до$
водиться ставати творцем своїх власних правил, ставати думаючою [Еросом],
розумною, такою, що самостійно з’єднує неповторні властивості одиничного
зі створенним, а потім відтворюваним тотожнім чином за допомогою загаль$
ного правила.

4.2. Ïðàêòè÷íå â³äíîøåííÿ äî ä³éñíîñò³

Я

к відомо, суспільне існування постійно виявляє проблему перевищення
людських потреб над наявними можливостями їх задоволення тими засо$
бами, які люди мають у своєму користуванні. Появу нової техніки та нової тех$
нології розглядають як поетапне вирішення даної проблеми. Одночасно, хоча
проблема невідповідності потреб і наявних засобів їх задоволення вирішуєть$
ся суспільством за допомогою технологічних новацій, поява нової технології
змістовно зумовлюється саме інтелектуальною діяльністю, а не зовнішнім
тиском потреб.
Можливо що зазначена теза в безпосередньо даній формі не викликає за$
перечень у тих, хто займався осмисленням проблем прикладного застосуван$
ня наукового знання. Однак, розглядаючи ті чи інші питання пов’язані з науко$
во$технічними новаціями в суспільстві, ми виявляємо, що систематичне до$
тримання констатованого тезою змісту суперечить багатьом загальновідомим
концептам. Серед яких: теза про відносно самостійне буття науки, щодо прак$
тики; моделювання науково$пізнавальної діяльності як різновиду практичної
діяльності; думка, що техногенна цивілізація є така організація суспільного
буття, яка змінює свої підвалини за допомогою безпосереднього впровад$
ження досягнень науки; переконання, що вирішення науковцями проблеми
створення антропоморфних машин є майбутнє технологічного розвитку сус$
пільства.
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Головною причиною появи суперечностей між тезою про інтелектуальну
новацію як джерело технологічних новацій та зазначеними концептами є за$
гальнопоширене ігнорування тієї обставини, що практична експлуатація наяв$
них технологій потребує від інтелекту людини лише актуалізації пам’яті: здат$
ності до пригадування образів необхідних моментів технологічного процесу
та вольового зосередження уваги на забезпечення відповідності між здійсню$
ваними за допомогою навичок дій і цими образами. Іншими словами, за Пла$
тоном – це рівень Богів.
Стосовно актуальної реалізації зазначеної діяльності, знання, яке було не$
обхідне для створення певної технології, виступає як результат минулих інте$
лектуальних актів, пізнання та мислення, які були актуально існуючими на ета$
пі розробки та впровадження технології.
Так само, як безпосередньому споживачеві продуктів виробництва байду$
же, чи є вони іманентним результатом природніх процесів, чи праці інших лю$
дей. Для людей, що експлуатують технологію не має значення, чи є вона про$
дуктом випадкового збігу обставин, чи результатом довготривалого фунда$
ментального наукового дослідження та наступного прикладного впроваджен$
ня ідей науковців.
Для практичного використання технологічних знань у свідомості не обов’яз$
кова присутність уявлень про структуру речі та природні закономірності, які на$
бувають чинності під час матеріальної взаємодії речей. І це ніяк не впливає
на кінцевий результат практичної діяльності – суспільно корисну річ, її споживчі
якості. Для реалізації технології людині потрібно дотримуватися лише рецептур$
них уявлень, загальних правил, перевірених знань: що треба взяти, в якій кіль$
кості, та яку дію треба здійснити, щоб отримати той чи інший продукт.
Зазначені зауваження не треба ототожнювати з відомою позицією, так
званого, наївного реалізму (К. Ясперс, М. Гайдеггер), який визнаючи об’єктив$
ність факту, що сам$по$собі технологічний процес не потребує знання суті
природних процесів, які реально відбуваються під час його реалізації, визнав
його за аргумент для означення в межах фундаментальної онтології технічно$
го, як самостійно існуючої сутності.
Справа полягає у тому, що в межах відношення «знання – думка – незнан$
ня» виявляється наступне. Для експлуатації технології не потрібна актуалізація
наукових знань в уявленнях, а для сучасної її розробки та створення – вони
потрібні. Також треба враховувати, що практична життєдіяльність, яка охоп$
лює процесси відтворення культивованого антропогенного існування, не від$
бувається без вольового акту, який цілеспрямовує дії суб’єкта на відповідність
усвідомленому плану дій. Відповідно, технічне не може поставати як само$
достатнє існування. Його існування забезпечується зв’язком природного і со$
ціального, тілесного і духовного.
Іншими словами, обгрунтовується, що аналіз проблем прикладного засто$
сування знання законів природи неможливо здійснити вивчаючи наявні про$
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цеси експлуатації існуючих технологій, норм, знань, правил, бо від реальних
проблем створення, розробки та впровадження, вирішення яких за допомо$
гою мислення є умовою появи технічного, в масово застосовуваних способах
діяльності людини мало що залишилося.
Для уникнення суперечностей між тезою про інтелектуальну новацію
як джерело технологічних новацій та практикою експлуатації існуючих техно$
логій, треба визнати що предметом студіювання проблем прикладного засто$
сування науки повинна бути не практика експлуатації технології, а практика їх
заміни, розробки, впровадження. Для реалізації такої настанови треба визна$
ти слушність тези: «пізнання, науку, теорію детермінує не матеріальна практи$
ка, а процес осмисленої зміни технологій, основу якого складає інтелектуаль$
на діяльність – мислення» [11. С.30].
За умови дотримання вимог останньої тези загальна схема взаємозв’язку
науки і техніки буде опосередковуватися процесом прикладного застосуван$
ня наукових знань. А науково$пізнавальна діяльність постає при цьому,
як процес забезпечення інтелекту та мислення необхідними для їх існування
знаннями. Тобто існування науки є умова існування інтелекту, думки, розуму,
мислення, а не практики. Мислення, інтелект, у свою чергу, постають як умо$
ва існування технологічних новацій в практичній діяльності людини.
Вже на рiвнi розгляду побутової дiяльностi окремого iндивiда ми знаходи$
мо, що знання, у яких вiдображенi властивостi природи, не використовуються
безпосереднiм чином на практицi. У практичнiй дiяльностi використовуються
тiльки знання конкретного способу дiї, правила, алгоритму тощо. Тобто,
вiдкриваючи в процесі пізнання корисну властивiсть навколишнього свiту, лю$
дина вносить змiни в думку, уявний план дiяльностi. При цьому змiнюється пе$
редусім сама людина, перетворюючись на таку, яка тепер знає спосiб досяг$
нення своєї мети та вносить корективи у свою дiяльнiсть.
Отже, знання про навколишнiй свiт пов’язанi з конкретним планом дiй (ал$
горитмом, технологiєю), процесом мислення, який опосередковує собою
як форми практичної дiяльностi, так i форми пiзнання. «Знання нової власти$
востi, одержане певним шляхом, використовується безпосередньо мислен$
ням, а не практичною дiяльнiстю» [12. С.102]. У практицi застосовується
тiльки створений за допомогою мислення новий алгоритм, нове правило,
знання нової технологiї, нового способу досягнення мети.
Таке тлумачення мiсця мислення дає змогу пояснити: чому пiзнання, роз$
винуте до наукових форм, лише опосередковано пов’язане з практичним жит$
тям суспiльства, спецiальним процесом технологiчного застосування знань?
чому перед людиною, зайнятою пошуком шляхiв вирiшення практичних проб$
лем, можуть поставати суто гносеологiчнi питання? чому вiдкритий науковця$
ми природний процес, застосований у практицi, було знайдено та осмислено
саме при вирiшеннi наукової, а не практичної проблеми? Тут, мислення скла$
дає здатнiсть людини уявно вирiшувати усвiдомленi суперечностi, проблеми
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та задачi. У свою чергу, мислення для цього озброєне специфiчними засоба$
ми та способами – знаннями.

4.3.Ìèñëåííÿ ÿê âñòàíîâëåííÿ â³äíîøåííÿ ì³æ
ð³çíèìè çíàííÿìè

Б

езпосереднім чином спостерiгається, що з iсторичним розвитком
суспiльства вдосконалюються способи i засоби мислення, цiлеспрямова$
на змiна яких перетворюється у вiдносно самостiйну iнтелектуальну дiяльнiсть
зi своєю внутрiшньою структурою, зi своїми стало повторюваними момента$
ми. При цьому треба враховувати, що знанням притаманнi деякi iстотнi влас$
тивостi, що вiдрiзняють їх вiд iнших продуктiв людської дiяльностi.
По$перше, знання достатньо отримати один раз, пiсля чого воно лише
передається. I хоча кожна людина, яка сприймає вже «вiдкрите» для
суспiльства знання вперше, самотужки вiдтворює в уявленнi систему зв’язкiв
визначень в судження, нею здiйснюється лише формальний синтез визна$
чень. Ряд знань, що використовувалися ранiше для отримання нового знан$
ня, при передачi випускається.
По$друге, знання, коли вони сприйнятi та використанi, не зникають
«фiзично», а залишаються в пам’ятi, можуть бути вiдтвореними в уявленнi не$
обхiдну кiлькiсть разiв у зв’язку з рiзними ситуацiями.
По$третє, не зникаючи «фiзично», знання може замiнюватися iншим знан$
ням, що визначають поняттям «моральне старiння».
На основі протиставлення думки і практичної діяльності процес мислення,
наприклад, в рефлексивному дослідженні методологічних основоположень
науки [11. С.30–41], може визначається через його структурний поділ на три
складовi частини.
1. Через знання про рiзнi процеси, внаслідок змiни яких виникають явища
та подiї, що не iснують без цих процесiв.
Те, що для мислення предметом розгляду виступають саме процеси, не є
очевидним. Тому пояснимо на класичнiй для будь$якого аналiзу процедурi
порiвняння дану специфiку мислення. В операцiї порiвняння аналiтично виок$
ремлюються ознаки, наявнiсть котрих у предмета свiдчить про присутнiсть чут$
тєво не сприйнятної властивостi. Предмети при цьому порiвнюються саме
як моменти процесiв, у яких властивостi реалiзуються, що фiксується у виглядi
наявностi деякої взаємодiї. До даної взаємодiї увага привернута заздалегiдь,
тобто предмети порівнювались в певному вiдношеннi, оскiльки два предмети
можуть вступати в теоретично необмежену кількість рiзних взаємодiй.
Традицiйне трактування процедури порiвняння [8. С.567], як пошуку
подiбностей та вiдмiнностей понять, предметiв, явищ не враховує,
що порiвняння свiдомо проводиться у певному вiдношеннi. Це трактування є
лише описом результату, воно не дає уявлення про те, чому порiвнюється
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певне, чи чому фіксувалась лише деяка сукупнiсть властивостей. Якщо ми ви$
знаємо, що порiвняння здійснювалось тому, що людину цiкавить саме
здатнiсть предмета вступати в конкретну взаємодiю (процесуальнiсть),
то тодi спiввiднесення ознак предметiв мiж собою свiдомо вiдбувається в за$
даному наперед ставленні до порiвнюваного.
Оскiльки реальна змiна певної предметної взаємодiї дуже часто може здій$
снюватись через усвiдомлену змiну умов протiкання процесу, тодi фiксацiя
умов та можливого наслiдку їх змiн повинна мати мiсце. Людський досвiд
свiдчить, що люди масово змiнюють предметнi взаємодiї (вся промислова
дiяльнiсть побудована саме на цьому). Отже, якби мислення мало предметом
свого перетворення образ деякого тiла, а не процеси змiн, тодi не можуть ви$
никнути знання нових способiв перетворення цього тiла? Лише тодi, коли
ми визнаємо, що мислення має предметом саму взаємодiю, а не тiло чи тiла,
можна усвiдомити, що плани змiни предметiв, взаємодiї тiл являють нам
основний результат мислення. Так само й схеми розумового синтезу визна$
чень суджень свiдомо виступають як ряд одних схем здiйснення з’єднань уяв$
лень (тобто уявлення певних змiн) поряд з iншими.
2. Через знання, за допомогою яких здiйснюють змiни в уявленнях про
рiзнi процеси та способи отримання передбачуваного результату, тобто такі
знання, що слугують людині для перетворення знань про вiдомi властивостi
дiйсностi.
При розглядi знань як засобiв мислення стає очевидним, що відповідність
знань дійсності – це необхiдна умова успiшного їх використання. Якщо уяв$
лення про процеси, алгоритми може бути безпосередньо використане
в дiяльностi як визначальний для форми дiї момент, то знання про те, що є на$
справді взагалi, використовуються виключно функцiонально для змiни чуттє$
вих образiв процесiв, при побудовi уявлень про можливi дiї людини з передба$
чуваними наслідками.
Ця здатнiсть певних знань мiстити данi про те, що є незалежне вiд волі лю$
дини (наслiдуючи Аристотеля саме їх називають iстинами) визначає не$
обхiднiсть їх враховування, зберігання та накопичування. При цьому очевид$
но, що здатнiсть фiксацiї умов протiкання процесiв та результатiв взаємодiї
цих умов дає змогу використовувати знання виключно практично – не потре$
буючи розумiння сутностi протiкаючих реально процесiв (вони просто фiксо$
ванi в пам’ятi у виглядi уявлень про послiдовнiсть потрiбних дiй).
Таким чином, тiльки при необхiдностi змiнити (а не замiнити) протікаючи
процеси виникає потреба послiдовного перетворення у головi суджень про
процес, щоб отримати схему процесу змiни процесу.
Важливiсть цього висновку можна пiдкреслити наступним. Не можна ви$
магати вiд пiзнання свiту безпосередньо реалiзовуваних алгоритмiв вирiшен$
ня практичних проблем, бо знання про свiт можуть слугувати людинi тiльки
для змiни знань про способи розумової та практичної дiї. Тобто знання про

71

властивостi свiту потрiбнi лише людині, що мислить, для успішного завершен$
ня своєї розумової діяльності, і нiкому бiльше.
Так само, дане осмислення дає змогу зрозумiти i наступне: оскiльки знан$
ня про свiт виступають лише засобом змiни уявлень про способи успiшної дiї,
тобто використовуються функцiонально (або «інструментально», як кажуть
прагматисти), вони «не входять» до такого результату мислення, як знання
схеми чи план дiй.
Завдяки тому, що проблеми чи задачi можуть вирішуватись iз застосуван$
ням рiзних знань, вони iнодi вирiшуються рiзними способами. Але все розма$
їття рiшень обмежене наявними для людини поняттями, схемами з’єднання
загальних, особливих і одничних уявлень в деяке несуперечливе ціле.
У зв’язку з цим може виникнути думка, що наукове дослiдження природи
принципово вiдрiзняється вiд логiчного конструювання, оскiльки явище, при$
чина якого дослiджується науковцями, вже є вiдомим до початку дослiдження,
отже, уявлення про нього, а не схеми, керує зв’язками одних уявлень з iнши$
ми. Проте ця думка не влаштовує нас як зразок невідрефлексованого
емпiризму. Вийшовши за межi настанов тотального емпiризму, ми одразу ви$
являємо, що i в процесi наукового дослiдження також здiйснюється конструю$
вання нових загальних схем з’єднання уявлень про об’єктивну реальнiсть.
Це особливо добре видно при дослідженнi науковцями процесiв, що безпосе$
редньо не сприймаються чуттями (електродинамiка, квантова фiзика,
бiохiмiя, нанонаука тощо).
3. Знання про своє незнання, якi надають процесовi мислення певної ви$
значеної спрямованості.
В фiлософських дослiдженнях категорiальних структур, які проводилися
в Iнститутi фiлософiї Академiї наук України, була обгрунтована взаємо$
пов’язаннiсть категорiй та форм людської дiяльностi, де категорiї виступають
як результат синтезу попереднього досвiду. Це відкриття виявило наступне
протирiччя: «щоб бути знаряддям пiзнання, дiяльностi, категорiї повиннi бути
вже наявними до початку дiяльностi»[7. С.258]. Як знаряддя думки, категорiя
– готовий засiб, i в цьому розумiннi є апрiорною, передуючою певному
досвiду, а не випливаючою з нього.
Таким чином, категорiя за своїм характером є явно суперечливою,
оскiльки є схемою послiдовностi дiй з уявленнями, якi має здiйснити кожна
людина, щоб побудувати потрiбний їй образ. Тобто категорiя, як правило
дiяльностi яке належить реалiзувати, водночас є i результатом цього процесу,
фiксацiєю вже реалiзованої послiдовностi дiй.
Таким чином (наприклад, герменевтично), безпосередньо у спiлкуваннi
цiєї суперечностi не видно, оскiльки при передачi правила вiд людини до лю$
дини, особливо мiж фахiвцями, завжди розумiється, що той, хто буде вико$
ристовувати його вже має деякi знання, вмiє ними користуватись.
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Використовуючи поняття «правило» його, так само як iншi загальні знання,
потрiбно розумiти функцiонально. Так, правила потрiбні для задовiльнення
конкретної потреби. А саме – для отримання знання про те, якi саме змiни до$
статньо внести в свої уявлення про необхiднi дiї, щоб практично отримати
потрiбний людинi результат. Для людини, не включеної до певної сфери на$
укових, практичних дiй, знання у виглядi символiчної представленостi деякого
правила – тiльки зайве перевантаження пам’ятi.
Тiльки людина, яка вже використала ряд схем синтезу суджень, може
фiксувати, що вiдомi схеми призводять до суперечностей при зіставленнi го$
тових суджень. Усвiдомлення наявностi суперечностей породжує потребу
iншого способу синтезу суджень. Ця потреба здебiльшого усвiдомлюється
в формах запитування «як зробити?», «де взяти?» тощо. За цими висловлени$
ми запитаннями криється усвiдомлення вiдсутностi необхiдного знання, яке
зовнiшньо дане в формах мови i виражається при запитуваннi у iншої людини,
у Бога, у «довiдника», «пiдручника», «сховища» iнформацiї. Це усвідомлення
відсутності знання і є та нова когнітивна обставина, яка використовується
в формі правила зміни правил.
Цей феномен усвiдомлення, у даному випадку, розумiється в значеннях,
якi надавав поняттю «учене незнання» М.Кузанський [9. С.47–184]. Філо$
софська рефлексiя феномену «вченого незнання» дає змогу зробити висно$
вок, що людина, яка усвiдомила вiдсутнiсть потрiбного їй знання (яке давало б
вирiшення питання) i має безпосередню зацiкавленiсть щодо отримання тако$
го знання, може мати i суто гносеологiчнi проблеми, що вирiшуються тiльки
фiлософськими засобами. Знання про своє незнання носить цiлком конкрет$
ний характер, тобто це – «визначене незнання», яке по сутi є знанням деяких
абстрактних (отже відокремлених від інших) визначень потрiбного результату.
Визначення проблем не беруться безпосередньо з процесу споглядання
буття, а є результатом усвiдомлення, наслідок рефлесії самого себе, що саме
«такi$то» й «такi$то» послiдовностi дiяльностi не задовольняють «того$то» й
«того$то» своїми результатами. Якби визначення проблем брались iз безпосе$
редньої взаємодiї з свiтом (вiдображення чи споглядання), а не з усвiдомлен$
ня свого вiдношення до фіксованих у формі знання результатiв своєї дiяль$
ностi, тодi мислення завжди б знаходило наявні способи їх вирiшення. Однак
це не спостерiгається. На вiдмiну вiд мети, котра завжди спрямовує дiяльнiсть
на використання перевiрених (iз заздалегiдь вiдомим результатом) способiв
дiяльностi, зацiкавлення, спрямовуючи мислення, не завжди приводить
до бажаного, омріяного результату.
Власне тiльки з виявленням об’єктивності суперечностi та парадоксу ви$
никає свiдомо фiксована проблема, як знання про незнання. До виявлення
парадоксу та суперечностi людина використовує накопичений досвід засто$
совуючи тільки вiдомі схеми суджень, діє формально – через використання
пам’ятi (своєї та суспiльної) та волевиявлення.
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Вказане дозволяє аргументовано визначитися стосовно відомої проблеми
ціннісної нейтральності науки. Якщо дотримуватися положення, що «цінність
відповідає на питання: для чого потрібна та чи інша діяльність?»[14. С.107],
а також річ, тоді треба визнати, що ціннісна характеристика має відношення
до результатів, а не актуально здійснюваної діяльності. Тобто мислення та ро$
зумова активність в процесі пізнання не можуть бути ціннісно визначені,
оскільки цінності ними визначаються, формуються та створюються, а не на$
впаки. Справа полягає в тому, що до завершення процесу міркування, пізнан$
ня остаточно невідомо який саме рузультат буде отримано. А невідоме цінніс$
тю, принаймі зрозумілою та осмисленою, бути не може, оскільки не можна
визначити, що саме ми цінуємо.
У вказаному випадку змістовно неможливо навіть вести мову про ціннісну
нейтральність наукового пізнання, оскільки поняття цінності взагалі не може
застосовуватися там, де людина перебуває у відношення до невідомого.
В цiлому мислення полягає в змiнi вiдомих способiв синтезу уявлень в не$
суперечливе судження шляхом знаходження уявлення про єднiсть, взаємозу$
мовленiсть, пошуку «третього», опосередковуючого протилежностi, обґрунто$
ваного судження [5. С.122–143]. Виникнення цього судження може відбува$
тись i за допомогою фiксацiї результатiв досвiду, i «продуктивною силою уяв$
лення» (I. Кант) – комбiнуванням образiв, що знаходяться в пам’ятi iндивiда
та суспiльства.
Подiл мислення на зазначенi складовi частини дає змогу розглядати його
в якостi різновиду процесу психічної, чуттєвої дiяльностi, що спрямовується
знанням деяких визначень результату, i полягає в змiнi схем синтезу суджень
за допомогою знань, використовуваних функцiонально, тобто для змiни, зно$
ву ж таки, знань. Використовуючи поняття «мислення», як усвiдомлення про$
цесу формування уявлень через певну форму чуттєвої дiяльностi, маємо ви$
значити, що для неї є характерним:
1) формування уявлень не залежить безпосередньо вiд актуальних чуттєвих
сприймань зовнiшнього тiлесного середовища та фiзiологiчних потреб органiзму;
2) самi уявлення стають свiдомо змiнюваними об’єктами, тобто змiна
форм в уявленнях не обумовлена асоцiативними зв’язками образiв у пам’ятi;
3) здатнiсть уявляти та змiнювати в уявленнi процеси, в тому числi й влас$
ну дiяльнiсть;
4) зовнiшнi матерiальнi форми використовуються цiлеспрямовано для
формування потрiбних уявлень в якостi умовних зовнiшнiх представникiв.
Наведенi характеристики дають змогу побачити, що поняття «матерiально
iснуючий предмет», як воно дане мисленню, не можна порiвнювати з рiччю
поза мисленням, адже у свiдомостi неможливо порiвняти те, що є у свiдо$
мостi, з тим, чого в свiдомостi немає. Тому треба визнати, що постає наступ$
на теоретична проблема. У серединi чого ж спiввiдносяться мiж собою такi
феномени, як уявлення та матерiальний предмет? Чи є щось «третє»,
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по вiдношенню до якого вони «одне й те ж саме» (незважаючи на всi свої оче$
виднi вiдмiнностi)? Якщо такої загальної основи, що рiзними способами вира$
жається i в думцi, i в речi, немає, то мiж ними неможливо встановити нiякого
спiввiдношення.
Фактично вперше дана проблема була сформульована в межах учення про
дуалізм субстанцій «головним об’єктом» постмодернiстської критики Рене
Декартом. Оскiльки з причини вiдсутностi просторової межi думка не може
«обмежити» протяжну рiч, а рiч – iдею, уявлення не спроможне взаємодiяти
з протяжною рiччю, а рiч – з думкою, кожна з них знаходиться у власнiй сферi
буття. У Декарта це виражено таким чином: «Мислення i протяжнiсть суть двi
рiзнi субстанцiї, а субстанцiя є те, що iснує i визначається тiльки через самого
себе, а не через «iнше»» [2. С. 36].
У свiй час I. Кант, поставивши собi за мету виявити тi iстини, якi нi в кого
не викликали б сумнiву, хоча б ними й нехтували з$за їх банальностi, переко$
нався, що таких iстин не так вже й багато: ряд загальних положень логiки,
сформульованих, по сутi, ще Аристотелем та його прямими послiдовниками.
Тобто всi теоретики мислили у вiдповiдностi до певних правил логiки. Однак
кожний раз, маючи справу з «приписуванням» предмету окремої властивостi,
доводиться постiйно виходити за межi суто логiчних правил, бо використання
правил спирається на певне обґрунтування, яке не має чистого формально$
логiчного характеру. Ще античнi скептики цю обставину вiдзначили положен$
ням про вiдсутнiсть доведення: «доведення завжди потребує критерiю, щоб
бути твердим та непохитним, а критерiй – доведення, щоб бути вiрним, бо не
може бути вiрного доведення, якщо йому не передує вiрний критерiй, так са$
мо, як не буває правильного критерiю без доведення» [13. 230]. Будь$яке за$
сноване на емпiричних даних поняття завжди знаходиться пiд загрозою
спростування з боку досвiду. Як слушно зазначив Гадамер: «Досвiд... є досвiд
людської обмеженостi. Досвiдчений той, хто пам’ятає про свою обмеженiсть,
той хто знає, що час i майбутнє йому не пiдвладнi» [1. С. 420].
Водночас, як вiдомо, люди використовують й iншi поняття, котрi носять
всезагальний i необхiдний характер самi по собi, безвiдносно до мiнливої
емпiрiї. Наприклад, розгляд трикутникiв та квадратiв у геометрiї не має нiяко$
го вiдношення до нашого розумiння властивостей кола та елiпса, оскiльки
у визначеннi поняття «коло» входять лише такi предикати, якi строго описують
межi лише даного роду фiгур, межi, якi не можна переступити, не переходячи
у iнший рiд об’єктiв нi емпiрично, нi логiчно. Такi поняття передбачають преди$
кати, змiнити i усунути котрi неможливо без усунення суб’єкта судження нi
в наявному, нi в майбутньому, анi в будь$якому «усякому можливому» досвiдi.
Отже, використовуючи тезу «всi тiла є протяжними», ми з необхiднiстю по$
виннi погодитись з тим, що у разi iснування iнших «дивних» «тiл» вони в поле
нашого досвiду потрапити нiколи не зможуть, бо не вiдповiднi поняттю «тiло».
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Тому загальнi просторово$часовi визначення речей (математичнi, для при$
кладу) виводяться з$пiд емпiричної загрози з боку спростування усяким мож$
ливим досвiдом, адже вони самi є загальними визначеннями правила можли$
вого досвiду. Природа таких понять «апрiорна».
Якщо по вiдношенню до процесу мислення загальнi схеми синтезу по$
нять аподиктичнi, бо iнакше мислити неможливо, то по вiдношенню
до змiсту мислимого, до тiла яке мислиться, вони випадковi. А вiдповiдно й
уявлення, що ґрунтується на здiйсненнi синтезу, є випадковим. Таким чи$
ном, цей синтез здiйснюється у довiльнiй i в цьому розумiннi – «слiпа»
дiяльнiсть «продуктивної сили уявлення»(І.Кант). Отже, спосiб, яким можна
побудувати трикутник (трапецiю, коло тощо), є мислимо$всезагальним i
мiстить у собi принцип перевiрки уявлення на вiдповiднiсть встановленому
мисленням правилу мислення.
Знання загальних правил (схем) мислення сповiщає про нашi теперiшнi
розумовi можливостi, а не про об’єктивно iснуючий свiт. Правила, усвiдомленi
як прийнятнi для керiвництва розуму, реалiзуються в знаходженнi конкретно$
го знання, яке вiдповiдає на поставленi питання заздалегiдь визначеним чи$
ном. Загальновiдомим прикладом може слугувати знання таблицi множення.
У свою чергу знання своїх властивостей є знання неодмiнних умов самого
знання. Суперечностi виявленi внаслiдок аналiзу свiдчать розуму, що мислен$
ня прийнялось за вирiшення таких завдань, для котрих ще немає схем синте$
зу визначень, тобто суб’єкт ще не має вiдповiдного ступеня розвитку правил
для вирiшення проблеми. Цi схеми ще тiльки належить сконструювати.
Саме при розглядi процесу мислення, що будує послiдовностi дiй самого ж
мислення, мислення виявляє себе найяскравiше. Розглядаючи випадки, коли
думка побудована на пiдставi деякої загальної схеми, ми не можемо визнати
наявнiсть актуально здiйснюваного мислення. Так, зовнiшньо дана схема, для
прикладу, у виглядi плану дiй визначеного керiвництвом для пiдлеглих, «орiєнто$
вана» на виникнення у пiдлеглих досить чiтких уявлень про їх дiї. Тут дiяльнiсть
уявлень пiдлеглих здебiльшого обмежується лише пам’яттю. Якщо мета i спосіб
її досягнення є заздалегiдь вiдомi, то для буття мислення не може бути мiсця.
Повторюються вже вiдомi образи у вiдомому зв’язку – пригадування.
Хоча, як правило, люди використовують наявні зразки суджень, у процесi
виникнення будь$якого елементарного судження було задiяно мислимий син$
тез визначень. Судження «А є В», якщо воно здiйснюється вперше (тобто акту$
ально), а не повторюється за допомогою пам’ятi, передбачає вихiд за межi
закону логiки, який забороняє протирiччя, тобто руйнує дедукцiю. Адже чим
би не було приєднуване до А деяке В, воно, у всякому випадку, є не$А. Отже,
наявний логiчний вираз тiєї обставини, що синтетичне отримання нового
знання завжди руйнує границi старого знання та змiнює його. Синтез, що дає
нове знання зовнiшньо є продуктом «анти$логiчної» унікальної дiї, де напов$
ненi змiстом досвiду попереднi схеми мислення швидше «шкодять» думцi. Але
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це тi перешкоди, якi зобов’язуючи рахуватися з ними не дозволяють повто$
рювати вже зробленi помилки.
Використання готових схем синтезу дає змогу на основі правил вирiшува$
ти завдання, якi повсякденно виникають перед людиною. Для безпосередньо$
го споживача продуктiв мислення, що використовує готовi конструкцiї суд$
жень, байдуже, чи цi взаємопов’язанi уявлення є результатом випадку, коли
неодноразово виявлялася деяка послiдовнiсть чуттєвих образiв, чи цей
зв’язок уявлень є продуктом спецiально органiзованого емпiричного
дослiдження (систематичних дослiдiв Фарадея, наприклад), чи це – результат
складного науково$теоретичного, фiлософсько$рефлексивного дослiдження.
Тому буденний споживач продуктiв мислення – знань, непохитно стоїть
на точцi зору необхiдностi точно слiдувати встановленому правилу. А будь$
який вiдхiд вiд опрацьованих схем, тобто протирiччя, вiн намагається уникну$
ти. В результатi виходить, що мислення починають ототожнювати лише
з вiдомим, несуперечливим, покладеним у завершених формах логіки.
Загалом наведене вимагає погодитися з думкою Д. Девiдсона, що «доки
ми не враховуємо, що вiдбувається у свiдомостi iнших людей, немає сенсу
вважати, що ми маємо поняття об’єктивностi» [3. С. 63].
Однак хоча мислення не зводиться до оперування схемами синтезу уяв$
лень в судження, а охоплює їх створення, необхiдно враховувати, що саме не$
суперечливо з’єднанi уявлення є його головний результат. Послiдовностi мис$
лимих дiй– це всезагальний i необхiдний момент мислення. I якщо вважати,
що в готовому результаті, продуктi мислення можливi суперечливi судження,
то цим заперечується позитивнiсть, потрiбнiсть мислення взагалi.
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к вказувалося в попередніх розділах історичний розвиток суспільства
в ХХ столітті вимагає визнати, що поява нових способів буття, зокрема
технологій, зумовлюється усвідомленим незнанням, інтелектуальною діяль$
ністю, а не тиском потреб на безпосереднього творця новацій. Ця особли$
вість сучасного соціального буття здебільшого не приймається до уваги,
оскільки побутує загальнопоширене ігнорування тієї обставини, що практична
експлуатація наявних технологій потребує від інтелекту людини лише актуалі$
зації пам’яті: здатності до пригадування образів необхідних моментів техно$
логічного процесу та вольового зосередження уваги на забезпечення відпо$
відності між здійснюваними за допомогою навичок дій і цими образами. Тоб$
то не враховується, що стосовно актуальної реалізації зазначеної діяльності,
знання яке було необхідне для створення певної послідовності методів висту$
пає як результат минулих інтелектуальних актів. Пізнання та мислення, які бу$
ли актуально існуючими на етапі розробки та впровадження технології, не від$
творюються в процесі їх експлуатації.
Всупереч поширеним уявленням у межах теорії наукового пізнання когні$
тивізму обґрунтовується теза, що науку детермінує не матеріальна практика,
а процес мислення, осмисленої зміни методів, досвіду, технологій, основу
якого складає інтелектуальна діяльність. Тобто існування науки є умова існу$
вання інтелекту, а не практичного досвіду. Тому пізнання, мислення, інтелект
постають як умова існування трансформації досвіду, технологічних новацій,
а не поширення та відтворення досвіду, експлуатації технології.
У контексті зазначеного маємо враховувати, що гносеологізоване тлума$
чення поняття «досвід» виникає в філософії Нового часу, яка поняття «людина»
ототожнювала з поняттям «індивід». В межах такого ототожнення взаємодія
людини з окремою формою наявного знання реально не досліджується,
оскільки властивість мати знання приписується людині як атрибут суб’єкта
пізнання. Тобто приписується істоті, що має свідомість і знання, яка пізнає де$
що. Відповідно відношення до знання, що визначається як атрибутивна влас$
тивість, в межах такої теорії не розглядається.
Вперше питання про змістовну взаємодію людини з конкретними від$
окремленими від неї формами знання виникає, якщо останні починають роз$
глядати як репрезентовані через мову іншими людьми. Відтак змістовне пи$
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тання про відношення до знання історично постало в філософії, яка суб’єктом
пізнання почала визнавати не індивіда, а групу, що мала своєю атрибутивною
властивістю наукову мову.
В філософії такого рівня змістовне дослідження виникає з початком ви$
вчення питань пов’язаних з першими позитивістськими програмами дослід$
ження мови науки (Шлік, Карнапп, Нейрат, Рейхенбах та інші). Однак, неопо$
зивісти повноцінно ще не усвідомлювали зміну в гносеологічних студіях, яку
реально започаткували, оскільки вони взагалі ставилися до гносеології як до
псевдонауки.
Несумірність уявлень про людину як існування, що здатне мати відношен$
ня до знання, та індивідом, як носієм знання, з очевидністю постала в так зва$
ній еволюціоністській епістемології започаткованій К. Поппером. У доповіді
викладеній ним на ІІІ Міжнародному конгресі з логіки, методології та філосо$
фії науки в Амстердамі пропонується концепція «трьох світів», що запровад$
жує в філософії теоретичну абстракцію «світ об’єктивного змісту мислення»,
який існує поряд з іншими відносно автономними світами. Цей «третій світ»
охоплює теоретичні системи, проблеми, критичні аргументи, зміст журналів,
книг, бібліотек. Відповідно, «другий світ» – «суб’єктивних процесів мислення»
може розглядатися як такий, що має відношення до «третього світу».
Однак, систематично неадекватність ототожнення суб’єкта наукового пі$
знання з окремою людиною досліджує Т.Кун, який починає суб’єктом науково$
го пізнання називати «співтовариство людей об’єднане парадигмою» (чи гру$
пу людей об’єднану «дисциплінарною матрицею»).
У дослідженнях Т.Куна презентується обґрунтування, що системи науково$
го знання (теорії) є продукт творчості людини, яка вирішує осмислені та усві$
домлені наукові (здебільшого відкриті іншими людьми) проблеми. Так, за Т.Ку$
ном, член наукової спільноти дозволяє собі тільки таке бачення реальності,
яке визначає множина припустимих співтовариством задач. Відтак, науковець
починає розглядатися як людина, що реагує на обставини, а не створює їх.
У межах такого підходу започатковується обґрунтовування, що альтерна$
тивні теорії конкурують, співіснують, змістовно не маючи між собою ніякого
зв’язку, оскільки їх носіями є різні групи виконавців. У подальшому, наприк$
лад у Дж.Агассі, започатковується обґрунтовування ідеї, що так зване «попе$
реднє знання», визначаючи зміст системи наукового знання, обумовлене бу$
денними, соціальними, ментальними ненауковими (а іноді антинауковими)
уявленнями.
Під впливом упровадження концепції «колективного суб’єкта наукового пі$
знання» набуває загального поширення обґрунтована У.Квайном, Д.Девідсо$
ном, У.Селларсом думка про залежність наукового знання від контексту пі$
знання. Ця позиція пропонує визнання домінуючого значення концептуальної
схеми дослідження та визначення методу пізнання як «останнього арбітра іс$
тини» (У.Квайн).
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Слабкість такого підходу стає зрозумілою, якщо замислитися над можли$
вістю одночасного існування різних методів досягнення єдиного результату.
В технічних науках таке трапляється досить часто. Тоді людині доводиться ви$
значатися стосовно свого особистого відношення до множини методів. На$
приклад, порівнювати їх, вибирати кращий, обґрунтовувати обраний, удоско$
налювати, створювати новий. Відтак, створювати по відношенню до однієї
концептуальної схеми дослідження іншу схему, до одних існуючих арбітрів іс$
тини – інші. Виникає зачароване коло концептуальних схем для концептуаль$
них схем, арбітрів для арбітрів, методів для методів. Це засвідчує, що філосо$
фія науки потрапила в царину парадоксів, неможливості досягти розуміння.
У подальшому дослідження взаємодії людини з конкретними формами
знання знайшли свій розвиток у студіях П.Фейєрабенда, Л.Лаудана, Р.Рорті,
які обґрунтували, що наукові проблеми принципово мають різні (іноді альтер$
нативні) прийнятні наукові рішення. Тому встановлення відносин між ними,
як знаннями, принципово має характеризуватися не об’єктивізованим понят$
тям «істина», а утилітарними емоційно забарвленими поняттями: «оптималь$
ність», «зручність», «ефективність». Стосовно наукової точності, прозорості,
зрозумілості останніх понять виникає багато обґрунтованих сумнівів. Однак
саме цим поняттям подекуди пропонують бути «останніми арбітрами істини».
Іншими словами, ми маємо справу з проблемою такого перегляду мети
і завдань науки, який знищує зміст поняття «наукове пізнання», «науковість».
Також треба зазначити, що поширене в межах марксизму термінологічне
використання поняття «людини», «групи», «людства», як реальних носіїв знання
здобутих в процесі пізнання, змістовно нічого не змінювало при впровадженні
поняття суб’єкта пізнання, оскільки йому приписувалися властивості індивіда:
відчувати, подразнюватися, уявляти, вірити, діяти тощо. Це виявляється, на$
приклад, в наступному гносеологічному положенні: «Знати, що таке чоботи
та як їх можна зробити – це не тотожно володінню чоботами як речами. Знан$
ня дає не речі, а ідею речі та спосіб її виготовлення» [1. С.73]. На перший по$
гляд ніби коректне розмежування ідей і речей. Однак в подальших роз’яснен$
нях виявляємо, що знання – це «форма діяльності суб’єкта, в якій цілеспрямо$
вано, практично відображені речі, процеси об’єктивної дійсності» [1. С.296],
що існують «…як потреба, спонукання і мета діяльності людини» [1. С.297].
Вказане ототожнення понять знання і метод відбувається внаслідок засто$
сування в філософії діалектичного матеріалізму принципу «примату суспільної
практики», який було запроваджено з методою подолання так званої «гносео$
логічної робінзонади». Гносеологічною робінзонадою К.Маркс, у свій час, на$
зивав вищезгадуваний підхід, який ототожнював суб’єкта пізнання і індивіда.
Критика робінзонади, наприклад, дозволяла формувати наступні визначення:
«Знання як елемент і передумова практичного відношення людини до дійс$
ності є процес створення ідей, цілеспрямовано, ідеально відображуючи об’єк$
тивну дійсність в формах діяльності та існуючих у вигляді певної мовної систе$

80

ми» [1. С.307]. Однак, історичний поступ філософії науки виявив, що шляхом
критики гносеологічної робінзонади з теорії пізнання було вилучено думаючо$
го, мислячого, розуміючого, знаючого про своє незнання суб’єкта пізнання,
оскільки людина стала практично діючою, праксеологізованою.
В теорії наукового пізнання використання змістовно поняття «знання», «но$
ве знання» має враховувати не практичне відношення до дійсності, а існуван$
ня системи уявлень, в межах якої визначається наявність раніше невідомого,
недослідженого, об’єктивного. Нове знання – це не окреме уявлення чи по$
няття про одиничне існування, а таке, яке займає своє місце в системі знання.
За інших обставин воно не буде знанням.
Знання (нове знання) виокремлюється на основі усвідомлення наявності
знання про незнання. Усвідомленість незнання як різновид знання є необхід$
ний, в гносеологічних ученнях, здебільшого ігнорований, етап, без якого не$
можливі розуміння, очевидність, що наявне уявлення (слово, повідомлення,
подія, інформація, тощо) і є знання, а не «шум». Тобто зв’язок між «старим»
і «новим» знанням забезпечується єдністю змісту усвідомленого незнання
(проблеми) з усвідомленим знанням як її вирішенням (подоланням незнання).
Відповідним чином в теорію наукового пізнання мають вноситися визна$
чення основних складових процесу пізнання: суб’єкта, об’єкта, предмета.
Дотримуючи прийнятого визнання об’єктивності, як незалежного від сві$
домості та чуттєвого сприйняття існування, в межах теорії наукового пізнання
може використовуватися наступне означення.
Об’єктом наукового пізнання є реальність, яка усвідомлена суб’єктом
як об’єктивне джерело суперечностей.
Зазначені суперечності можуть усвідомлюватися в різних формах: знання
про своє незнання; обґрунтована проблема; визначена задача; слушне питан$
ня. Тим самим, за умови дотримання запропонованого, маємо людину озбро$
єну усвідомленням відношення існуючих знань до існуючої незалежно від них
дійсності. Озброєність, у даному випадку, полягає в тому, що це відношення
має феноменологічно та інтерсуб’єктивно визначений характер.
Усвідомлена та осмислена проблема визначає коло властивостей, якими
людина має цікавитися, вважати для себе істотними, обґрунтовано залишаю$
чи інші поза своєю увагою як другорядні. Тобто усвідомлене відношення стає
інструментом визначеної дії уяви, уваги, розуму. Відповідно, в теорії науково$
го пізнання лише та людина або група, яка усвідомлює своє незнання може
називатися суб’єктом пізнання.
Формування уявлення про наявні окремі властивості речей, на основі ре$
флексії відношення суб’єкта до об’єкта, може супроводжуватися визначен$
ням в межах різних існувань окремих частин, що визначені суб’єктом
як пов’язані з усвідомленими проблемами. Відбувається предметизація.
Предметом наукового пізнання називають властивості, відношення, про
цеси виокремлені суб’єктом пізнання за допомогою принципів.
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Різні галузі наукового пізнання вирізняються відмінними предметами пі$
знання. Часто спостерігається ситуація: один і той самий об’єкт одночасно
може виступати джерелом предметно різних наук. При цьому різні науки
на підставі своїх специфічних принципів вбачають в єдиному об’єкті різні
предмети пізнання. Наприклад яблуко може бути предметом хімії, фізики, то$
варознавства, садівництва тощо.
Іншими словами вказана вище єдність існуючого (так званого – старого)
знання і нового забезпечується єдністю об’єкта і предмета пізнання.
Зазначена єдність дозволяє заперечувати введене А.Бергсоном ототож$
нення інтелекту людини з аналізом просторових відношень. За А.Бергсоном
інтелект визначається як феноменальна спроможність до нескінченого прос$
торового поділу на підставі будь$якої основи з наступним синтезом в будь$
яку систему. На відміну від зачарованості просторовим комбінуванням інте$
лекту, інтуїція у Бергсона здійснює часову дію, встановлює часові відношення,
які не руйнують цілого, зберігають унікальність одиничного існування.
Однак визначена єдність предмета і об’єкта наукового пізнання через усві$
домлення системи знання і кожного з її елементів дозволяє вести мову про
встановлення інтелектом і просторових, і часових відношень в системі знання.
Вказане розмежування дозволяє зрозуміти чому в наукових знаннях,
предметах думки визначаються такі ознаки речей, які дозволяють відрізняти
одні речі від інших. Кожне поняття «S (Р)» (де Р – розкритий або «згорнутий»,
«архівований» опис властивостей) є формулювання умов, яким принципово
мають відповідати речі, щоб бути відокремленими в думці як такі, що відрізня$
ються від інших.
Виокремлення об’єкта і предмета пізнання не завжди є очевидним. На$
приклад можна визнати, що феноменологія відноситься до когітивних (науки
про мислення) наук, а не когнітивних (науки про пізнання). Однак, оскільки ко$
гітивність поряд із когнітивністю для феноменології є предметна сфера до$
сліджень, її не можна охарактеризовувати як заснування когітивізму. В фено$
менології мислення розглядається як один із феноменів, так само як і знання,
а тому вона не перетворює на свій об’єкт таке відношення між знаннями,
в якому формуються нові знання. В ній виникнення знання постає в формі
предмета дослідження, що визначається певною поняттєвою схемою (озна$
ченням предмета думки та його ознак).
В об’єкті наукових досліджень ознаки розглядаються як остаточно неви$
значені, проблемні. Тому він для науки здебільшого постає в формі протистав$
лення різних предметів думки. Це спостерігається в тих випадках де розгля$
дається єдність взаємовиключних існувань, коли одна властивість «А може бу$
ти» розглядається поряд із іншою властивістю «А не може бути». Наявність
знання «А може бути» і «А не може бути» виникає завдяки існуванню різних до$
сліджень, різних сфер пізнання, які мали різні предмети пізнання, що уможли$
вили створення цих двох альтернативних видів знання (наприклад: теза,
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що атом це неподільна частинка має антитезу, що атом – поділяється на час$
тинки). Тому визначений (усвідомлений) об’єкт наукового пізнання (дослід$
ження) виникає завдяки розумовій діяльності, яка започаткувала осмислення
вже наявного знання. Тобто для започаткування наукового пізнання, як міні$
мум, має бути наявним в усвідомленій формі декартовий принцип «методоло$
гічного сумніву» як спосіб встановлення відношення до наявних знань. Це до$
зволяє вирізнитися в наступному. По відношенню до даного принципу, як за$
початкування наукового пізнання, усвідомлене незнання має розглядатися
як підстава для започаткування мислення та пізнавального відношення
до дійсності взагалі. Іншими словами: людина яка не мислить та не цікавить$
ся пізнанням осмислено сумніватися не здатна, відповідно не може займати$
ся наукою.

5.2. Â³äíîøåííÿ äî ðå÷åé

П

риймаючи, що науковий принцип – це прийняте суб’єктом формулювання
умов, яким мають відповідати речі, можна зрозуміти наступне. У безпосе$
редній взаємодії живого організму з речами сукупність ознак як множина ха$
рактеристик, яка відрізняє одну річ від іншої, не визначається, оскільки для
здійснення дії організмом приймається до уваги тільки одна єдина синкрети$
зована властивість речі – існувати. Одна дія – одне існування, інша – інше.
Оскільки існування як проблема гносеології здебільшого не усвідомлюєть$
ся, остільки єдність об’єкта і предмета може сприйматися як тотожність.
В реальних науках працюючий фізик, наприклад, виявляючи проблему існу$
вання електрона (він існує як частинка, чи як хвиля?) сприймає її як проблему
фізики, що потребує наукового вирішення засобами фізики, на основі прин$
ципів фізики. Власне через використання вже наявних формулювань умов,
яким мають відповідати речі, так званих принципів науки, відбувається нере$
флексована предметизація об’єкта, формування предмета пізнання.
Тут треба враховувати наступне. Якщо розглядати діяльність як складну
множину подій пов’язаних із впливом людини на речі, що мають незалежні від
неї властивості (об’єкти), тоді результати одних дій людини стають основою
для інших і так далі. «Наприклад, залізна руда як продукт гірничовидобувної
промисловості стає предметом, що перетворюється в діяльності сталевара
у верстати, вироблені на заводі з добутої сталеваром сталі, які далі стають за$
собами діяльності в іншому виробництві» [2. С.105]. Подекуди в такій суспіль$
но організованій складній діяльності люди можуть розглядатися як суб’єкти
(джерело визначеної свідомістю активності), оскільки вони ніби протиставля$
ються об’єкту. При цьому люди визнаються джерелом та носіями активності
визначеної усвідомленням потреби в досягненні відповідності між деякими
предметними (визначеними суб’єктом) властивостями об’єктивно існуючих
речей і метою. Однак вказаний підхід не вирізнює людину як джерело актив$
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ності (суб’єктивність), і як річ, на яку спрямована активність (об’єктивність).
Наприклад, здатність усвідомлювати потребу досягти відповідності між метою
і формою існування речі, може бути сформована не самодією людини, а сис$
тематичною освітою, вихованням, насиллям, жадібністю, уважністю, для існу$
вання яких достатньо демонстрації та механічного повторення предметно по$
казаного зразку (досвід). Тобто люди як об’єкти, що здійснюють певну роботу,
можуть бути носіями (тілесними передавачами, кінетичним полем) діяльності,
життєактивності, а не джерелом активності (суб’єктами діяльності). Юристам
ця проблема добре відома, оскільки їм доводиться розмежовувати замовника
і кілера, а тому відповідальність за одну злочинну подію у них різна.
Досить вдало цю відмінність в існуванні людини демонструє автор тези
про «антропологічний сон» сучасного мислення М.Фуко, який в роботі «Слова
і речі» роз’яснював, що володіння мовою, наприклад, не завжди означає ро$
зуміння та пізнання. Воно може означати застосування загального методу
як демонстрації наявності досвіду дій в особливій предметній реальності –
мовленні.
Як відомо, на прикладі біології він далі роз’яснює, що документами ново$
бачення світу є не слова, тексти або архіви, а прозорі простори музейних кім$
нат, де речі предметно сполучаються між собою: гербарії, колекції, сади, зоо$
парки. Місце де вони присутні – непідвладна часу територія, в якій, вони прин$
ципово звільнені від усякого тлумачення, присутні одні поруч із іншими,
у їхньому зримому вигляді, зближені відповідно до їхніх загальних предметних
рис, що перетворює їх на доступні аналізу «природні речі». Тобто доступною
людині реальністю стають предметизовані людьми квазідокументи реальнос$
ті, які складаються з різних експонатів. Вони є тими речами, які даються люди$
ні для формування уявлення про них, їх вивчення та позначення іменами, ви$
кладеними в системі спеціально створеної для цього мови.
Подекуди вважають, що створення ботанічних садів і зоологічних колекцій
виявляє людську цікавість до екзотичних рослин і тварин. У дійсності ж вони
давно викликали зацікавленість. Те, що змінилося – це поява умоглядного
та наочного простору, в якому їх можна тепер бачити й описувати. Наприклад,
в епоху Відродження незвичайність тварини була предметом видовища; вона
фігурувала у святах, змаганнях на списах, у реальних або фіктивних боях,
у казкових поданнях. Експонати в ботанічному саду та гербаріях, зоологічних
музеях, зоопарках існують не як видовище, покликане створити емоцію. Вони
присутні там за певною системою людського світобачення, оскільки за його
допомогою вони туди потрапили: подібні рослини, за спільними ознаками, бі$
ля подібних, тобто по видах. Порядок розміщення визначається абстрактними
предметними ознаками, а не емоційними враженнями, котрі людина повинна
знаходити як об’єктивно наявні безпосереднім чином, без всякого зовнішньо$
го тиску та свавілля з боку авторитетів. «Розташована в такий спосіб природ$
на історія має умовою своєї можливості загальну приналежність речей і мови
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до уявлення, але вона існує лише в тій мірі, у якій речі й мова виявляються
розділеними. Природна історія – це не що інше, як іменування видимого» [3.
С.187]. У XVI столітті тотожність рослин і тварин підтвержувалася позитивною
рисою (часто видимої, але іноді схованої), носіями якої вони були: наприклад,
відмітною ознакою різних видів птахів були не розходження, які були між ними,
а те, що одні птахи полювали вночі, інші жили на воді, а треті харчувалися жи$
вими істотами. Будь$яка істота мала якусь прикмету, і вид охоплювався за$
гальним геральдичним символом. Таким чином, кожний вид сам свідчив про
себе, виражав свою індивідуальність, незалежно від всіх інших: вони цілком
могли б і не існувати, причому критерії визначення видів від цього б не зміни$
лися стосовно тих, які залишалися б видимими. Але починаючи з XVII століття
знаки можна було сприймати лише в аналізі уявлень відповідно до тотожнос$
тей і розходженням, тобто будь$яке позначення повинне було тепер вступити
в певне відношення з усіма іншими можливими позначеннями. Розпізнавати
те, що по праву належить кожній речі, тепер означає мати в розпорядженні
загальну класифікацію інших речей.
Використовуючи вислів: «чуттєво даний предмет» здебільшого не зверта$
ють увагу на наявність у речей множини властивостей, які не можуть бути ви$
значеними повністю, оскільки досвід вивчення емпірично даного завжди об$
межений часом вивчення. Тут треба враховувати, що виявлення властивості
здійснюється в процесі взаємодії одного чуттєво даного об’єкта з іншим. Та$
кож відомо, що довільність вибору властивостей, на які звертається увага при
їх визначенні, стає джерелом еклектичних уявлень. Вони нагадують звалище
різноманітних речей, серед яких дуже важко знайти потрібну. Одночасно до$
свід свідчить, що один і той самий емпірично даний об’єкт може взаємодіяти
з різними речами виявляючи різні властивості. Також відомо, що систематич$
но практично використовують чуттєво не дані властивості речей не маючи ні$
якого уявлення про конкретні форми їх існування. Однак, такі речі, незважаю$
чи на незнання реально присутніх та чуттєво не наочних властивостей,
що практично використовуються, упізнаються людьми як потрібні їм для спра$
ви за допомогою ознак, тобто без емпіричної перевірки наявності потрібної
властивості.
Наведене можна розглядати як підставу для впровадження тези, що чуттє$
во не дані властивості можуть бути стало пов’язані з чуттєво даними. Власне
останні властивості часто називають «ознаками».
Ознаки систематично послуговують як підстава для використання певних
речей як предметів у цілеспрямованій діяльності без актуального проведення
емпіричної перевірки наявності потрібної (чуттєво не даної) властивості,
оскільки їх апріорно визнають пов’язаними з чуттєво не даними практично по$
трібними властивостями.
Досвід неодноразово засвідчував, що ототожнення ознак і практично ви$
користовуваних у предметних взаємодіях властивостей є джерело пошире$
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них помилок та ілюзій. Ознака і чуттєво не дана властивість подекуди мають
опосередкований зв’язок, що виявляє себе у випадках, коли наявність ознаки
не супроводжується наявністю потрібної властивості: «не все, що блищить є
золото». Та незважаючи на цю обставину, дуже часто на практиці зручніше ке$
руватися ознаками ніж достеменним знанням властивості, оскільки останнє
часто передбачає складні процедури емпіричних перевірок.
Систематичне використання речей супроводжується виокремленням
із множини зовнішньо даних ознак такої сукупності, яка стало пов’язана з не$
обхідною і достатньою множиною практично потрібних властивостей та «сиг$
налізує» про їх наявність. Тим самим, наявність практично потрібних власти$
востей, що виявляють себе тільки у реальній взаємодії речей, може бути вста$
новлена без актуального здійснення емпіричної перевірки практично потріб$
ної взаємодії речей; тобто на основі здійснення процедури порівняння ознак.
У процесі порівняння аналітично виокремлюються ознаки, наявність яких
свідчить про можливу присутність практично важливих властивостей, які без$
посереднім чином не виявляються чуттєво.
Наша увага до вирізнення ознак речей, як властивостей (які чуттєво дані
людині), від пов’язаних з ними практично застосовуваних у предметних взає$
модіях властивостей (які чуттєво не дані), пояснюється тією обставиною,
що традиційне трактування процедури порівняння [4. С.567] не враховує на$
явність наперед установленого свідомістю відношення, яке змістовно визна$
чає дану процедуру.
Тим самим, таку діяльність можна розглядати як форму впровадження
принципів. Принцип, так само як і певне знання попередньо вивченої власти$
вості, використовується для цілеспрямування діяльності, що обов’язково має
супроводжуватися цілеспрямованим установленням відношення між певною
множиною ознак та корисних властивостей, між системою знання і усвідом$
леним незнанням.
Порівняння, як здійснювана згідно з певним установленим принципом про$
цедура, виявляє здатність людини формувати уявлення: «властивість» і «пред$
мет». Розмежування властивості і речі здійснюється за допомогою ототожнен$
ня «предмета» з ознаками, а «властивостей» з чуттєво не даним. І в першому,
і в другому випадку уявляються лише властивості: одні – чуттєво дані безпосе$
реднім чином, другі – опосередкованим, за допомогою цілеспрямовано здійс$
нюваних взаємодій між речами (наприклад – експериментами). Отже, уявлен$
ня про одну сукупність властивостей репрезентується як чуттєво наочний об$
раз речі, а про другу – як образ властивостей, що мають бути притаманні да$
ному предмету, хоча чуттєво вони можуть бути принципово не наочними.
Ця друга сукупність властивостей часто репрезентується через уявлення про
функціональні можливості речей. Тому дві наочно різні речі можуть розглядати$
ся як носії тотожних наочно не даних властивостей (наприклад: фізіологічно
мавпи та дельфіни визнаються представниками одного класу хребетних тва$
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рин, хоча за морфологічними ознаками здаються принципово відмінними жи$
вими істотами). Слід зазначити, що наведене розмежування уявлень про влас$
тивості речей, історично, є наслідком довготривалої еволюції процесу науково$
го пізнання. За межами науки здебільшого вважають, що «кити є рибами».
Аналітично виокремлюючи ознаки за допомогою дотримання усталеного
суб’єктом наукового пізнання принципу встановлюють родо$видові вирізнен$
ня. У даному випадку треба враховувати, що основою родо$видових класифі$
кацій є відтворюваність певних властивостей (взаємодій), так звана, сталість.
Отже, за таких умов, принцип приймається як підстава для визначення
у предмета пізнання наявності відмінностей у відтворюваних взаємодіях і уяв$
леннях про властивості.
Виокремлення явищ одного роду з множини різнорідних, що мають місце
в об’єктивно існуючих взаємодіях, пов’язують з вирішенням питання про відмін$
ність уявлення предмета пізнання від об’єкта. Тобто одна і та сама річ має мно$
жину властивостей, які виявляють себе в різних взаємодіях. Тому теоретично
можлива множина різних властивостей однієї речі відповідає об’єму поняття
«взаємодія зі світом». Тим самим принципово визнається можливість існування
нескінченно різноманітних властивостей (взаємодій) однієї і тієї самої речі.
Як вище вказувалося, одна і та сама річ (нескінчена різноманітність влас$
тивостей) може бути предметом вивчення різних наук: фізики, математики,
статистики тощо. Але кожна окрема наука вивчає не «просто річ», як об’єктив$
не джерело проблем, і не всі її можливі взаємодії зі світом, а лише певну су$
купність властивостей пов’язаних із усвідомленим незнанням, яку вона ви$
знає предметом своїх студій. Тим самим недостатньо вказування на реально
існуючий об’єкт (річ, подію, процес) як на предмет дослідження, оскільки таке
вказування не виявляє, що саме в цьому об’єкті вивчається певною наукою.
Аналізуючи даний факт можна зробити висновок, що означення реально
існуючого об’єкта як предмета вивчення залишає суб’єкта у дезорганізуючо$
му відношенні невизначеності, оскільки об’єктивне існування передбачає на$
явність тотальності взаємодій зі світом; тобто, існування нескінченно різнома$
нітних, здебільшого невідомих властивостей речі, які, з відомих причин,
не можуть ніколи бути визначеними у повному обсязі. Тим самим, вказування
і визначення є принципово різними діями.
Дослідження досвіду може створювати враження, що емпіричні взаємодії
з існуючими речами вибудовуються з феноменальним урахуванням різних
властивостей. Однак таке враження оманливе. Навпаки, множина різних влас$
тивостей речей в діях живого організму, що одинично реалізуються в цілісних
актах взаємодії з речами, в кожній одиничній дії займає другорядне значення.
Кожна дія має бути одиничною; бути з іншою поряд, а не одночасно. Одночас$
ність різних дій взаємно виключає існування одних по відношенню до інших.
Тому організм як носій можливої множини дій в кожній одиничній дії повинен
зупиняти власні альтернативи, ставати визначеним, цілісним. Відповідно тіль$
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ки в тому випадку, якщо речі наявні для організму, одинично$цілісно вони мо$
жуть бути детермінантами однозначних, передбачуваних, визначених, конк$
ретних, послідовних дій.
Таким чином, там де мова йде про знання та поняття, особливо такі,
що були сформульовані внаслідок вивчення наук, а також сформульовані на$
укою внаслідок вивчення раніше невідомих властивостей речей, не можна
спиратися на досвід як безпосередню підставу для їх появи. Знання, поняття
є така форма уявлення дійсності, яка визначену дію організму по відношенню
до речей, що існують незалежно від нього не активізує. Навпаки, воно має
безпосередню дію організму стосовно речей зупиняти. Наприклад, аналізом
дії власного тіла футболіст в процесі гри сам себе дезорганізує, зупиняє акту$
алізацію своєї професійної техніки по відношенню до подій, що відбуваються
на футбольному полі. Тоді тренер каже: «не бачить поля».
Не можна погоджуватися з думкою, «що деякі основоположні поняття вво$
дяться в науку без визначень. Відповідні їм терміни роз’яснюються на прикла$
дах, що спираються на безпосередній досвід, за допомогою природної мови»
[5.С.170]. Якщо «обсяг таких понять формується на підставі ототожнення но$
вих випадків з наведеними раніше «класичними» зразками»[Там само], тоді
мова йде про аналітичну розумову дію, а не про безпосередній досвід фіксо$
ваний мовою.

5.3. ªäí³ñòü îá’ºêòà, ïðåäìåòà ³ ñóá’ºêòà ï³çíàííÿ

В

ивчення в межах тієї чи іншої науки певної сукупності властивостей об’єк$
тивно існуючого має місце за умови наявності процесу виокремлення
явищ одного роду з нескінченно можливої множини (предметизація), що здій$
снюється у формі аналітичного розмежування властивостей за допомогою
дотримання установленого принципу. Іншими словами, до визначення та об$
ґрунтування певних принципів, як підстав для забезпечення відтворення на$
перед передбачуваних наслідків об’єктивно здійснюваних взаємодій, не може
існувати визначення предмета науки, а відповідно – науки.
Останнє дозволяє зрозуміти етимологічну відповідність між значенням
терміну «принцип», що походить від латини (principium – начало) та смислом
його існування – бути підставою, аргументом для цілеспрямування діяльності.
Оскільки об’єктивність виявляє себе суб’єкту науки в формі усвідомленого
незнання, а активність суб’єкта пізнання реалізується в створенні предмета
думки, який долає «учене незнання», наукове пізнання є процес встановлення
єдності об’єкта і предмета пізнання. Визнання наявності цієї єдності здійсню$
ється за допомогою терміну «істина». Таким чином об’єктивність істини зміс$
товно полягає в здатності знання,сформованого як предмет думки, бути від$
повідним об’єкту: відповідати на питання, вирішувати усвідомлені задачі, зні$
мати виявлені проблеми.
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Наукове пізнання як процес досягнення об’єктивної істини виявляє,
що змістовно наукове знання обов’язково виникає та існує як відповідь на пи$
тання, проблему, задачу. Наукових знань, що не відповідають на ті чи інші пи$
тання, не існує. Власне, як відповідь на питання, наукові знання завжди є зро$
зумілими. А там, де в науці розуміння не досягається, для науковців виявля$
ється незнання, об’єктивність, що «вимагає» удосконалення системи знання,
створення нового предмета думки, який через змістовне встановлення єднос$
ті з об’єктом знімає нерозуміння: об’єкт у предметизованих параметрах стає
підвладний суб’єкту.
Змодельоване відношення об’єкта, предмета і суб’єкта пізнання вимагає
визнати, що тільки там, де активність суб’єкта корелюється, обмежується
об’єктом — виникає буття науки.
Зазначене дозволяє гносеологічно визначитися стосовно методологічних
проблем вирізнення так званих природничих та гуманітарних наук.
Беручи, наприклад, цікаву роботу «Моделі експериментів у соціальній пси$
хології та прикладних дослідженнях» [6], маємо звернути увагу, що при роз$
робці в межах еволюційної епістемології проблем використання методів емпі$
ричного дослідження в соціальних науках, її автор Д.Кемпбелл, переконливо
доводить необхідність постійного урахування специфічних особливостей
предмета дослідження, які стають підставою для обґрунтування експеримен$
тів у гуманітарних науках. Тим самим, врахування «специфіки» гуманітарної
науки у Д.Кемпбелла, стає засобом встановлення принципу – начала аргу$
ментованого пізнання.
У зазначеній роботі виділяється, що визнаючи науковість критерія, відпо$
відно до якого наукове передбачення та пояснення в соціальних науках по$
винні спиратися на аргументацію, дослідник приймає логіку та її вимоги
як обов’язкові умови істинності пізнавальної діяльності. Одночасно вимоги
логіки подекуди вступають у суперечність з реально існуючою специфікою ви$
користання експериментальних методів у гуманітарних науках [6. С.
244–245], оскільки визнання певного експериментального впливу причиною
зареєстрованих змін вимагає безперервного аналізу конкретної дослідниць$
кої ситуації та відповідної корекції в процесі проведення дослідження. Тобто,
в зазначеному випадку наявне порушення першого закону логіки.
Оскільки логіка та методологія здатні обґрунтувати лише науковість своїх
власних критеріїв, а якщо ми порушуємо ці критерії, тоді ми не маємо права їх
використовувати, слід визнати, що зазначена проблема не має суто логіко$
методологічного вирішення. Але дана обставина не повинна розглядатися
як підстава для проголошення гуманітарних наук «ненауковими». У межах так
званого методологічного конвенціоналізму [7. С.131–158] можна знайти до$
сить переконливе обґрунтування, що між емпіричними даними i теорiями
зв’язок не завжди безпосередній, а має залежність від процесу «переходу»
бази емпіричних даних у мову символів групи гіпотез, які мають свою окрему

89

систему принципів та методологічних уявлень. Рефлексія основоположень
методологій філософії науки дозволила сформулювати так звану концепцію
реконструктивної рефлексії [7]. Головний зміст даної концепції полягає у ви$
значенні основоположень однієї методологічної системи рефлексивно сумір$
ними з іншою методологічною системою знань. Реконструктивна рефлексія
дозволяє виявляти, що методи та методологія які складають систему знань,
не вступаючи у суперечність з теорією визначення умов істинності системи
наукового знання, у залежності від усвідомленої проблеми по відношенню
до іншої системи може ставати джерелом певного типу сумірних основополо$
жень: гносеологічних; онтологічних; методологічних.
Іншими словами ми отримуємо обґрунтування тези, що предметом гносе$
ологічного дослідження повинен бути не процес використання методу, а про$
цес його становлення та формування, тому що тільки в останньому наявні не$
обхідні та достатні для його виникнення когнітивні основоположення. Розгляд
методів та форм певної теорії недоцільно обмежувати аналізом методологіч$
них проблем, бо у такому випадку від реальних проблем створення методу
довільним чином абстрагуються.
Наприклад, конвенціоналізм, вирішуючи питання «як створювати різні істин$
ні теорії щодо одного й того самого об’єкта пізнання?», виявив, що методи фор$
мування системи наукового знання у вигляді сучасної наукової теорії можуть ви$
конувати інструментальну функцію, оскільки адекватність системи знання
і властивостей об’єктивної дійсності забезпечується не методологією, а дотри$
манням гносеологічних принципів. Так звана гносеологічна істинність (відповід$
ність знання об’єктивній дійсності) має бути опосередковуючим науковість чин$
ником по відношенню до теоретико$методологічної та логічної істинності.
Якщо визнати, що зазначена проблема має гносеологічне значення, тоді
описана вище процедура порівняння може розглядатися як логіко$методоло$
гічна складова формування принципів, реалізацією яких є об’єктивно здійсню$
ваний процес науково$пізнавальної діяльності певної реальності. Таким чином
логічна та методологічна складові науково пізнавальної діяльності є обов’яз$
кова умова формування принципів, реалізація яких може полягати, стосовно
нашого прикладу, в проведенні експериментів з урахуванням наявності екс$
периментального впливу, як наслідку безперервного аналізу конкретної до$
слідницької ситуації та відповідної корекції в процесі проведення дослідження
на підставі міркувань про зв’язок суб’єкта і об’єкта.
Фундаментальність зазначеної проблеми виявляє себе при суперечностях
застосування відомої тези Дюгема$Квайна в прикладних соціальних дослід$
женнях.
Теза була сформульована французьким фiзиком Дюгемом для вирiшення
ряду методологiчних проблем, пов’язаних з процесами математизацiї теоре$
тичної фiзики. Куайн поширив значення тези Дюгема на теорiю взагалi,
як рiзновид наукового знання. Формулювання тези таке: «фiзична теорiя має
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системний характер, а її окремi положення отримують значення тiльки в кон$
текстi теорiї». За умови дотримання такого положення ми повиннi визнавати,
що експериментальнiй перевiрцi пiдлягають не iзольованi теоретичнi поло$
ження, а теорія як система знання в цiлому. Отже, система знання не ве$
рифiкується – не подiляється на окремi положення, якi потiм незалежно одне
вiд одного перевiряються експериментально. У разі встановлення
невiдповiдностi передбачень системи знання експериментальним даним не$
можливо визначити, яка саме частина або конкретна її частина помилкова.
У соціальних дослідженнях експериментатор є субстанційна змінна, яка
постійно впливає на досліджувані події, як принципово непередбачуваний
проектом дослідження фактор, оскільки вплив суб’єкта постійно корелюється
його рефлексіями над процесом дослідження. Іншими словами, соціальний
експеримент узгоджується не тільки з логіко$методологічною моделлю про$
екту дослідження, а й з гносеологічним аналізом конкретної ситуації, яка по$
стійно змінюється в процесі проведення дослідження. Такий аналіз, у свою
чергу, сам стає елементом досліджуваного, що детально неможливо було
врахувати при проектуванні базової дослідницької гіпотези.
У свою чергу, зазначене функціональне розмежування гносеологічної
та методологічної проблематики за допомогою визначення відмінності задач
(епістемологія – «що є істина?»; методологія – «яким шляхом істину можна от$
римати?»), яке дозволило виділити умови визначення істинної системи знан$
ня (логіка науки – «теорія істини про істину»), може розглядатися як достатня
підстава для обґрунтування, що критерії визначення істинної системи знання
по відношенню до прикладних, в нашому випадку, гуманітарних досліджень
досяжні на рівні розробки базового проекту, а на етапі проведення емпірич$
ного дослідження вони поступаються гносеологічним критеріям. Іншими сло$
вами, логічний аспект у процесі реалізації спроектованих за допомогою логіч$
ної аргументації теоріях прикладних досліджень не виконує функцію тотально
визначальної процедури для самого дослідження. Тим самим, у даному ви$
падку, переваги набувають гносеологічний та методологічний аспекти науко$
во$пізнавальної діяльності – визначення прийнятних методів отримання до$
стовірних даних.
Яскравою демонстрацією наведеного може слугувати пропозиція Д.Кемп$
белла обмежити сферу застосування тези Дюгема$Квайна процедурою роз$
робки базової гіпотези проекту дослідження. В процесі реалізації проекту,
тобто в період актуального проведення дослідження, а не його розробки, по$
залогічні фактори, як$то упередженість науковців, корекції на підставі наслід$
ків фрагментів дослідження, свідчать про утопічність методологічної позиції,
яка вимагає визнання науковим фактом тільки такі дані, які є прямою реаліза$
цією певної теорії. Удосконалення методів як певної системи знань на підста$
ві онтологічних обмежень потребує постійного гносеологічного уточнення
особливостей предмета певної системи знання. Одночасно, методологія
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та логіка науки, гносеологічні теорії є допоміжне та альтернативне знання для
створення умов більш жорсткого обґрунтовування теоретичної системи та за$
безпечення її теоретико$когнітивної еволюції, що не можуть розглядатися
як складова знань про властивості об’єктивної дійсності. Вини мають розгля$
датися як знання про знання.
Таким чином з точки зору теорії наукового пізнання наука постає як когні$
тивна «реальність», в якій: 1) поняття «предмет пізнання» виявляє знання про
різні процеси, внаслідок зміни яких виникають явища та події, що не існують
без цих процесів; 2) поняття «суб’єкт пізнання» виявляє знання, за допомогою
яких здійснюють зміни в уявлення про процеси та способи отримання перед$
бачуваного результату; 3) поняття «об’єкт пізнання» виявляє усвідомлену лю$
диною проблему, визначену невідповідність системи знання і одного з її еле$
ментів, що усвідомлюється у вигляді формалізованого знання про своє не$
знання, яке надає процесу пізнання можливість бути визначеним.
Загалом онтологічне, гносеологічне та методологічне знання як складові
мислення виявляють наступне. Немає ніякого окремого «концептуального
каркасу» науковості та гарантуючого «істину» методу. Онтологічні уявлення
використовуються як концептуальна підстава специфікації методологічних
і гносеологічних уявлень. І навпаки, в залежності від усвідомлення проблем
гносеологічні, методологічні уявлення стають підставою вибору прийнятної
онтології. Гарантом істини при цьому є лише мислення як процес встановлен$
ня єдності онтологічних, методологічних і гносеологічних уявлень. Перефра$
зовуючи І.Канта зазначимо, що мислить та володіє істиною той хто відповідає
на питання: Що я знаю? Що я можу? На що я маю сподіватися?
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6. Åìï³ðè÷íèé òà òåîðåòè÷íèé ð³âí³
ï³çíàííÿ
1. Незнання та чутєва і розумова діяльність.
2. Емпіричні дані та їх узагальнення.
3. Теоретичний рівень пізнання і абстрактне мислення.

1. Íåçíàííÿ òà ÷óòºâà ³ ðîçóìîâà ä³ÿëüí³ñòü

У

тих випадках, коли не враховується можливість перебування в усвідомле$
ному відношенні до невідомого, виникає неправомірне абстрагування від
мислення, як форми переживання цього стану. Наприклад у К.Поппера ми зна$
ходимо створену таким абстрагуванням від мислення суперечність. Він пише:
«На мою думку, теорія – принаймні, засновок теорії, пропозиційне положення –
завжди виникає спочатку, теорія завжди передує спостереженню, а головна
роль спостережень та експериментів полягає у тому, щоб довести хибність де$
яких теорій, активізуючи тим самим створення кращих теорій» [1. С. 249]. При
цьому на наступній сторінці, у відповідності до попперівської загальної наста$
нови на еволюціонізм, у нього зазначено: «… зростання знання йде від старих
проблем до нових проблем, шляхом пропозицій та спростувань» [1. С. 250].
Що власне не враховано автором цитованих слів? Те що «шлях» від «старих
проблем до нових» є перебування в царині усвідомленого незнання. А тому
мова йде про існування такого, що змістовно виявляє свідомості наявність не$
відомого, яке може переживатися тільки в формі розумової діяльності. Від ви$
вчення особливостей цієї діяльності К.Поппер абстрагується.
Оскільки теоріями традиційно називають різновид позитивного знання,
ми маємо справу з некоректним вживанням терміну «теорія». Бо зазвичай,
знання, зміст якого презентує не щось дійсне, а щось можливе називають гі$
потезами, а не теоріями.
Цікавий приклад усвідомленого незнання знаходимо у Г.Патнема. «Який$
небудь представник такої культури, що обходиться без меблів, міг би увійти
до кімнати й зробити якийсь її опис…, його опис навряд чи містив би ту інфор$
мацію, яку інший член цієї культури хотів би мати … Його опис міг би склада$
тися з самих правдивих, істинних тверджень, але не бути при цьому адекват$
ним.
Про що ж свідчить цей простий приклад? А про те, що вимога, аби опис
був адекватним, є імпліцитно вимогою, щоб описувач мав напохваті певний
набір концептів; … той факт, що описувач не вдався до певного концепту, мо$
же стати підставою для критики і його опису, і його самого» [2.С.148].
Нагадаємо, що вже стало традицією основу визначення рівнів пізнання ви$
будовувати за допомогою визнання існування різниці чуттєвої та раціональної
форм пізнавальної діяльності.
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Чуттєвим пізнанням називають діяльність, яка полягає в формуванні чуттє$
вого образу за допомогою органів чуття (зору, слуху, дотику тощо) у трьох
зв’язаних формах: відчуття, споглядання, уявлення. При цьому відчуттям на$
зивають подразнення органів чуття, які дозволяють вирізнять властивості ре$
чей; сприйняттям – образ предмета, який складається з синтезу окремих від$
чуттів; уявленням – чуттєво$наочний образ предмета, який справляв на орга$
ни чуття свій безпосередній вплив у минулому.
Треба вказати, що для коректного визначення рівнів пізнання важливе зна$
чення має вирізнення досвіду і пізнання, ототожнення яких стає причиною за$
стосування неадекватних процесу пізнання визначень. Прикладом таких озна$
чень може слугувати наступне положення: «Осмислення, які практичні наслід$
ки має об’єкт нашої уваги, створює уявлення, які є повне знання про даний
об’єкт» [3. P.45]. Уважний розбір змісту цього положення виявляє, що його
основу складає ідея започаткування пізнання досвідом, у найширшому його
розумінні, і природною чуттєвою діяльністю організму людини.
Однак в теорії наукового пізнання досвід та чуттєвість мають визнаватися
за такі, що започатковують не пізнання, а діяльність пов’язану із безпосеред$
ньою взаємодією із речами. Тільки за наявності свідомого відношення
до знання йде мова про започатковування пізнавального відношення, науки.
Враховувати цю обставину важливо тому, що вона виявляє мало осмислену
можливість прийняття знання на віру з наступним його трансцендентальним
використанням. Віруюча людина, на відміну від знаючої, не володіє знаннями,
а навпаки постає як об’єкт впливу знань, інформації, автоматизовано діє під
впливом станів потьмареної свідомості, що характеризується психологами
за допомогою терміну «транс» (trans…). Трансцендентально знання діє у віру$
ючій людині, а не людина діє на знання. Бо така людина не може бути у відно$
шенні до знання, а є лише матеріальним носієм інформації. Тобто вона є па$
сивним тілесним носієм знання презентованого знаками, а не його суб’єктом.
Дія людини в своєму існуванні завжди одинична, неповторна та унікальна.
При цьому відповідальність перед іншими людьми суб’єкта реалізованої дії,
як її суспільна міра, є таке загальне правило, яким людина може володіти
за допомогою усвідомлення. Уявлення такого зв’язку одиничного та загаль$
ного і є свідомість. Тобто, свідомість це погляд індивіда на самого себе очима
іншої людини: вимірювання своєї неповторної дії загальним еталоном культу$
ри, який існує в формі раціоналізації. Раціональність в даному випадку постає
як розумова діяльність, яка полягає в співставленні, активному спів$бутті уяв$
лень за допомогою уявлень.
Вже раніше ми відмічали, що Р.Декарт, наприклад, для ясного та очевид$
ного впровадження ідеї раціоналізму пропонував концепцію дуалізму субстан$
цій. Відповідно до останньої існування, що відбуваються в межах протяжної
субстанції (тіло) треба розглядати як такі, які не мають безпосереднього впли$
ву на існування в межах непротяжної субстанції (душа). Відповідно, тільки
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ті події, що відбуваються в межах духовної субстанції можуть безпосередньо
впливати одне на одного. Там де одна духовна подія є умова буття іншої, ду$
ша існує раціонально, вона мислить. Там де духовна подія заперечує існуван$
ня іншої духовної події, душі взагалі, душа існує алогічно, ірраціонально,
не мислить: як мале дитя не думає та не відає, що чинить.
У межах раціонального оперування уявленнями, зазвичай, їх поділяють
на три основні форми співставлення: поняття; судження; умовивід. Відповідно
саме ці форми співставлення уявлень називають основними формами мис$
лення. Існування різних взаємопов’язаних форм співставлення уявлень до$
зволяє створювати системи уявлень, оперування якими ї є систематичне мис$
лення, розумова діяльність.
Необхідність прийняття до уваги наявності раціонального оперування уяв$
леннями можна продемонструвати наступним прикладом із історії філософії.
Застосовуючи принцип атомізму, обґрунтовуючи сенсуалістичне тлумачення
пізнання, Епікур досить однозначно формулює своє розуміння «картини сві$
ту», в якій не було місця надчуттєвому. Тому саме в контексті його філософії
з усією очевидністю виникає проблема пояснення випадків, що свідчили про
наявність дечого надчуттєвого.
Виявлення таких проблем систематично відбувалося при осмисленні міс$
тобудування, архітектури, кораблебудування, розташування війська за допо$
могою тактики та стратегії тощо. Зазначена проблема в усвідомленій формі
ясно висловлена у відомій поемі «Про природу речей». У книзі другій Лукрецій
пише: «… коли дивишся на легіони, що перебувають на рівнині в зразковому
бойовищі, використовуючи запасні війська та сильну кінноту, з рівним озбро$
єнням та однаковою силою духу…, яких не лякає гуркіт страшної зброї, які від$
чувають себе рівними з царями та на володарів світу йдуть сміливо, тоді
не маєш сумніву, що головна сила тільки в їхньому розумі» [4. C.40–53].
Власне в чому полягає ця сила? Відповідь на дане питання потребує по$
вернутися до аргументів уже висловлених у попередніх розділах. Якщо люди$
на має потребу чи бажання, які усвідомлені нею в якості мети, володіє відпо$
відним методом її досягнення та адекватними засобами (предметом і знаряд$
дями праці), тоді їй нічого більше не треба окрім пам’яті, вольового зусилля
та зосередження уваги для цілеспрямованої активізації своєї фізичної актив$
ності для відповідного наявному знанню формування дійсності, що забезпе$
чує задоволення потреби, бажання. А в тому випадку, якщо ситуація невизна$
чена, якщо метод досягнення бажаного результату невідомий, тоді активізація
фізичної діяльності непотрібна, оскільки ні пам’ять, ні вольове зусилля, ні зо$
середження уваги не можуть бути визначальними для цілеспрямування в та$
кому випадку. В таких випадках невизначеність ситуації має переживатися,
усвідомлюватися як інтерес до отримання визначень, що знімають невизна$
ченість. Іншими словами, людина переживає потребу в знаннях, яка в науко$
вому пізнанні стає систематично здійснюваною діяльністю. Для відтворення
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та систематичного існування пізнавальної діяльності в множині існуючого сус$
пільного розподілу праці усвідомлення відсутності потрібного знання, наяв$
ності невирішеної проблеми (нагадування про неї, рекламування, пропагада)
є систематично відтворювана подія. Той хто першим відкриває потрібне знан$
ня, все рівно, чи активізацією чуттєвості, чи активізацією розуму, отримує
знання як силу, що знімає невизначеність, а тому дозволяє цілеспрямовувати
зусилля багатьох різних людей для досягнення спільної бажаної мети.

2. Åìï³ðè÷í³ äàí³ òà ¿õ óçàãàëüíåííÿ

Я

к відомо, абсолютизація емпіричного рівня пізнання, який науковим ви$
знає тільки таке знання, що є висловлене в одиничних термінах (тобто
описує одиничні події) або редукується до таких термінів, називається «ради$
кальний емпіризм». На думку Джемса його фундамент складають три наступ$
ні положення:
1) не можна допустити як факт нічого, за винятком того, що може бути від$
чуте в певний час за допомогою деякої істини;
2) відношення між речами так само є предметами безпосереднього окре$
мого досвіду, як i самі речі;
3) безпосередньо сприйнятий Всесвіт не потребує якої б там не було
трансемпiричної опори, але володіє зв’язною або безперервною структурою.
Завершену систему емпіризму в формі фiлософiї прагматизму було роз$
роблено у роботах Дж.Дьюї, для якого мислення – це дiяльнiсть конкретних
людських органiзмiв у взаємодії з їх середовищем i воно є «інструменталь$
ним» стосовно контролю над середовищем. Він вважає, що «iдеалiстична ло$
гіка» формулює проблему логіки як проблему зв’язку логічної думки з «чуттє$
во$матерiальним». Але при цьому ігнорується важлива риса мислення: конт$
роль над середовищем в інтересах людини. Також заперечується, що «логiчнi
форми» мислення – судження чи умовиводи – вiчнi, необхiднi та внутрішньо
властиві мисленню як чистій та незалежній розумової чи духовної дiяльностi.
Форми думки, згідно з Дьюї, виникли у процесі природної iсторiї людського
мислення як працюючий «захід», по своїй суті інструментальний стосовно
контролю над середовищем. Тому цей захід може бути замінено на інший.
Логiчнi форми не є «готовими», вони є лише рiзноманiтними формами речень.
Таке трактування Дьюї, що є мислення отримало назву «натуралістичного».
Так, у першій главі роботи «Пошуки достовірності» Дьюї обґрунтовує,
що основною помилкою теорій пізнання є відокремлення знання від практики,
цю думку він постійно повторює i в інших роботах.
Якщо ми стаємо на таку натуралістичну точку зору i відмовляємося розгля$
дати мислення як «дещо в собі», тоді «в нас немає вибору, за винятком...мож$
ливості уявити собі мислення як реакцію на особливий стимул...» [5. C.32].
Воно слугує «засобом для вироблення віддаленої, але правильнішої реакції».
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Інакше кажучи, якщо особливості зовнішнього середовища викликають
внутрiшнiй процес мислення, то моторна реакція на даний стимул відклада$
ється, доки не відбудеться «внутрiшньоорганiчна подія». Отже, мислення ви$
никає «внаслідок появи несумісних факторів усередині емпіричної ситуації».
Такий емпіризм визнає, що успішне мислення перетворюється у знання i «ви$
значає місце знання у досвiдi, умови його виникнення та дії означає встанов$
лення, що, оскільки знання з’явилось унаслідок утруднень людини, воно під$
тверджується як реконструююче умови, що викликали ці утруднення» [5.
C.56]. Тоді мислення становить неначе «підготовчу школу» для вироблення ти$
пів поведінки. Воно дає знання, коли керується певними, добре випробувани$
ми методами, i набуває, таким чином, максимальної практичної надiйностi.
Ця практична надiйнiсть i є основною характерною особливістю наукового
знання.
В межах методологічно вдосконаленого емпіризму ХХ ст. (Шлік, Вітгенш$
тайн, Карнап та ін.) обґрунтовується принцип верифікації, яким визначається
науковість або ненауковість певного повідомлення. Під верифікацією розумі$
ється процедура емпіричної перевірки твердження на відповідність фактично$
му стану речей. Оскільки емпірична перевірка завжди обмежена ситуативни$
ми обставинами, загальні твердження (про елементи необмеженого класу ре$
чей) розглядаються як такі, що принципово не можна верифікувати. Тому для
емпіризму стає властивим заперечення наукового статусу загальних поло$
жень.
З метою збереження за законами науки, що являють собою загальні поло$
ження, статусу наукових висловлювань процедуру верифікації витлумачують
як принцип, за яким, якщо існує можливість (немає доведених заперечень)
емпіричної перевірки твердження, тоді його можна вважати, принаймні,
«умовно науковим положенням» – науковою гіпотезою.
Здебільшого виокремлюють три види емпіричного дослідження (чи емпі$
ричної перевірки), які мають форму безпосередньої емпіричної діяльності:
спостереження, вимірювання, експеримент. Іноді вимірювання та експери$
мент об’єднують в понятті дослід.
Визначаючись стосовно емпіричного дослідження бажано нагадати за$
гальновідому тезу Ч.Пірса, яка принципово обмежує можливості емпіричного
пізнання: експериментатор має знати, що найточніші порівняння різних фізич$
них мас, розмірів, сил завжди істотно поступаються точності бухгалтерського
розрахунку.
Для теорії пізнання в даній тезі важливим є те, що бухгалтерський розра$
хунок, так само як і експеримент, є різновид діяльності, яку здійснює людина,
а іноді машина. Нагадаємо, що абстракція діяльності, як алгоритмізованої по$
слідовності дій для філософії була сформована емпіріокритицизмом Е.Маха
(емпіріомонізмом Р.Авенаріуса), який прагнув обґрунтувати емпіричний дос$
від як головне джерело походження загальних понять науки. Принцип верифі$
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кації був сформований під безпосереднім впливом емпіріокритицизму, який
уможливлював емпірицистське тлумачення алгоритмізованої (У Ч.Пірса: «бух$
галтерської») послідовності дій. Геніальна простота ідеї Е. Маха полягала в то$
му, щоб визнати наявність подвійної емпіричної залежності діяльності людини.
На його думку діяльність може визначатися безпосередньою взаємодією
з емпірично наявними речами, а також – зі знаками, які також існують як емпі$
рично наявна реальність. Однак, на відміну від речей, у вигляді висловлювань
знаки уможливлюють відтворюваність однакових, тотожних, алгоритмічно по$
слідовних дій, що дозволяє людині бути здатною до самототожнього прояву
своєї суб’єктивованої активності, з наступним усвідомленням (розумінням)
відповідності суб’єктивного образу своєї дії, визначеного формальним семіо$
тизованим рядом (алгоритмом), емпірично здійснюваним діям. Тому актуалі$
зована за допомогою активності суб’єкта нормативність є реалізація алгорит$
му, знання якого дозволяє формувати передбачуване однозначне уявлення
про необхідний результат дій, що має бути зрозумілим, ясним наслідком фор$
мально правильної реалізації певного алгоритму. Загальновідомим прикла$
дом такого алгоритму можна визнати таблицю множення Піфагора.
Результат реалізації алгоритмізованої емпіричної діяльності для людини
контролюючої свої уявлення, існуючої в злагоді із самою собою, завжди має
форму загального, усвідомленого, зрозумілого, передбачуваного, ідеально$
го, феноменального (як у Гуссерля). Однак дану «картину світу» не можна ви$
знати змістовно об’єктивною. Вона є ідеальна, самототожня абстрактно$тео$
ретична «картина». Оперування такими «картинами», наповнення форм знан$
ня розроблених самодіяльністю мислення, в науках здебільшого реалізуєть$
ся, — як про це думав І.Кант, – шляхом емпіричного дослідження і доведення,
що загальним абстрактним схемам відповідає одинично, унікально, непо$
вторно існуюча реальність. Доведення наявності такої реальності виявляє ро$
зуміючому самого себе суб’єкту, знаючого загальні принципи несуперечливої
(раціональної) дії, що конкретно він може зробити для отримання передбаче$
ного ним результату спрямованої планом активності.
Іншими словами, ідею речі та її властивостей людина не отримує від дійс$
ності, яка існує незалежно від неї. Від дійсності, в якій людина виявляє своє іс$
нування діяльно, вона отримує ідею, що її активні дії не суперечать реальності.
За допомогою розумно визначеної, самої себе не відміняючої своїми час$
тинами дії (Р.Декарт), від абстрагованої до форми ідеї, людина формує, конст$
руює конкретний образ дійсності, що існує незалежно від неї як об’єктивне
джерело проблем її існування. Використовується людиною цей образ для ви$
значення адекватної, розумної, зрозумілої дії, що має мати зрозумілі наслід$
ки. Тому скерувавши свої органи чуття на речі людина в цих речах виявляє від$
повідне ідеям (ніби впізнає їх як одиничні презентанти загальних понять). Тіль$
ки виявивши відповідність одиничних речей загальним ідеям можна стати ро$
зуміючою речі, здатною передбачати, що з цими речами можна зробити, щоб
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отримати ті чи інші конкретні результати своїх формалізованих (алгоритмізо$
ваних знаками) дій.
Однак слід враховувати, що уявляючи речі як діючі ми їх антропоморфізу$
ємо. Однак межу нашої антропоморфізації, як загального принципу відношен$
ня людини до дійсності, визначає одиничність, унікальність та неповторність
речей, що виявляє себе в усвідомленні різниць, відмінностей, відхилень від
ідеального зразку, які стають підставою для пізнання суперечностей, проб$
лем, задач. Доводячи вирішення суперечностей до рівня міри встановлення
єдності загального і одиничного людина перетворює речі на відомі предмети,
які є антропоморфічні та зрозумілі. Однак, при перетворенні речі на предмет,
перебуваючи в усвідомленому відношенні до об’єкта, суб’єкт здатен мати
знання, що в відомих предметах, як одинично існуючих речах, завжди присут$
нє щось невідоме, незрозуміле, неповторне, унікальне, об’єктивне джерело
можливих проблем.
Історія науки свідчить, що об’єкти спостережень та дослідів аж ніяк
не просилися самі собою в руки людей. «Відкриття телескопа й мікроскопа
розширило обрій і розгорнуло перед людиною такі очікування майбутнього,
які не виникали в розумах людей середньовіччя»[6. С.60]. Розчленування
дійсності на складові, як започаткування можливості дослідження кожної час$
тини окремо, одинично, які проявляють унікальне і неповторне об’єктивне
буття, здійснюється лише з прогресом наукового пізнання, що поступово
формує предмети наукових спостережень та дослідів. При цьому можна ви$
знати слушність розмежування вказаного В. І. Вернадським про існування
певної відмінності дослідів і спостережень.
Спостереження виводить пізнання за межі вже відомого кола явищ, у той
час як дослід проходить у межах відкритого наукою. Спостереження як різно$
вид емпіричного дослідження залишає предмет пізнання в безмежжі реально
існуючих об’єктивних зв’язків. Дослід обмежує ці зв’язки, принаймні шляхом
абстрагування дослідників від несуттєвого для вирішення дослідницької зада$
чі. Особливо очевидно це в експериментах де прагнуть створити спеціальні
умови їх проведення.
Однак саме в поєднанні досвіду й спостереження відбувається загальний
поступ емпіричного пізнання. Тут можна послатися на наступне свідчення за$
сновника української академії наук: «Поряд із методом спостереження дово$
диться завжди переходити до дослідів не тільки для вирішення питань
пов’язаних з науковим описом явища, але й для того, щоб витягти сховану
в природному продукті силу» [6. С.9].
Так чи інакше для кожного різновиду емпіричного рівня пізнання постає
проблема часу і простору. Суть даної проблеми полягає в тому, що результат
дослідження буде більш повноціним, якщо час та простір спостереження і до$
сліду буде співпадати з часом і простором природних подій. Однак такий збіг
здебільшого перебуває поза волею і бажанням людини. Чим триваліші при$
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родні процеси (наприклад, в астрономії), тим більше стає розбіжність. На$
приклад, проведення експериментів у генетиці за умови досягнення потріб$
них температур і тиску не здатне замінити час, що у багатьох випадках потрі$
бен для відновлення унікальної життєдіяльності конкретних організмів. Так са$
мо невирішуваною дана проблема стає у випадках коли треба враховувати так
званий геологічний, космічний простір та час. «Не можна, наприклад, у лабо$
раторії відтворити газову масу, що морфологічно відповідала б космічній газо$
вій кулі. Подібні кулі можуть існувати в космічному просторі; нашу атмосферу
можна порівняти з ними, тому що вона може мати цілком визначену газопо$
дібну поверхню обмеження в космічному вакуумі. Така верхня прикордонна
поверхня не може бути відтворена для газів у наших лабораторіях»[7. С.276].
Здавалося б, що проблема неможливості врахувати реально присутню уні$
кальність кожної емпіричної події стає джерелом досить обгрунтованого скеп$
тицизму. Однак можна зазначити, що стосовно вказаної проблеми сучасна
космофізика за допомогою певних теоретичних обгрунтувань знайшла досить
цікаву форму проведення емпіричних досліджень, яку визначають терміном
«приладова ситуація»: певна планетна чи галактична система на підставі тео$
ретичного обгрунтування обирається в якості еталону для співставлення з ін$
шими при проведенні спостережень. При цьому очевидним є наступне: спо$
стереження та досліди перетворюють наші загальні поняття на такі, що підда$
ються систематичній перевірці на відповідність емпіричним одиничним обста$
винам, які мають необмежену множину об’єктивних зв’язків. Тобто наукові по$
няття піддаються не тільки логічному аналізу, а й емпіричній перевірці, що мо$
же ставати джерелом їх виправлення з подальшим їх новим впливом на зміну
в дослідах та спостереженнях.
Маємо враховувати, що вказана відмінність та зв’язок спостережень і до$
слідів з понятійно визначеними логічними міркуваннями виявляє себе в такій
формі наукового знання, яку називають фактом. Наукові факти носять, як іно$
ді метафорично висловлюються, «вторинний характер». В межах емпіричних
досліджень певним емпіричним ситуаціям надають статус наукового факту.
Тобто відкриття природного явища і його вираження науковою мовою,
як встановлення наукового факту, є два різні процеси. Досить часто в науці
тому або іншому явищу природи форму наукового факту надають лише через
багато років після їхнього відкриття.
У своїх логічних особливостях науковий факт сам по собі має максималь$
не доказове значення. Справа полягає в тому, що науковими фактами стають
такі знання явищ, які виявляють здатність вирішувати усвідомлені проблеми.
В даному випадку ми не прагнемо ототожнювати поняття факт із поняттям ін$
формація. Однак, фактами стають саме такі знання, які мають властивість ін$
формувати: знімати невизначеність в конкретних, одиничних ситуаціях. Тому
коли вважають, що наука будується на основі емпіричних, доказово встанов$
лених наукових факта — не помиляються, оскільки істинність фактів (їх тотож$
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ність самим собі) доводиться можливістю їх застосовувати для формування
методів, алгоритмізованих дій отримування передбачуваних результатів. А в
тому випадку, коли передбачуваний результат при використанні сформованих
за допомогою фактів методів не вдається отримати, тоді факт починає віді$
гравати фундаментальну еврістичну роль у виявленні невідповідності послі$
довності дій людини (методів) емпіричній ситуації. Тобто виникає усвідомлен$
ня нової проблеми.
Іншими словами факти як сформоване в емпіричних дослідженнях знання
допомагає подолати схоластику в науці. Знання фактів як характеристик оди$
ничних існувань за визначенням їхнього змісту обов’язково має межі. Оскіль$
ки відомо, що всі одиничні унікальні ситуації знати неможливо, множина прий$
нятих до уваги фактів обмежується усвідомленням конкретної проблеми, яка
за допомогою знання окремих фактів вирішується. Тобто, якщо певна сукуп$
ність фактів дозволяє вирішити проблему, сформувати визначений спосіб от$
римування передбачуваних результатів, тоді така сукупність є достатньою,
повною для формування узагальнення емпіричних даних. Учений має знати
стільки окремих фактів, скільки потрібно для розуміння загальних висновків,
що вирішують проблему.
У поступі науки емпіричні дані постійно уточнюються, деталізуються, ви$
світлюються з нових сторін. Відбувається як логічний і математичний аналіз
фактів, так і їх перевірка. В дослідженнях не тільки встановлюються нові фак$
ти. Йде безупинне повторення вже поставлених експериментів, відбувається
перегляд відомих явищ, що спостерігалися науковцями раніше, оскільки
об’єктивність емпіричних ситуацій дозволяє уточнювати, доповнювати наші
фактуальні знання їх аналітичною обробкою. Важливість зв’язку науки з об’єк$
тивністю пояснюється тим, що усвідомлення проблем (одиничне та унікальне
виявлення незрозумілого, чогось невідомого) дозволяє науковцям охоплюю$
чи свій і «чужий» емпіричний матеріал формувати невипадкову цілісну систе$
му поєднання розрізнених фактів у відповідь на раніше усвідомлені, поставле$
ні наукою питання.
В емпіричних узагальненнях відповідь на усвідомлені проблеми даються
за допомою фактів. Тому такі відповіді мають об’єктивний зміст, оскільки спо$
віщають людині про об’єктивно можливе вирішення проблеми. На підставі
зв’язку із усвідомленням проблем емпіричне узагальнення йде далі банальної
констатації фактів. По відношенню до виявленого незнання та осмислення
суті проблеми емпіричні дані постають як носії істотного, важливого для вирі$
шення проблеми знання, тобто як інформація, що знімає невизначеність. То$
му емпіричне узагальнення не тільки засновується на проблемах і фактах, а й,
у свою чергу, здійснює вплив на факти та постановку проблем.
Якщо так звані емпіричні закони є окремий випадок емпіричних узагаль$
нень, то емпіричне узагальнення є окремий випадок наукових узагальнень
взагалі. Треба враховувати, що серед наукових узагальнень можуть бути такі,
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що на емпіричні дані безпосередньо не спираються. Наприклад, поняття
«простір як порожнеча» (І.Ньютон) не може бути визнане результатом емпі$
ричного узагальнення.
Як різновид узагальнення емпіричне узагальнення може ставитися у від$
ношення до абстрактно$теоретичного узагальнення. Однак при цьому воно
не втрачає свого зв’язку з об’єктивним змістом фактів сповіщаючи про щось
реально можливе, таке із чим обов’язково треба рахуватися, як із чимось не$
залежним від волі та бажань суб’єкта, навпаки, воля та бажання від їх змісту
мають залежати. Тому при визначеності вирішуваних проблем знання фактів
(їх зміст) не відрізняється від знання принципів, законів, теорій, а емпіричне
узагальнення залишаючись у межах фактуального є звільнене від здогадів
та довільних екстраполяцій знання.
Загалом емпіричне узагальнення може бути визначене як відповідь «мо$
вою фактів» на поставлені питання, задачі, проблеми, зняття невизначеності
об’єктивними даними. Будь$який метод вирішення задачі (відома послідов$
ність дій з передбачуваним результатом) як узагальнююче знанння в емпірич$
ному застосуванні до унікальних одиничних обставин починає виявляти свої
межі, демонструвати свідомості нову проблему. При цьому в цих виявлених
межах, як знання про реальну об’єктивну можливість досягти передбачуваний
результат, метод сформований за допомогою узагальнення фактів завжди за$
лишається істинною думкою.
У тих випадках, коли емпіричне узагальнення не спирається на науково
перевірений фактичний матеріал систематизований усвідомленням проблем,
воно стає довільною екстраполяцією, що не визнається науковим знанням.
Вирішення проблем шляхом емпіричного узагальнення виявляє свою науко$
вість та істинність можливістю передбачувано використовувати це знання.
Ця передбачуваність емпірично виявляє себе в тому, що проблема вирішу$
ється створенням методу, який визначаючи активність дій людини дозволяє
отримати передбачувані наслідки.
Треба зазначити, що існує досить поширена помилка встановлення тотож$
ності між емпіричним узагальненням і гіпотезою. Підставою для появи такої
помилки є те, що при емпіричних узагальненнях та формуванні гіпотез вико$
ристовується дедукція для виведення висновків, що перевіряються подаль$
шим вивченням емпіричних явищ. Однак, зміст емпіричних узагальнень не ви$
ходить за межі тих фактів, на які воно спирається, тому такі узагальнення
змістовно не відрізняються від факту. Гіпотеза, навпаки, змістовно завжди
за межами фактів, що слугували підставою для її появи. Також, емпіричне уза$
гальнення формується як встановлення єдності різних фактів, яка дозволяє
дати відповідь на питання, вирішити емпірично наявну проблему емпірично
наявними засобами. В гіпотезі, навпаки, береться до уваги який$небудь один
факт або кілька важливих ознак явища для формування уявлення про можли$
ве явище, а не емпірично наявне.
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Також є наступна принципова відмінність емпіричного узагальнення від гі$
потези. Наслідок емпіричного узагальнення доводиться, розкриває свій зміст
та має сенс по відношенню до усвідомленої проблеми, що лежала в основі
вибору та узагальнення фактів. А тому він не залежить від узгодженості з ін$
шими існуючими науковими уявленнями про світ. Він вирішує проблему, дає
питання на відповідь або ні. Навпаки, наукова гіпотеза (як і наукова теорія) не$
минуче повинна пов’язуватися з усіма можливими систематизованими емпі$
ричними даними та обгрунтованими теоретичними знаннями про дійсність,
не суперечити їм . Тому, якщо емпіричне узагальнення є фундаментальним не$
порушним знанням у науці, то гіпотетичне та теоретичне знання є змінне. Так,
періодична система хімічних елементів як емпіричне узагальнення залиша$
ється незмінним знанням, а теорії які її пояснюють можуть множитися, зміню$
ватися.

3. Òåîðåòè÷íèé ð³âåíü ï³çíàííÿ ³ àáñòðàêòíå ìèñëåííÿ

В

становлення відношення між емпіричним та теоретичним рівнем пізнання
сьогодні здійснюють на основі так званої тези Дюгема$Квайна. Теза була
сформульована французьким фiзиком Дюгемом для вирiшення ряду методо$
логiчних проблем, пов’язаних з математизацiєю теоретичної фiзики. У.Квайн
[8. С.94–95] поширив значення тези Дюгема на теорiю взагалi, як рiзновид
наукового знання. Дюгемівське формулювання тези було наступним: «фiзична
теорiя має системний характер, а її окремi положення отримують значення
тiльки в контекстi теорiї». За умови дотримання зазначеного положення
ми повиннi визнавати, що експериментальнiй перевiрцi пiдлягають не iзольо$
ванi теоретичнi положення, а теорiя в цiлому. Отже, згідно з даною тезою, всу$
переч тезам емпіристів ХІХ та ХХ ст., теорiя не верифiкується, тобто не подiля$
ється на окремi редуковані положення, якi потiм незалежно одне вiд одного
перевiряються експериментально. Системність зумовлює наступну обстави$
ну: у разі встановлення невiдповiдностi між передбаченнями теорiї та експе$
риментами неможливо визначити, яка саме частина теоретичної системи (те$
оретична модель або конкретна гiпотеза помилкові).
Iдея iзольованої перевiрки гiпотез має своїм першопочатком iндук$
тивiстську методологiчну настанову, яка найбільш однозначно була висловле$
на неопозитивістами (М.Шлік, Р.Карнап, Г.Рейхенбах та ін.). Вона вимагає ви$
знавати наукове формулювання законiв природи наслiдком узагальнення
фактiв. Проведений У.Квайном аналіз («Дві догми емпіризму») визначень, яки$
ми представники «Віденського кола» розмежовували аналітичні та синтетичні
судження, виявив, що критерій вирізнення не може бути логіцистським, він –
прагматистський. Після появи детального логіко$математичного обгрунтуван$
ня тези Дюгема Квайном, значним колом філософів науки почала визнавати$
ся ідея неможливості безпосереднього виведення визначень законів природи
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з процедури узагальнення одиничних суджень. Тим самим, відбулося визнан$
ня правильності зауважень Д.Юма, який попереджав, що узагальнений висно$
вок в індуктивному умовиводі, при спробі поширити значення висновку на всі
емпіричні ситуації, виявляє позалогічність підстави висновку. Іншими слова$
ми, як засіб узагальнення емпіричних даних (наприклад – фактів) логічно$пра$
вильне індуктивне доведення неможливе.
Якщо людина усвідомлює, що має різні «Я» (різні самопричини певного іс$
нування), тоді ій доведеться встановлювати відношення між ними. Однак кож$
не з «Я» є Абсолют (в значенні запропонованому С.К’єркегором). Тому існу$
вання множини «Я» набуває форми «війни на знищення». Так має відбуватися
тому, що причина існування по відношенню до інших існувань в усвідомлено$
му існуванні відповідає за своє існування (наприклад: мораль, право).
Безвідповідальне існування спонтанного супроводжується можливістю са$
мознищення. Така можливість виникає тому, що ототожнення «Я» з самопри$
чиною існування є субстанціоналізація (на зразок Декарта, Фіхте), яка завер$
шено має визначатися поняттям «плюралізм субстанцій» (в значенні монадо$
логії Лейбніца). Засобом самозбереження за наявністю можливості самозни$
щення постає усвідомлення свого існування, яке в формі моралі, права, тощо
зовнішнім чином започатковує гармонізацію. Якщо засобом збереження існу$
вання від самознищення стає інше існування, тоді свобода та спонтанність
не існують як дійсність. Вони є лише потенційна можливість обмежена зов$
нішніми обставинами. Прикладом може слугувати ідея ієрархії множини суб$
станціоналізованих «Я», яку ми зустрічаємо в «наперед встановленій Гармонії»
Лейбніца, що демонструє перетворення самопричини існування в обумовле$
не зовнішніми обставинами буття.
Множина «Я» по відношенню до самої здатності спричинювати певні ста$
ни, певне існування в межах «наперед встановленої Гармонії» змістовно стає
«вампірним» існуванням, оскільки зміст обмеження певного існування в його
можливості самознищуватися береться від самої цієї здатності бути причи$
ною. Іншими словами, факти існування творчості свідчать, що «Я» має бути
одиничним феноменом, який самообмежується собою як трансцендентальна
єдність, а не іншими «Я». За Р.Декартом в науці «Я» самореалізується в формі
постулювання положень, що приймаються без доведень – аксіом.
Як відомо, «Щоб аксіоматизувати природничо$наукову теорію, потрібно
сформулювати принаймні три групи аксіом. Перш за все — аксіоми логіки.
Друга група – математики. Мова йде, зрозуміло, не про аксіоматизацію мате$
матики, а про представництво в аксіоматичній формі фрагмента математич$
ного знання, який потрібен для певної змістовної теорії. На завершення, аксі$
оми самої природничої теорії»[9. С.8].
Стосовно зазначеного треба враховувати, що «Вибір логічних засобів та їх
інтерпретація є завдання, яке вирішується за межами проблем конкретної на$
уки. Це проблема метанаукова – методологічна, філософська, хоча розробка
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логіки не є безпосереднє завдання філософії та методології»[9. С.13]. До та$
ких філософських проблем, без вирішення яких неможливе створення систе$
ми наукового знання, можемо віднести наступні. «Чи згодні ми прийняти
як об’єкт теоретичного знання те, існування чого лише доводиться нашою те$
орією, але не репрезентоване в формі теоретично сконструйованого об’єкта?
Чи є фізика лише теорією, яка впорядковує наші відчуття (Е.Мах), чи вона має
своїм предметом існуючий незалежно від нашої свідомості світ? Чи обмежу$
ється світ теоретичного знання світом спостережуваних речей та процесів,
чи варто припустити, що наше знання може бути знанням про об’єкти, які ні$
коли не спостерігаються принципово?» [9. С.13].
Загалом потреба в філософському доповненні науки постає у зв’язку
з тим, що «для більшої частини положень науки не вдається визначити безпо$
середній референт матеріальної дійсності» [9. С.16]. Зазначене виявляє іншу
відому проблему, яка полягає в тому, щоб зрозуміти, що саме може бути дане
людині, її пам’яті, в формі знання, мати властивість знання. Власне дана проб$
лема в ясній формі була поставлена ще Сократом та Платоном. Останній вда$
ло зазначав: «Коли займаються видимими формами та розмірковують про
них, тоді мислять не про них, а про ті, які їм уподібнюються…» [10. С.386].
Іншими словами, ми маємо визнати, що данність існування в формі знан$
ня починає визначатися логічністю, а не емпіричністю. Наприклад, із розвит$
ком математики, виникненням ірраціональних, комплексних, гіперкомплекс$
них чисел, аналізу нескінчено малих та великих, про емпіричну визначеність
відносин між ними мова не йде. Відносини та зв’язки між такими числами ви$
значаються виключно логікою, теоретичними міркуваннями. Особливо гостро
та сама ситуація постає в квантовій механіці, нанонауці.
Визначене теорією та логічністю існування, яке презентується знаннями
та може усвідомлюватися, розумітися, репрезентуватися, постає в формі
предмета думки, для якого окремо від нього немає ні простору, ні часу. Їх існу$
вання цілісне, в$собі$тотальне. Одна тотальність постає як існуюча поряд з ін$
шою, що подекуди спричинює парадокси.
Власне здійснювані спроби обмежити таку тотальність без порушення її ці$
лісності є головною причиною появи парадоксів. Наприклад: ідея існування
множини усіх інших множин, яка сама є підмножиною самої себе.
Якщо не ототожнювати визначене змістом тієї чи іншої системи зв’язаних
уявлень про існування з платоністськими ідеями та значеннями змінної в фор$
мі одиничного, неповторного існування номіналістів, тоді існування предмета
думки має визначатися субстанціональним, родовим існуванням, яке створює
та уможливлює інші існування. Застереженням щодо субстанціонального існу$
вання може слугувати зауваженння висловлене Аристотелем стосовно введен$
ня Платоном такого регулятора існування, який не належить цьому існуванню.
Враховуючи вказане застереження маємо звернути увагу, що протилеж$
ність існування і анти$існування як регулятор існування існує за межами пев$
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ного існування. Тобто єдність і боротьба протилежностей, визначена в межах
діалектики Гегеля як основа існування, постає для людини як знання про не$
знання. Тут власне мова йде про внесення такого обмеження в світ ідей Пла$
тона, яке руйнує його, оскільки передбачає, що існує дещо неідеальне.
Цікаво, що Платон в «Бенкеті», який ми вище згадували в попередніх роз$
ділах, через образ Пенії не відкидав подібну версію. Власне запроваджуючи
в свою онтологію «світову душу», покликану зв’язувати між собою незмінний
світ ідей з мінливим світом речей, по відношенню до існування ідей і речей він
виокремлював ще одне існування – спонтанної самодіючої причини, свободи.
Тут доречним буде нагадати, що гносеологічно визначена роль пам’яті
у Платона, враховуючи вказане вище, скоріше має еврістичне, а не містичне
значення, оскільки змістовно характеризує специфіку знання – це те, що мож$
на пам’ятати, відтворювати в уяві незмінним, тотожнім, адекватним чином.
При встановленні відношення думки до думки незмінність змісту думки про
зміст думки стає важливою умовою правильності, правдивості, істинності
думки. Якщо думка$А про думку$В спотворює думку$В, тоді думка$А є хибною.
Іншими словами, «пригадування» у Платона – це метафора, а «очевидність»
тотожності у Декарта – це змістовна, теоретично виважена характеристика
відношення людини думаючої до знання, яке є знанням.
Також треба враховувати, що в межах вказаного контексту концепція то$
тожності думки і буття, висловлена Шеллінгом та підтримана Гегелем і Марк$
сом, побудована на гегемонії досвіду, минулого. Так, наприклад, у К.Маркса
при визначенні методу «Капіталу» зазначено: «…оскільки тут ми розглядаємо
не абстрактний процес мислення, що відбувається тільки в голові, а дійсний
процес, який відбувся і продовжує відбуватися, суперечності, які ми розгля$
даємо, розвиваються в практиці і, скоріше за все, знайшли своє вирішення.
Ми прослідкуємо, яким чином вони вирішувалися, і відкриємо, що це було до$
сягнуто встановленням нового відношення, дві протилежні сторони якого нам
треба розвивати…» [11. С.497–498].
Саме – це «треба розвивати» в такому контексті змістовно зв’язане ви$
ключно з минулим, як із джерелом проблем, задач, питань, а не способом їх
можливого свободного вирішення. На спосіб можливого вирішення такий під$
хід накладає змістовні обмеження, а тому в межах цього підходу, наприклад,
виявляється неможливість визначити вирішення усвідомлених проблем скон$
струйованими творчим розумом новими способами.
За допомогою наведеної інтерпретації ясного змісту і значення набуває
введене Аристотелем визначення методу теоретичного пізнання: «Розділяю$
чи складне на його прості складові (частини цілого) і розглядаючи з чого воно
складається, ми … відносно перерахованих понять краще побачимо, чим во$
ни відрізняються одне від одного і дамо найкраще пояснення кожному з них»
[12. С.376]. «Як і скрізь, тут, найкращий спосіб теоретичного міркування поля$
гає в дослідженні первинного утворення предметів» [12. С.377].
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По відношенню до концептуальної системи теорії наукового пізнання, яка
визначається зв’язком та відношенням знань, що репрезентують три різнови$
ди знання як елементів наукового мислення, концепція тотожності думки
і буття постає в якості форми усвідомлення та осмислення знання про не$
знання. Тобто одного з трьох елементів мислення як незалежного від інших.
У межах системи відношень між знаннями в науковому мисленні знання
про незнання визначаються смисли і значення, які надають термінам та по$
няттям. Тобто в мисленні існує відношення термінів і понять до пов’язаних
певними відношеннями уявлень, які формують усвідомлену суперечність
(проблему, задачу, питання), що визначає їх осмисленість, значення. За ме$
жами такого відношення слова, знаки, терміни, поняття можуть набувати інші
смисли і значення в залежності від суперечностей, тобто об’єктивних обста$
вин. Також треба враховувати можливість іншого відношення: речей і понять.
Наприклад, тільки виявивши відповідність речей ідеям людина стає знаючою
речі, розуміючою речі, здатною передбачати, що з цими конкретними, оди$
ничними, унікальними речами можна зробити, щоб отримати ті чи інші перед$
бачувані результати своїх дій. Можлива невизначена та неосяжна множина
об’єктивних властивостей речей, що може реально існувати як притаманна
їм, залишається поза увагою скерованої усвідомленням свого незнання лю$
дини. Від неї абстрагуються, оскільки взаємодія знаючої, розумної людини
з речами відбувається предметним чином.
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ідомий французький фізик Луї де Бройль зазначав, що «…великі відкриття
здійснені різними науковцями, які не мали на меті ніякого практичного за$
стосування і займалися виключно теоретичною проблематикою, швидко зна$
ходили собі місце в технічному застосуванні. Планк, коли він уперше описав
формулу, яка тепер номінується його ім’ям, не думав про освітлювальну техні$
ку… Дещо аналогічне трапилося і з моїм відкриттям. Я був здивований, коли
дізнався, що розроблені в моїх дослідженнях ідеї швидко знаходять конкрет$
не застосування в техніці дифракції електронів.»[1. Бройль Л.де. По тропам
науки. –М.,1962. С.223]. Специфіку наукової діяльності, яку тут описано зазви$
чай називають визначеною істиною.
Яскравою антитезою зазначеній констатації можна визнати характеристи$
ку відношення до істини представників постмодерну, яку висловив Г.Томлін$
сон в роботі «Після істини». В ній зокрема зазначено: «Викриття поняття істи$
на полягає у тому, що, незважаючи на приписування особливої ролі «істини»
в наукових дослідженнях, це поняття є не наукове, а слугує основою апологе$
тики сциєнтизму і відноситься до так званої «риторики науки». Ідея істини
спирається на уявлення про світ «сам по собі» та концепцію його «відобра$
ження» в мові та теорії. Насправді світ – це те, що задається параметрами
певної теорії, а теорій багато, вони не завжди сумірні. Тому пропонується вза$
галі облишити поняття істини та вести мову лише про прагматичний бік спра$
ви. Представник постмодернізму не стане питати «Чи істинне дещо?», він спи$
тає «Що це дає?». [2. Tomlinson H. After truth: Post$modernism and rhetoric of
science // Dismantling Truth in the post$modern world/ $London^Weidenfeld and
Nicolson, 1989. P.55].
Враховуючи загальну критику прагматизму як парадоксальної філософії,
але не визначаючись нею, висловлену Г.Томлінсоном позицію щодо місця істи$
ни в апологетичній «риториці науки» можна змістовно протиставити емпіричній
констатації науковця про роль істини в наукових дослідженнях. Наприклад,
у К.А.Тимірязева вказано наступне: «…саме в своєму, незалежному від вказі$
вок життєвої мудрості та моралістів, вільному розвитку вона [наука] виявляєть$
ся джерелом практичних застосувань. Дивовижний розвиток техніки, який по$
верхові спостерігачі визнають за видатну рису ХІХ ст., є тільки похідний резуль$
тат розвитку науки, що вперше була звільненою від гніту утилітаризму. Яскра$
вою демонстрацією цього є розвиток хімії: вона була і алхімією, і ятрохімією,
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на побігеньках у гірничої справи, і у аптеки, і тільки в ХІХ ст., «столітті науки»,
вона вперше стала чистою хімією, тобто чистою наукою, що виявило її провід$
ну роль по відношенню до медицини, техніки, гірничої справи…»[3. К. А. Тими$
рязев Сочинения. – М.,1939. Т.VIII. с.17]. Стосовно зазначеного можна тільки
додати, що, з точки зору реального науковця, наука в незалежному від вказівок
життєвої мудрості та моралістів вільному розвитку самовизначається дивним
для утилітаристів поняттям про істину. Тому цілком природньо перед філософа$
ми стоїть проблема визначитися стосовно відповіді на два наступні питання.
Перше. Чи може поняття істина витлумачуватися як міфологемна апологетика
та риторика науки? За такої постановки питання наука не може бути визнана
авторитетом при визначенні, принаймні, наукової істини. Друге. Чи може воно
має інше значення ніж реалізація вірування в існування світу «самого по собі»
і можливість його «відображення» в мові та теорії.
Зазначимо, на основі попередньо висловленого можна вважати, що у ме$
жах сформованої філософією теорії наукового пізнання істина – це поняття,
яким визначається знання на відміну від незнання, мислиме від пережитого.
Тут ми рахуємося з думкою, що істина в філософії одночасно є мета пізнання
та предмет дослідження. Для філософа навіть заперечення ідеї істини постає
як її дослідження, певна спроба вирішення проблеми істини. Тому на відміну
від науковця, якого дехто може звинуватити в апологетиці, філософ є людина,
що не здатна уникнути питання про істину. Із запереченням істини філософія
заперечується як різновид розумової діяльності людини. Тоді її можна підво$
дити під поняття літературна творчість чи міфологія та тому подібне, характе$
ризуючи виключно властивостями літератури чи чогось подібного. Наприк$
лад, поділяючи її на сюжети, жанри, стилі та тощо.
Філософи здебільшого вирізняють кореспондентну, когерентну, семантич$
ну, операціональну концепції істини.
Кореспондентною фактично називають аристотелівську концепцію істини
описану за допомогою мови математичної логіки.
Когерентною називають концепцію істини, яка описує внутрішню узгодже$
ність елементів знання, речень, їх несуперечність, повноту та доведеність ви$
сновку про самодостатність ознак істинності знання.
Семантичною називають таку концепцію істини, яка визнає за «істинність»
визначення в межах метамови кореспондентних положень. Подекуди цю кон$
цепцію витлумачують як рефлексивну, оскільки метамова може змінюватися,
вдосконалюватися виявляючи незмінність істинного змісту знання.
Операціональною називають таку концепцію істини, яка визначає істину
як наслідок вимірювань здійснюваних в процесі експерименту. Треба врахо$
вувати, що для операціоналістів наслідки експериментальних вимірювань є
неповторні та унікальні.
Також визнається існування спроб подолання зазначеного розмежування
концепцій істина на основі ідеї застосування принципу доповнюваності [4.
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В. Н. Порус Дополнительности принцип // Новая философская энциклопе$
дия: В 4$х Т. – М.,2001. – Т.1. – с.691–692], діалектичної єдності різного [5.
Ильенков Э. В. Диалектическая логика. – М.,1984].
Нагадаємо, що принцип доповнюваності був запропонований Н.Бором
(1927) для інтерпретації квантової механіки. Згідно з даним принципом для
повного опису квантово$механічних об’єктів потрібно використовувати два
взаємовиключних класи понять, кожен з яких можна застосовувати в особли$
вих умовах окремо, а їх єдність (наприклад: корпускулярно$хвильова модель)
потрібна для відтворення об’єктів з урахуваннях різних властивостей.
В Україні має поширення визначення істини «як відповідність думки дійс$
ності». Це визначення може прийматися в теорії наукового пізнання тільки
в тому випадку, якщо поняття «відповідність дійсності» розкривається неза$
лежно від поняття «істина», якщо поняття «дійсність» буде тотожне поняттю
«знання». Інакше ми будемо мати справу не з визначенням, а з роз’ясненням
одними словами, більш поширеними та прийнятними, інших слів – менш вжи$
ваних та прийнятних.
Таке саме виявляємо і в загальновідомій концепції Аристотеля, яка спира$
ється на віру в існування об’єктивної істини не розкриваючи саме поняття
«об’єктивність». Власне цей смисл виявляється у всесвітньо відомих словах:
«Ми вважаємо існування таким тому, що воно є таким, а не тому, що воно є та$
ким бо ми так вважаємо».
Серед гносеологічних трактувань терміна «істина» мають поширення на$
ступні: «істина – це відповідність знання дійсності»; «істина – це властивість
взаємоузгодженої системи знань»; «істина – це корисність та практичність
знання, характеристика його ефективності»; «істина – це згода більшості»; «іс$
тина – це відповідність думки емпіричному підтвердженню».
Стосовно розмаїтості філософських тлумачень істини І.Т. Касавін вислов$
лює цікаву компілятивну думку, що «Істина є багатоаспектною, і тому про неї
можна говорити і як про відповідність знання дійсності, і як про взаємоузгод$
женість знання, і як про певну філософську категорію, що позначає ідеал
знання і спосіб його досягнення» [6. И. Т. Касавин Истина // Новая философ$
ская энциклопедия: В 4$х Т. – М.,2001. – Т2. С.171]. Однак, подібній спробі
компаративізації завжди можна протиставити позицію, за якою «відмінності
у визначеннях поняття істини являють нам більш глибокі розмежування у вирі$
шенні фундаментального питання про пізнаваність об’єктивного світу»[7.
Э. М. Чудинов Природа научной истины. – М.,1977. С.11].
Наприклад, «Істина не може бути визначена в феноменології як відповід$
ність думки та її об’єкта, оскільки з такого визначення випливає, що філосо$
фія має визначати, з одного боку, будь$яку думку і, з іншого, – будь$який
об’єкт в його зовнішньому тотальному зв’язку: феноменологія навчає, що та$
ка зовнішність принципово не дана думці»[8. Лиотар Ж.$Ф. Феноменология /
Перевод и послесл. Б. Г. Соколова – СПб., 2001. С.43].
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Починаючи з Д.Юма та І.Канта вирізняють два основні підходи до визна$
чення знання: натуралістичний і критичний. Натуралістичний передбачає
впевненість, що речі є такими, якими вони сприймаються людьми в здорово$
му глузді. Відповідно цей підхід ігнорує проблему обгрунтування знання. Кри$
тичний, який здебільшого пов’язують з контролюючою саму себе філософією,
передбачає, що начебто очевидне і просте насправді є складне і сумнівне, то$
му воно потребує обгрунтування пізнання і знання, визначення умов достовір$
ності та доведення її наявності.
У випадку самовизначення людиною себе як носія «наукового здорового
глузду» (Б.Рассел), який не протиставляє науку і буденне знання, вірування,
з необхідністю виникає визнання, що наука дає істину завдячуючи руху від
гадки і вірувань. Різниця між останнім полягає лише в «ступені» правдоподіб$
ності.
Однак, аналіз «правдоподібності» виявляє логічну форму, схему абстракт$
ного синтезу, що потребує додаткового її наповнення певним змістом, конк$
ретністю уявлення, яке саме$по$собі є стороннє по відношенню до цієї схеми.
Загалом теорія дескрипцій обгрунтовує процедуру вилучення з мови опи$
сових виразів за допомогою логічних переформулювань речень. Така проце$
дура формує новий тип визначень$описів, які мають іншу логізовану (пропози$
ційну) структуру. Можливість замінити описи створені за допомогою однієї
структури на іншу свідчить, що граматична форма вихідних речень не має
зв’язку з «дійсним смислом». Введення мови формалізованих дескрипцій пе$
редбачає окреме формування імманентних аксіом, постулатів, правил виве$
дення, тобто кодифікації правил ставлення до введених символів. У безпосе$
редній формі виникнення, в формалізованих мовах потреба в дескрипціях зу$
мовлена наявністю невизначеної (потенційно незліченної) множини об’єктів,
що не мають власних імен. Тому констатується, що логічна істинність –
це клас тверджень серед усіх можливих тверджень мови$об’єкта, який відпо$
відає правилам і законам, що продукують існування думки.
Варто звернути увагу на думку Є. І. Андроса, який визначив за головний
недолік існуючих концепцій істини, «що вони виходять лише з внутрішнього
критерія істини, без звернення до питання про відповідність знання дійсності
(яка має бути даною не через досвід пізнання, а через існування саме$по$собі),
що неможливо без звернення до категорії практики» [9. Е. И. Андрос Истина
как проблема познания и мировоззрения. – К.,1984. С. 12–13].
Однак спроба зведення вирішення проблеми істини до «практики» не мо$
же визнаватися адекватною. Оскiльки реальна практична змiна певної пред$
метної взаємодiї дуже часто може здійснюватись через усвiдомлену змiну
умов протiкання процесу, тодi формальна фiксацiя умов та можливого
наслiдку їх змiн повинна мати мiсце. Тут ми маємо враховувати, що люди ма$
сово практично змiнюють предметнi взаємодiї (вся буденна та промислова
дiяльнiсть побудована на цьому). А це означає, що якби мислення мало пред$
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метом свого перетворення відображення наприклад тiла, а не процеси змiн,
тодi не можуть виникнути знання нових способiв перетворення цього тiла. Ли$
ше тодi, коли ми визнаємо, що мислення може мати в якості предмета думки
саму взаємодiю, а не тiло чи тiла, стає логічним висновок, що плани змiни
предметiв, взаємодiї тiл являють нам результат мислення.
Іншими словами знання, за допомогою яких здiйснюють змiни в уявленнях
про способи отримання передбачуваного результату слугують людині для пе$
ретворення знань про вiдомi властивостi дiйсностi. Якщо уявлення про мето$
ди може бути безпосередньо використане в дiяльностi як визначальний для
форми дiї момент, то знання про те, що існує об’єктивно незалежно від суб’єк$
та та його волевиявлення не можуть використовуватися безпосереднім чи$
ном. Вони використовуються в якості інтелектуальних знарядь змiни уявлення
процесiв (змін), що застосовуються при формування образу можливої прак$
тичної дiї людини, але самі не являють собою образ форми діяльності. У дано$
му випадку мова йде про знання рiзних процесів, внаслідок змiни яких виника$
ють явища та подiї, що не iснують без цих процесiв. Як визначалося в попе$
редніх розділах такі знання є елементами думки, а не практики.
Очевидно, що здатнiсть фiксацiї умов протiкання процесiв та результатiв їх
взаємодiї дозволяє використовувати знання функціонально – не потребуючи
розумiння сутностi протiкаючих реально процесiв (у виглядi уявлень про ціле$
спрямовано відтворювану послiдовнiсть потрiбних дiй). Лише при не$
обхiдностi змiнити (а не замiнити) метод виникає усвідомлення потреби змі$
нити наявні уявлення процесу, щоб отримати новий метод – уявлення проце$
су змiни процесу. В даному випадку знання про свiт і його властивості мають
слугувати в якості знарядь змiни уявлень про можливі способи дiї з предме$
том. Тобто знання властивостей свiту потрiбнi суб’єкту, що мислить.
Оскiльки знання про свiт виступають засобом змiни уявлень про способи
дiї, тобто використовуються функцiонально (або «практично», як кажуть праг$
матисти), вони безпосередньо «не входять» до такого результату мислення,
як знання методу чи плану дiй. В уявленнях поєднуються одні знання з iнши$
ми, а співставлення знань і об’єктивної дiйсностi вiдбувається за межами
мислення та логiчних структур – у практиці.
Отже, згідно з наведеним, не наука, що являє собою діяльність визначену
самосвідомістю, а магiя та мiстицизм будуються на уявленнi про безпосе$
реднiй зв’язок слова i дiйсностi, коли слова вважаються здатними безпосе$
редньо впливати на дійсність. Специфіка наукового мислення, навпаки, має
визначатися через схему зв’язку слова i образу, слова i мислення, де мисляча
iстота (iстота, що здатна цілеспрямовано змiнювати саму себе) яка має мову
перебуває у зв’язку з об‘єктивною дiйсністю. Дійсність може навіть розгляда$
тися в якості окремого знаряддя зміни уявлень такого суб’єкта, що принципо$
во не відрізняє її за своїм впливом на суб’єкта від слів, символів та знакових
систем.
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7.2. Çíàííÿ ³ ìèñëåííÿ

Л

огіка та знання правил мислення сповiщає про нашi теперiшнi розумовi
можливостi, а не про об’єктивно iснуючий свiт. Правила, усвiдомленi
як прийнятнi для керiвництва розуму, реалiзуються в знаходженнi конкретно$
го знання, яке вiдповiдає на поставленi питання заздалегiдь визначеним чи$
ном (загальновідомий приклад: таблиця множення). Суперечностi, усвідомле$
ні внаслiдок рефлексивного самоаналiзу свiдчать розуму, що мислення
взялось за вирiшення таких завдань, для котрих ще немає схем синтезу ви$
значень, тобто суб’єкт ще не має вiдповiдного ступеня розвитку методів мис$
лення, знання для вирiшення виявленої проблеми.
Використання наявних методів дає змогу алгоритмiчно вирiшувати завдання,
якi повсякденно виникають перед людиною. Алгоритмічність, у даному випадку,
постає в якості певного гаранта передбачуваності наслідків цілеспрямованої ді$
яльності. Для безпосереднього споживача продуктiв мислення, що використо$
вує готовi конструкцiї суджень, байдуже, чи цi взаємопов’язанi уявлення є ре$
зультатом випадку, коли неодноразово виявлялася деяка послiдовнiсть чуттєвих
образiв, чи цей зв’язок уявлень є продуктом спецiально органiзованого емпiрич$
ного дослiдження (систематичних дослiдiв Фарадея, наприклад), чи це – резуль$
тат складного науково$теоретичного, фiлософсько$рефлексивного дослiджен$
ня. Тому пересічний споживач продуктiв мислення може непохитно стояти
на точцi зору необхiдностi завжди точно слiдувати встановленій послідовності дій
з наперед відомим результатом (метод). А будь$який вiдхiд вiд опрацьованих
схем, тобто протирiччя, вiн намагається уникнути. Унаслідок зазначеного вихо$
дить, що мислення можуть ототожнювати лише з вiдомими, несуперечливими,
покладеними у завершених формах зразків розумовими діями.
Функцiонально науку можна розглядати як дiяльнiсть людини, яка здатна
створювати визначене волею суб’єкта обмеження наявного свiдомостi свiту
осмислених iдеальних, чуттєво наочних та перевiрених практикою існувань. Та$
ке обмеження уможливлюється завдяки властивостi людини iнодi бути iнтелек$
туальною.
Слід зазначити, що «образ» речi ніколи не може спiвпадати iз об’єктивно
існуючою річчю, а методологiчнi засоби здатнi вказувати лише на
вiдповiднiсть наших мiркувань попереднім міркуванням та досвiду. Формуван$
ня єдностi знань при наявностi розмаїття сенсiв i значень через метод
вiдповiдає вiдомим вимогам iстини, як у множині різних критеріїв сфери iде$
ального, так i у множинi емпiричних та практичних критерiїв.
Б.Рассел аналізуючи чуттєво дане з позицій наукового реалізму критикує
суб’єктивний реалізм принципово вирізняючи зміст «матерія і свідомість»,
«одиничне і загальне». У Аристотеля ці поняття з’єднуються формою: форма
речі і форма думки про неї тотожні; форма буття одиничного є формою буття
загального.
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Взагалі проблема взаємозв’язку смислу і значення, які визначають єдність
та змінність знання визнається центральною не тільки в аналітичній філосо$
фії. В межах останньої приймається положення, що функція пізнання полягає
в створенні упорядкованої структури знаків, яка дозволяє людині цілеспрямо$
вано, ефективно, розумно діяти. Іншими словами, пізнання формує систем$
ність, цілісність свідомості.
У даному випадку доречно буде зазначити, що відома філософам і теоло$
гам теза «знаю, щоб вірити» цілком адекватна, якщо віру визначати за прин$
ципами прагматизму Ч.Пірса, як основу діяльного відношення людини до сві$
ту. Тобто віра є цілісне духовне утворення, а тому вона може визначатися
основою життєдіяльності людини, безпосередньо визначати людське життя
в його діяльних проявах.
Як відомо, саме слово «прагматизм» традицiйно виводиться вiд давньо$
грецького «прагма» – дiя. А прагматизм розумiється як «фiлософiя дiї»,
що цiлеспрямовано протиставлено настановi на «чисту» теорiю. Для нас важ$
ливо, що прагматизм зводить знання до «прагматичної вiри» або «вiрування»,
яка є безпосереднє знаряддя емпiричної дiї. Саме цiй проблемi присвячена ві$
дома стаття Пiрса «Закрiплення вiрування» (1877).
Сумнiв i вiра, вважає Пiрс, – це такi стани свiдомостi, що вiдрiзняються
один вiд одного специфiчним почуттям – невпевненiстю в першому випадку,
впевненiстю – в другому. На підставi вiри люди впевнено дiють, а сумнiв
не може стало визначати нашу поведiнку.
У свiдомостi людини постiйно вiдбувається боротьба за досягнення
та закрiпленнi вiрування: «...з сумнiву починається ця боротьба, з припинен$
ням його вона завершується». Цю «боротьбу» Пiрс називає «дослiдженням».
Як зазначено у М.Ебера, Пiрс посилює суб’єктивiзм вiри, наголошуючи
на її неспiвмiрностi з поняттям «iстинностi»: «ми можемо уявити, що шукаємо
не просто переконання, але переконання iстинного. Але пiддайте цей вими$
сел випробуванню, i вiн виявиться безпiдставним; адже лиш тiльки твердої
вiри досягнуто, ми цiлком задоволенi, хай та вiра iстинна чи хибна» [83, с.68].
Рiзновидом вiрування є «апрiорний метод», що закладає в основу вiри «згiднi
з розумом» передумови, тобто такi положення, якi ми схильнi приймати як за$
гальні iстини тому, що вони простi та зрозумiлi. Нарештi, вiн визнає iснування
«наукового методу», заснованого на гiпотезi, що iснують реальнi речi, власти$
востi яких цiлком незалежнi вiд наших думок про них; цi реальностi дiють
на нашi чуття.
Отже, iндукцiя для Пiрса полягає у русi вiд апрiорно налаштованої вiри
до емпiрично видобутого знання. Ця констатацiя засвiдчує, що запропонована
сучасним неопрагматизмом концепцiя звiльнення фiлософiї вiд метафори
(Р.Рортi) має безпосереднє відношення до спростування засадничих принципiв
першого прагматизму, а не класичного рацiоналiзму, для якого вiдсутнiсть то$
тожностi мiж думкою i чуттям вважалося загальноприйнятим положенням.
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Якщо Ч. Пiрс був формальним творцем прагматизму, то В.Джемс вважа$
ється справжнiм неформальним лiдером цього напряму. Його працi: «Прагма$
тизм» (1907), «Значення iстини» (1909), «Нариси з радикального емпiризму»
(1912), демонструють обґрунтування тези, що «прагматичний метод... нама$
гається витлумачити кожну думку, вказуючи на її практичне застосування».
Роз’яснюючи цю тезу, Джемс стверджує: «якщо Ви оперуєте прагматичним
методом... з кожного слова Ви повиннi видобути його практичну наявну
ціннiсть, повиннi заставити його працювати у потоцi Вашого досвiду. Воно
розглядається... як вказiвка на тi методи, при допомозi котрих може бути
змiнена дана нам дiйснiсть.
Таким чином, теорiї є не вiдповiдями на загадки, – вiдповiдями, на яких
ми можемо заспокоїтись: – теорiї стають знаряддями... ми йдемо вперед i...
змiнюємо з їх допомогою природу» [71, с.165]. Iдеї та теорiї використовують$
ся як «правила для дiї» (за виразом Пiрса), тобто «загальнi принципи» (за ви$
разом Уевелла). Таким чином, iстина мiститься не в «узгодженнi» наших iдей
з об’єктивною реальнiстю. Тут iдеї та теорiї стають iстинними в тiй мiрi, в якiй
вони слугують людям, як «iнструменти» для досягнення мети.
Роз’яснюючи своє вiдношення до науки i релiгiї не як рiзних тлумачень бут$
тя, а як вказiвки шляхiв дiї, Джемсом визначається, що кожна з них вiдiграє
свою роль у регулюваннi поведiнки. Як наукова, так i релiгiйна iдеї ведуть
в цьому свiтi до винагороди, а тому як одна, так i iнша точка зору є однаково
«iстинними» з позицiй прагматизму. Це фактичне тлумачення науки як рiзно$
виду iдеологiї, яке, до речi, було запропоноване не тільки прагматизмом, а й
марксизмом, неопрагматизм пiддав нiщивнiй критицi.
Виходячи з пiрсового положення, – «iстина мiститься у майбутнiй корисностi
для наших цiлей», – Джемс висуває базові тези праксеологічної теорiї iстини:
1) Iстина створюється в процесi перевiрки iдеї;
2) Iстина – те, що «працює», має практичнi наслiдки, якi вiдповiдають на$
шим сподiванням;
3) Iстина – це кориснiсть;
4) Iстина може також ґрунтуватись на довiрi («кредитна система iстин»);
5) Iстина має сумiщуватись з попереднiми iстинами i з новими фактами.
Теза (1) становить заперечення iстини як абсолютної, незмiнної власти$
востi «iдеї». Iдея дана, вона є існування у наявностi. Вона не є нi iстинною, анi
хибною, до емпiричної перевiрки вона – просто «iдея». Тому саме емпiричний
досвiд розумiється тут як джерело iстини.
Теза (2) пов’язує iстину з дiяльнiстю: iстина «працює». Iнакше кажучи, якщо
iдея має практичнi наслiдки, що вiдповiдають нашим запитам, то вона корис$
на, iстинна.
У тезi (3) виходять з положення, що володiння iстиною – це не самодостат$
ня мета; iстина є засобом для задоволення життєвих потреб. Тому iстина i ко$
риснiсть є тотожними.
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Теза (4) має своїм джерелом логiчне перевертання тези (3): якщо iстинне
те, що корисне, то некорисне – неiстинне.
Нарештi, теза (5) має на метi узгодити прагматизм з аристотелівським ви$
значенням iстини як вiдповiдностi iдеї та реальностi: «Пiд реальнiстю ми ро$
зумiємо, з одного боку, конкретнi факти, а з другого – абстрактнi речi та вiдно$
шення мiж ними, що пiзнаються iнтуїтивним шляхом» [71, с.57]. Вiдповiднiсть
– це «будь$який процес, що веде вiд даної iдеї до деякої подiї в майбутньому,
якщо тiльки цей процес протiкає вдало» [71, с.58].
Таке розумiння основоположень прагматичного вiдношення до дiйсностi
привело Джемса до так званого «радикального емпіризму» – тобто «очищен$
ня досвiду» вiд рацiонального тлумачення апрiористських елементiв.
Те саме спостерігається і в наївному реалізмі (натуралізм), який виголошу$
ючи принцип визнання існування реальності, що дана емпірично пропонує
приймати за істинне думку більшості. Таку позицію ще називають релятивіз$
мом.

7.3. ²ñòèíà ³ ìåòîä
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авіть, якщо ми відмежовуємося від побічних значень тлумачення «істини»,
що виникають в буденому слововживанні, все одно нам не уникнути проб$
леми багатозначності. Одночасно треба враховувати, що в межах теорії на$
укового пізнання поняття істини вживається не для визначення речей, пред$
метів об’єктивної реальності, а для характеристики знання.
Власне проблема визначення істини пов’язана з доведенням існування
в уявленнях людини такого змісту, який не залежить від суб’єкта. Іншими сло$
вами мова йде про певні властивості суб’єктивного образу, що мають бути де$
терміновані об’єктом.
Слід зазначити, що з феноменологічної точки зору «гносеологiчний образ»
речi ніколи не може спiвпадати iз самою річчю, а методологiчнi засоби здатнi
вказувати лише на вiдповiднiсть наших мiркувань попереднім міркуванням
та алгоритмізовано явленого досвiду. Формування єдностi знань при наяв$
ностi розмаїття сенсiв i значень через метод вiдповiдає вiдомим вимогам iсти$
ни, як у множині різних критеріїв сфери iдеального, так i у множинi емпiричних
та практичних критерiїв. Тим самим, метод це – виявлення безпосередньої
суверенностi суб’єкта по віднощенню до об’єкта.
З огляду на вказане можна зробити висновок, що існуюча думка про де$
термінованість істини досвідом (наприклад в філософії Е.Маха, Р.Авенаріуса)
має вважатися прийнятною тільки в тому випадку, якщо врахувати детерміно$
ваність досвіду об’єктом. Посилання на те, що відчування є та реальність, яка
безпосереднім досвідом дає загальнозначуще як критерій істини, неусвідом$
лено пропонує абстрагуватися від факту зв’язаності досвіду з незалежним від
самого досвіду, оскільки не виокремлює і межах останнього об’єктивний
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і суб’єктивний зміст. Відбувається підміна поняття «предмет думки» поняттям
«об’єкт пізнання».
У даному випадку треба враховувати, що «Знання саме$по$собі є акт
не дискретний, а процесуальний, тобто, дескриптивізуючи процес, який
ми опісля методологічно абстрагуємо, ми здатні подати його і як процедуру
даного абстрагування» [М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский Символ
и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке.
–М.,1997. С.100].
Впровадження поняття про наявність критерію, мірила, знаряддя істини,
під яким розуміють мірило достовірності людських знань, їхньої відповідності
об’єктивній дійсності як незалежної від суб’єкта, постійно виявляє проблему
неможливості встановлення відповідності знань об’єкта без допомоги інших
знань. Іншими словами, критерій істини повинен бути як щось внутрішнє
та зовнішнє щодо пізнання. Наприклад, емпіризм, сенсуалізм розглядають пі$
знання як процес опосередкований досвідом, в науках — цілеспрямовано ор$
ганізований (експеримент, вимірювання, спостереження). Критика діалектич$
ним матеріалізмом зведення поняття досвіду до споглядання об’єктивної дій$
сності та обгрунтування ідеї суспільно$історичного практичного перетворення
цієї дійсності, яка перетворює предметизовані людські знання на предметну
дійсність, також не вирішує проблему єднання зовнішнього і внутрішнього
в знаннях, оскільки соціалізоване опредмечування знань колективним суб’єк$
том все одно залишає конкретного суб’єкта принципово відокремленим від
об’єкта. Це стає очевидним при осмисленні глобальних екологічних проблем
другої половини ХХ століття, які виявили, що людство практично перетворю$
ючи об’єктивну дійсність цілеспрямовано спричинивши опредметнені нею
процеси отримала об’єктивне існування, яке є небажаним для життя людини.
Іншими словами, суб’єкт отримав такі результати своїх цілеспрямованих
та усвідомлених практичних дій, які для нього є малозрозумілою непередба$
ченою проблемою.
Відповідно не можна визнавати, що успішність практичних дій на основі
певних предметизованих (абстракно$загальних) знань доводять їх істинність.
Якщо зазначені негативні наслідки людської практики теоретично приписува$
ти і до моделі практичної предметизації знання, і до форми існування об’єкта
не протиставляючи різних суб’єктів, тоді практичні дії людини, те, що нею бу$
ло спричинено маємо віднести до свідомого та цілеспрямованого здійснення
злочинної діяльності з відповідними юридичними наслідками. Тобто ми буде$
мо мати не гносеологічну, а юридичну проблему.
Також треба зазначити, що існуюча в межах марксизму$ленінізму версія
тлумачення практики як «відносного критерія істини»[Ленін В. І. Повне зібран$
ня творів. Т.18. с.133], яка передбачає визнання істинності знання обмеженим
чином, як істинного в межах данної конкретної історично обмеженої практики,
за межами якої питання про істину залишається відкритим (наприклад:
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виробництво електроенергії тепловими електричними станціями є одна прак$
тика, а забруднення повітря – інша практика), абсурдним чином множить
суб’єктів (наприклад: електроенергію виробляє один суб’єкт, а забруднює по$
вітря – інший). Такі парадокси стають причиною пояснень на зразок: «Практи$
ка сама перебуває в стані якісних змін, розвитку, внаслідок чого змінюється
сфера застосування і перевірки знань…»[Філософський словник / За ред.
В. І. Шинкарука –К.,1973, с.246]. Однак, подібні уточнення змістовно засвідчу$
ють залежність критерію від конкретного суб’єкта, іншими словами, релятиві$
зують критерій істини, заперечують його буття як чогось одночасно внутріш$
нього та зовнішнього щодо пізнання.
Так чи інакше, доводиться визнати, що в межах встановлення єдності різ$
ного кожна відносна істина є виявлення абсолютної. Іншими словами, віднос$
на істина не ототожнюється з ілюзією, а виявляє складову абсолютної на$
стільки наскільки вона є об’єктивною, а не суб’єктивною. Єдність або існує,
або не існує; тобто вона може бути тільки абсолютною, або її немає. Оскільки
між абсолютною і відносною істиною встановлюється єдність, ця єдність має
незалежний від суб’єкта характер існування. Істина об’єктивно має момент
абсолютного і відносного.
У даному випадку ми спостерігаємо «…протилежність, яка не додається
зовнішнім чином до феноменологічного мислення, а внутрішньо притаманна
йому: оскільки трансценденталізм обов’язково виявляє проблему інтер$
суб’єктивності або людської спільноти»[8. Лиотар Ж.$Ф. Феноменология /
Перевод и послесл. Б. Г. Соколова – СПб., 2001. С.39], являє себе в формі
усвідомлення суперечностей при відношенні самосвідомості до свідомості.
Нагадаємо, що умоспоглядання аксіом у якості очевидних істин є виключне
надбання самосвідомості, а не свідомості. Тут самосвідомість являє собою
здатність суб’єкта вибудовувати уявлення не вступаючи в суперечність
з контатацією «Я існую» та виявляти за допомогою неї, що «не усі форми
моєї свідомості вкладаються у форми моєї самосвідомості» [p.105. Husserl E.
Cartesian meditation / transl. by Dorion Cairns., ed by Martinus Nijhoff, The
Haguo, 1960].
Існування за межами домінуючого впливу істини можливе у випадку прин$
ципового виходу людини з відношення «людина – світ», яке в рафінованій
формі наукової раціональності вимагає встановлення відповідності між уяв$
леннями та розповідями про світ із самим світом.
Історія демонструє, як мінімум, два можливі шляхи такого «виходу»: міфо$
логія і релігія. В межах цих типів світогляду уявлення співвідносяться з уяв$
леннями та репрезентованими і уявленнях чуттями, розповіді про світ співвід$
носяться з розповідями про нього. Однак, як свідчить історичний досвід філо$
софії, впорядкування таких уявлень має здійснюватися виключно в межах де$
дукції (схоластичного її варіанту), що спричинює догматику, поширення «при$
мар» описаних ще Ф.Беконом.
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Іншу, більш осучаснену, форму існування за межами істини пропонує ін$
формаційна віртуалізація, що виникає в комп’ютеризованих інформаційних
мережах, яка передбачає буття відкритої діалогічності, безперервного уяв$
лення уявлень, слова про слово. Для критики цієї варіації достатньо пригада$
ти проблему «антиномій» описану І.Кантом.
Там «де наука не здатна сконструювати предмет і сформувати уявлення
його природного існування, яке визначається істотними зв’язками, там завер$
шуються її повноваження» [В. С. Степин Теоретическое знание. – М.,2000.
–744 с. (с.42)].
Одночасно треба враховувати існування досить обгрунтованої думки,
що «Істина не може бути визначена як aпріорна сукупність умов, оскільки така
сукупність (або трансцендентальний суб’єкт в кантіанському розумінні)
не здатна самовизначити себе як «Я», вона … є лише певним об’єктивним мо$
ментом суб’єктивності. … Істина може бути визначена тільки як переживання
досвіду істини, іншими словами, як очевидність»[8. Лиотар Ж.$Ф. Феномено$
логия / Перевод и послесл. Б. Г. Соколова – СПб., 2001. С.43–44].
«… очевидність є первинний модус інтенціональності, тобто, той момент
свідомості, коли сама річ, про яку ми висловлюємося дана … свідомості, лише
тоді коли інтуїція «реалізована»»[8. Лиотар Ж.$Ф. Феноменология / Перевод
и послесл. Б. Г. Соколова –СПб., 2001. С.44].
Та враховуючи, що поняття «істина» відрізняється від поняття «істинність»
ми здатні характеризувати знання про знання істини. Істинність як усвідомле$
не рефлексивне відношення до істини виявляє конкретний зміст істинного
в знаннях, який полягає у наявності визначення єдності думки і буття, певної
думки з правилами і законами існування думки. Тим самим усвідомлюється,
що істинна думка може існувати лише за певних визначених думкою умов,
в яких перебуває об’єкт думки, тільки в певному відношенні до нього, а також
тільки в певній свідомо визначеній теоретичній системі. Без усвідомлення
умов та відношень, з урахуванням яких сформульовано певне положення йо$
го істинність не може бути визначеною. Іншими словами, істинні судження про
певне існування можуть бути хибними, якщо набудуть чинності зміни умов іс$
нування. Зі зміною умов існування повинні змінюватися і знання про них.
Оскільки в процесі наукового пізнання об’єкт виявляє себе через усвідомлен$
ня суперечностей в формі абстрактного міркування, що висвітлює лише окремі
характеристики існування, конкретність істини може полягати лише в означенні
необхідних і достатніх, а не тотальних, умов існування. При цьому основою фор$
мування конкретності істини буде єдність думки, що знімає суперечність.
Сумнів у істинності результатів процесу пізнання заперечує їх визначення
в якості знання, він визначає наявність уявлення, образу, як гадки, особистої
думки. Зміст уявлення та образу, якому ми приписуємо здатність бути знан$
ням визначається через властивість бути істинним. А істина не може бути осо$
бистою.
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Стосовно усвідомлення наявності гадки ми маємо визнати наявність особ$
ливого виду знання та його змісту – це знання про незнання. Тобто гадка
як незнання репрезентується в уявленнях через форми знання, свідомості,
інакше відсутність знання може неусвідомлено переживатися психікою в фор$
мах підсвідомого джерела неспокою. Серед форм засвоєння результатів пі$
знання, психічної активності, думки ми виокремлюємо гадку, віру, знання. При
цьому, знання характеризується усвідомленням їх істинності, що передбачає
усвідомлення певних наслідків зв’язку пізнання з досвідом, іншим знанням,
логічною самовідповідністю, практикою, можливою діяльністю.
Іншими словами, істина – це поняття, яким встановлюється в знаннях єд$
ність різного. Відповідно з появою істини пізнання завершується, оскільки ви$
никає цілісний образ дійсності, який, як обгрунтовувалося вище, використо$
вується в формі безпосереднього спрямування тілесной (практичної),
а не розумової активності.
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8. Ôîðìè íàóêîâîãî çíàííÿ
1. Факти і теорії.
2. Фундаментальна та прикладна наука.
3. Критика редукціонізму. Проблема як форма наукового знання.

1. Ôàêòè ³ òåîð³¿

Щ

е сьогодні зустрічаються люди, які вважають, що емпірична стадія фор$
мування науки виникає в процесі усвідомленого вирішення завдання
створення знання про дійсність змістовно визначеного самою дійсністю.
Однак ряд проблем пов’язаних з систематичним застосуванням цієї думки за$
лишаються невирішеними.
Оскільки наукове пізнання на емпіричному рівні все одно визначається
окремим предметом дослідження усвідомлюваним за допомогою ряду абст$
ракцій, як уявленою реальністю з певним смисловим значенням, що описує
ряд ознак характеризуючих предмет, у безпосередній формі реалізації в науці
емпіричне пізнання завжди здійснюється з метою уточнення, з’ясування де$
яких першопочаткових концептуальних уявлень про об’єкт.
Нагадаємо, що коли засновник емпіризму Ф.Бекон визначає за мету нау$
ки пізнання причин і прихованих сил усіх речей та розширення влади людини
над природою, він використовував загальну концептуальну теоретико$умог$
лядну настанову на визнання існування причинного зв’язку. А для іншого
представника емпіризму Р. Карнапа при розгляді тлумачень законів науки
з погляду співвідношення універсальних і статистичних законів фізики проб$
лема детермінізму та індетермінізму набуває принципового значення [1].
Іншими словами, в межах теорії наукового пізнання емпіричне досліджен$
ня має бути осмислене, обгрунтоване концептуально, визначене як аподик$
тичне, а не прийняте за самочевидну даність.
Визначаючись стосовно зазначеної проблеми, мусимо звернути увагу
на ту обставину, що вчений посилається на факт для обгрунтування своєї
думки. У свою чергу факти при цьому визначаються як одиничні судження.
Зазвичай факти слугують для обгрунтування наукової прийнятності певного
положення, вони використовуютьчя як одне з джерел істинності. І якщо про$
довжити визначення істотних ознак фактів можна констатувати певну пара$
доксальність: факти можуть розглядатися як така форма знання, в якій при$
сутній критерій наукової прийнятності та істинності знань.
Знаний український дослідник Віктор Косолапов, досліджуючи гносеологіч$
ну природу наукового факту, відзначав, що «Поза певними формами мислення
факт є образ одиничного явища. Тільки як втілення змісту тієї чи іншої форми
мислення факт набуває загальності. Отже, факт є змістом знань» [2. С.33]. Кон$
кретизуючи змістовну характеристику, вказаний дослідник визначає факт на$
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ступним чином: як «результат певного акту практики в пізнанні, факт фіксує,
закріплює інформацію про цей акт, є «слідом» у свідомості людини» [2. С.33].
Співставляючи зазначені визначення з наведеним тлумаченням фактів
як одиничних суджень можна констатувати, що ми маємо справу з такою
формою мислення, в якій репрезентується єдність змісту і форми думки.
За умови ігнорування тієї обставини, що ми маємо справу з певним видом
суджень, що мають у собі логістичну підставу для зв’язку з іншими судження$
ми, виникає мозаїчна плюральність та індетерміністичність фактуальних пові$
домлень. Виникає протиставлення фактів і форм мислення, що можемо ви$
явити в наступному положенні: «На відміну від форм мислення факт сам
по собі, поза його зв’язком з формами мислення, як інформація про строго
визначену певну подію чи явище, не може охопити інші події чи явища. Остан$
ні відображаються у змісті інших відповідних фактів»[2. С.34]. Суперечливість
вказаного полягає в тому, що факт містичним чином визнається за такий,
який може бути поза зв’язком із певною формою мислення залишаючись
«строго визначеною» інформацією.
Таким чином ми можемо констатувати проблему вирізнення факту як зміс$
ту думки від форми думки, визначити задачу встановлення відношення між
змістом і формою одиничних суджень.
Також маємо зазначити наступну проблему. За своєю формою як «логічна
конструкція» одиничне судження може мати об’єктивний зміст тільки як дещо
позалогічне, недискриптивне, імперативне. Тобто якщо враховувати стандар$
тне з часів Аристотеля розмежування предмета і об’єкта пізнання маємо кон$
статувати, що факт являє нам предмет, а не об’єкт думки. Ця обставина дуже
дошкуляє багатьом філософам і науковцям, які вважають за необхідне раху$
ватися з фактами як із «представниками» об’єктивної дійсності, а не когнітив$
ної. Наприклад, В.Косолапов, уникаючи зазначеного парадоксу, каже,
що форма існування фактів є не «логічна конструкція», а «семіотична», «лінг$
вістична» [2. С.39]. На користь його аргументів зазначимо, що дійсно атомізо$
ване висловлювання може практично використовуватися імперативно, без
дескрипції, розуміння, як команда (наприклад у грі). Але це означає тільки од$
не, що факт може семіотизуватися оскільки має форму своєї презентації
в думці як одиничне судження. Однак, розглядаючи факти виключно в такій
«алогічній» формі, ми викреслюємо їх із сфери наукового пізнання як носіїв іс$
нуючого для думки змісту.
У свою чергу можна визнати, що наукове пізнання – це пізнання, яке має
за мету визначення істинного, тобто того, що не є безпосередньо дане.
Визначення того, що не є дане безпосередньо, завжди здійснюється
на підставі теоретичних міркувань. Інші, містичні та магічні випадки ми не мо$
жемо назвати визначенням.
Теоретична реальність як явище формально складається з висловлю$
вань, які семіотично формуються відносно абстрактних, а не чуттєво даних
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предметів думки. Такі предмети презентуються логічною структурою: семан$
тикою та синтаксисом. Стосовно чуттєвого теоретичне є суттєвим і опосе$
редкованим [3].
У відповідності до запропонованої К.Поппером концепції фальсифікаціо$
нізму розвиток науки полягає у висуванні, перевірці та запереченні гіпотез, які
в подальшому стають теоріями. Т. С. Кун у 1970 р. висунув заперечення, згід$
но з яким наука змінюється не шляхом фальсифікації гіпотез, а в процесі замі$
ни однієї парадигми іншою. Парадигми в зазначеному випадку розглядаються
на основі тези про їх несумірність. На думку Куна, існування науки залежить
від гіпотез, що не можуть бути фальсифікованими (із змісту цих гіпотез не$
можливо сформувати поняття про альтернативну їм реальність), але відмови$
тися від них неможливо. Одночасно, згідно з вимогами фальсифікаціонізму
К.Поппера, такі гіпотези є ненауковими. Прикладом такої гіпотези є фунда$
ментальне для існування науки каузальне положення про те, що «кожна подія
має свою причину».
Зазначене протиставлення принципу фальсифікації та тези про несумір$
ність різних теоретичних систем знання сьогодні визнається значним колом
філософів та методологів науки яскравими представниками яких можна вва$
жати П. Фейєрабенда, Д. Кемпбелла. Однак, заперечити фальсифікаціонізм
як помилкову версію аналізу поступу науки не вдається. Його позитивність
очевидна. Достатньо звернутися до методологічного аналізу становлення біо$
логії наведеного в книзі українського дослідника В. Крисаченка «Людина і біо$
сфера» (1998), щоб побачити, що відкриття теорії «Походження видів» Ч. Дар$
віна відбувалося через послідовні фальсифікації ряду гіпотез: «від першої
до п’ятої». Позитивна евристичність фальсифікаціонізму, яка була демонстро$
вана цікавими методологічними студіями Дж. Агассі та І. Лакатоша, дозволяє
висунути гіпотезу про існування окремої сфери застосування принципу фаль$
сифікацій, що не підпадає під вплив тези про несумірність різних систем знан$
ня. Так, фальсифікація теоретичної системи класичної механіки як наукове рі$
шення полягала в тому, щоб звернути увагу на мізерну кількість емпіричних
фактів, які вступали в суперечність з визнаною теорією, підтвердженою вели$
кою кількістю експериментів. З точки зору критичного раціоналізму К. Поппе$
ра, фізика І. Ньютона безперечно наукова, тому що вона була фальсифікова$
ною, в ній ставились питання, на які необхідно було шукати відповідь. Відпо$
відь було знайдено за допомогою нової теорії, ряд положень якої вступав у су$
перечність з попередньою, але класичну механіку і досі продовжують вико$
ристовувати як істинну систему знання в прикладних науках: в архітектурі,
в метрології, в хімії тощо.
Проведене в Україні дослідження основоположень основних методологій
філософії науки [4] пропонує аргументи обґрунтування даної гіпотези
на основі використання розмежування систем знання на фундаментальну
та прикладну науку.

2. Ôóíäàìåíòàëüíà òà ïðèêëàäíà íàóêà
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емонстрацією працездатності зазначеної гіпотези можна визнати оглядо$
вий аналіз метрології, як науки про вимірювання, методи досягнення їх
єдності та потрібної точності, що в якості своїх проблем має: створення за$
гальної теорії вимірювань; визначення одиниць фізичних величин і їх систем;
розробку методів і засобів вимірювання, методів визначення точності вимірю$
вання, основ забезпечення єдності вимірювань та відповідності їх засобів;
створення еталонів вимірювань, перевірку мір і засобів вимірювань. До голов$
них історичних етапів поступу метрології можна віднести: встановлення ета$
лону метра (Франція, кін. ХVIII ст.), створення систем одиниць вимірювання
(К.Гаусс, 1832 р.), підписання Міжнародної Метричної конвенції (1875), роз$
робка та встановлення в 1960 році Міжнародної системи одиниць (СІ).
Нагадаємо, що ознаки науковості теорії з точки зору прихильників фаль$
сифікаціонізму полягають у можливості її спростування. Цей принцип став од$
нією з підвалин даної методології, яка конкретизує умови «зростання науково$
го знання», а не проводить його систематизування. Щодо метрології, наприк$
лад, зважування передбачає існування уявлення про наявність у речей влас$
тивості бути відмінними за вагою. Для виникнення такої думки достатньо бу$
денного досвіду емпіричної взаємодії з різними речами. Після появи уявлення
про існування маси, як незалежної від виду речовини властивості, її почина$
ють співставляти з іншими властивостями визначаючи: міру матерії, міру інер$
ції тіл та їхньої гравітаційної взаємодії; кількість речовини певного тіла; коефі$
цієнт пропорційності між діючою на тіло силою і його прискоренням тощо.
Для формування названих уявлень буденного досвіду емпіричної взаємодії
з різними речами вже недостатньо, бо гіпотеза про існування маси як незалеж$
ної від виду речовини вимагає цілеспрямованої (наперед осмисленої) організа$
ції взаємодій. Відповідно змінювалися знаряддя вимірювання. У свою чергу, для
формування думки про відмінні знаряддя вимірювання потрібні відмінні уявлен$
ня$гіпотези про масу. Кожне з названих уявлень може розглядатися як відмінна
гіпотетико$дедуктивна система, що виключає зміст іншої. Якщо існував процес
історичного становлення, тобто зв’язок між різними історичними уявлення про
масу, тоді його можна реконструювати як поступ фальсифікацій.
Безпосереднє тому підтвердження виявляється в метрології і системі мет$
рологічного забезпечення загальноприйнятих процедур прикладного вимірю$
вання які використовують систему одиниць СІ, де основними одиницями зали$
шаються метр, секунда, кілограм тощо. Хоча, згідно з новітніми уявленнями,
деякі з них мають релятивний характер, для вирішення завдань метрологічно$
го забезпечення практичної діяльності вони й досі прийнятні для використання.
Аналіз виявляє широке застосування в прикладних науках неофіційно
прийнятого принципу: «те що працює те є істина». Хоча звичайно науковці
прагнуть дотримуватися вимог точного теоретичного опису, під час вирішен$
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ня різноманітних практичних завдань часто використовуються прагматично
зорієнтовані методи. У даному випадку слід нагадати, що за своїм походжен$
ням фальсифікаціонізм визнає ряд принципів конвенціоналізму, який дозво$
ляє приймати за угодою «базисні твердження», аксіоматику, визначення тер$
мінів, постулати. Згідно теорії консервативного конвенціоналізму в дослідни$
ків є підстави для аргументованого заперечення нових конвенціонально побу$
дованих теорій (систем знання), але стосовно систем знання побудованих
на основі домовленостей, що знайшли своє позитивне прикладне призначен$
ня ніякі теоретично аргументовані заперечення не будуть прийматися «при$
кладниками». Тим самим розвиток науки зменшує силу емпіричних аргументів
у верифікаціоністському значенні.
У даному випадку слід зазначити, що використання принципу фаллібілізму
фальсифікаціонізмом відрізняється від інструменталізму, як його розуміють
представники прагматизму. Різниця полягає в тому, що інструменталізм кано$
нізує власні «інструменти», обмежуючи можливості методу прийнятними тео$
ріями. Приклад цього – негативна тенденція, яка спостерігалась у радянській
промисловості де творчість обмежувалася догматичним нормативізмом при
застосовуванні «Державних стандартів» (ДСТУ). Реально діючий інструмента$
лізм полягав у тому, що неможливо було довести, що саме «ДСТУ» стає на за$
ваді прогресові не тільки промисловості, а й технічних наук. Тобто фактично
існуюча довільність прийняття конвенції зовні виглядала як догматична,
а не довільна процедура.
Позицію техніка можна пояснити складністю завдань, що вирішуються
та колективним характером його роботи. Колективність особливо поширена
в прикладних науках, які забезпечують промисловість. Саме як факт треба
прийняти, що процес створення складних виробів промисловості сьогодні зде$
більшого колективний, і вимагає узагальнення зусиль певної кількості не тільки
цехів, а й заводів, розташованих один від одного на значних відстанях. У тако$
му випадку необхідність стандартизованого засобу спілкування набуває стра$
тегічно важливого характеру. Тим самим суперечність між потребою канонізу$
вати в категорію «інструменти» і «методи» задля зручності вирішення задач
суб’єктом сучасної технічної науки (об’єднанням науковців) та процесом на$
укового пізнання, науковими новаціями, набуває принципового характеру.
Вищезазначене, використовуючи технічну термінологію, можна узагальни$
ти наступною тезою: зміна стандартів, удосконалення бази приладів та ін$
струментів, уточнення еталонів, які стимулюються розробкою і використан$
ням нових наукових методів і теорій, суперечать колективному характеру су$
часної науки.
На нашу думку прикладом тому є динаміка удосконалення еталону довжини.
У 1889 році за метр було прийнято відстань між двома рисками, які нане$
сені на металевий стержень, а погрішність еталону знаходилась в межах
(0,11мкм (±1,1·10–7м)). Потреби промисловості та розвиток фізики вимагали
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підвищеної точності, вони підштовхнули вчених до створення нового еталону
довжини. В 1960 році на Генеральній конференції по мірам і вагам було прий$
нято за еталон метру довжину, яка відповідала визначенню «метр – довжина
рівна 1650763,73 довжини хвилі випромінювання у вакуумі, відповідну пере$
ходу між рівнями випромінювання 2р10 і 5d5 атому криптону–86». Таким чином
новий метод відтворення метру дав можливість знизити похибку визначення
метру. Вона стала дорівнювати 10–8м. Але неважко побачити, що похибка до$
рівнює кінцевому числовому значенню, тобто попереду відкривається нова
проблема створення ще точнішого еталону. Подальше рішення проблеми об$
межувалось або відсутністю необхідності, або іншими об’єктивними пробле$
мами. Таким чином процес удосконалення еталону добре узгоджується з мо$
деллю попперовської методології. У даному випадку первісна домовленість –
вибір за одиницю довжини метру — залишається тією базою, на основі якої
і будується подальша методика вирішення проблеми удосконалення одиниці
довжини. Зусилля науковців зосереджені на вирішенні проблеми зменшення
похибки еталону, яка реально вирішувалась в процесі технічного удоскона$
лення інструменту. Як наслідок фальсифікацій – числові показники похибок
еталону поступово зменшуються, відкриваючи нові межі для удосконалень.
На перший погляд може здатися, що наведена позиція виключно реляти$
вістська, метрологічне знання абсолютно відносне. Цьому можна заперечити
з двох причин: по$перше, метр залишається «метром», а в процесі досліджен$
ня тільки збільшується точність його визначення; по$друге, задача досліджен$
ня визначається вимогою зменшення впливу суб’єктивного (релятивного)
фактору, вирішення якої полягає у визначенні еталону для роботи в науковій
та промислової сфері.
Зазначене виявляє ще одну обставину що є важливою для прикладної науки:
була і залишилася базова теорія, прийнятна для рішення проблеми. Тим самим
різні теоретично сформульовані способи її вирішення мають характер сумірних
систем знання. Тобто, якщо розглядати спосіб вирішення проблеми, як нову
проблему, тоді можна виявити, що в процесі пошуку оптимального вирішення
проблеми завжди присутні нові проблеми: або не знайдений спосіб, або спосіб
який відкинуто в процесі фальсифікації по «технічним причинам». Проте відкину$
тий спосіб можна вважати придатним в новітніх умовах удосконаленої матері$
ально$технічної наукової бази. Тобто не тільки зростає глибина та складність ви$
рішених проблем, а постійно маємо в наявності нові конкретні проблеми.
На перший погляд здається, що дослідницька діяльність в сфері технічної
науки підпорядкована методології емпіризму, спирається на постійну верифі$
кацію в процесі перевірки результатів роботи з об’єктом дослідження. Але як$
що прийняти до уваги випадки аналізу готового продукту дослідницької діяль$
ності в сенсі його використання для подальшого дослідження з метою отри$
мання нового наукового результату, коли продукт попереднього дослідження
використовується в якості інструменту наступного дослідження, тоді для от$

126

римання нового результату необхідно або використати результат не змінюю$
чи його (наприклад: правила множення), або здійснити додаткову конкретиза$
цію, яка потребує уточнення базової теорії, тобто її видозміну. Внаслідок цьо$
го можуть виникати результати, що суперечать базовим теоріям, відрізняють$
ся від їхніх вимог, але, як кажуть, «працюють».
Розглядаючи «працездатність» теоретичних систем знання не в сенсі ем$
піричної перевірки, а в сенсі теоретичної відповідності висунутих моделей ре$
альній практиці, можна звернути увагу на теорію функції комплексної змінної.
Вона суперечить основам арифметики, проте добре підходить для спрощен$
ня процесу рішення завдань в теорії електроланцюгів і часто використовуєть$
ся в прикладних інженерних розрахунках. Такі факти дозволяють поставити
ряд відповідних питань.
Перше, про виявлення межі, яка дозволила б проводити розрізнення між
науковими і ненауковими системами знання. Друге, про обгрунтування
не тільки критерію доцільності використання знайденої теорії, а й її узагальне$
ної оцінки стосовно інших.
Стосовно першого питання відповідь можна знайти у вигляді обґрунтуван$
ня методології фальсифікаціонізму К.Поппером.
«Згідно з фальсифікаціонізмом, деяка теорія є науковою лише в тому ви$
падку, коли вона може бути приведеною у зіткнення з будь$яким базисним
твердженням про емпіричний стан речей, і теорія повинна відкидатись, якщо
вона суперечить емпіричній перевірці прийнятого базисного твердження.
Поппер визначив ще одну умову, яку повинна задовольняти теорія, щоб вва$
жатись науковою: вона повинна передбачати факти, котрі є новими, тобто не$
очікуваними з погляду іншого знання. Висунення нефальсифікованих теорій
або гіпотез (які не дають нових емпіричних передбачень) суперечить науці
як діяльності, що забезпечує «зростання» знання. Тому наукова діяльність по$
лягає в систематичній критиці та відкиданні наявних теорій.» [5. С.78].
Друге питання потребує деякої інтерпретації ідей К.Поппера. Фальсифіка$
ціонізм достатньо обережно працює з поняттям «істина», оскільки передбачає
те, що в техніку експерименту, якою користується вчений внесені помилки тієї
теорії на основі якої вона створювалась. Заради обмеження їх впливу на про$
цес дослідження та слідуючи необхідності вирішувати усвідомлені задачі
приймаються окремі методологічні угоди, які виконують дескриптивну і нор$
мативну функцію, дозволяють запобігти суб’єктивному впливу на процес до$
слідження і, найголовніше, спираючись на цей методологічний фундамент,
побудувати на ньому нову теорію.
Функціонально фальсифікаціонізм розглядає теорії, як додаток до людсь$
ких органів почуття, що потрібен для вирішення усвідомлених проблем. Особ$
ливо наочно це спостерігається в науках, де більшість властивостей, що до$
сліджуються, не можна виявити органами чуття. Саме такі дослідження вима$
гають впровадження математичного апарату, аналогів якому неможливо знай$
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ти в природі, і який не зовсім зрозуміло усвідомлюється з точки зору загаль$
ноприйнятого сенсу. Хоча загальна мета технічної науки – визначити практич$
но корисне, проблема доведення до іншого вченого прагматичну суть продук$
ту прикладного дослідження залишається.
К. Поппер детально визначає взаємозв’язок ідеї істинності з дескриптивною
функцією мови: «Разом із дескриптивною функцією мови виникає регуляторна
ідея істини, тобто ідея опису, що впорядковує факти» [5. С.33]. Змістовно деск$
риптивність в технічних науках відрізняється від змісту описів фундаментальних
наук, бо в завдання опису властивостей предмета дослідження прикладних на$
ук, опису визначення взаємодії між предметами входить не тільки опис безпо$
середньо наявного, а й визначення принципу самого наукового описування.
Це робиться як визначення науково$практичної оцінки результатів.
Тим самим впроваджується «метамова», як критерій попередньо зробле$
ної домовленості. Така метамова запобігає впливу суб’єкта в процесі визна$
чення практичного значення прикладного знання. В технічних науках така
проблема постійно постає в процесі обміну результатами досліджень, які
не закріплені практичними реалізаціями, або тоді, коли виникає загроза не$
вірного тлумачення фактів в корпоративних або особистих інтересах. Інакше
кажучи в технічних науках інструмент спілкування є одночасно інструментом
стандартизації, а тому саме методи семантики підходять для вирішення цих
проблеми. Частково вона перетинається в деяких положеннях з методологіч$
ними вимогами конвенціоналізму. «Тоді і тільки тоді можна сконструювати
в метамові формально правильні та предметно адекватні визначення семан$
тичних понять (і на цьому шляху обґрунтовувати семантику мови як розділу
його морфології), коли метамова має перемінні більш високих логічних типів,
ніж усі перемінні мови, яка є предметом дослідження» [6. S.51]. Тобто завдан$
ня метамови не тільки узагальнювати поняття, а й наративізувати їх.
Отже, метамова стає предметом для систематичного дослідження у такий
спосіб, щоб у ньому знаходилися два типи виразів: вирази мови, що досліджу$
ється, а також терміни з області морфології цієї мови. Крім того, як у кожній
мові науки, до неї повинні входити вирази логічного характеру, незалежні від ін$
дивідуального суб’єктивного погляду, достатньо наративні, захищені від інтер$
претацій герменевтичних тлумачень. Проте, одночасно, цій мові повинна бути
притаманна гнучкість понять, яка відрізняє її від інструменталізму. Так, найви$
значнішим досягненням А.Тарського, вважав К.Поппер, є те, що ним було усві$
домлено можливість використовувати класичну ідею істини як визначення від$
повідності фактам, не впадаючи у суб’єктивізм. Якщо спробувати урівняти по$
няття «істина» і «відповідність фактам», то для кожного твердження можна по$
казати, за яких умов воно відповідає фактам, не тільки емпіричним, а в сенсі
попередньої методологічної домовленості; тобто використовуючи метамову.
Також треба звернути увагу на наявність різниці між інструменталізмом
і семантикою в підході до встановлення понять логічної частки метамови.
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«Метамова в межах якої повинні бути визначені поняття семантики має пере$
мінні незліченних типів [«рекурентностей», як висловлювалися конвенціона$
лісти – від автора], у зв’язку з цим, при побудові метамови треба теорію логіч$
них типів досконально змінювати або взагалі обминути» [6. S.54]. У цьому за$
уваженні А.Тарського ми бачимо остаточне розмежування поняття метамови
і методологій, оскільки останні мають занадто велику частку суб’єктивного
впливу на засіб дослідження шляхом абсолютизації встановлених категорій.
Відмежування від методологізму можна зробити за допомогою недопущення
абсолютної догматизації суджень, аксіом, та інших домовленостей метамови
та інструментальної гнучкості останньої за рахунок незліченних змінних.
Якість об’єктивної теорії істини полягає в можливості стверджувати, що деяка
теорія є істинною, навіть в тому випадку, коли ніхто не вірить в цю теорію, і на$
віть коли не має раціонально встановлених підстав вірити в неї. Достатньо
згадати історію появи теорії відносності А.Ейнштейна та теорії атому Н.Бора,
щоб зрозуміти обґрунтованість такої позиції.
Об’єктивна теорія істини чітко розрізняє істину та її критерій, визначає те$
орії, як найбільш зручні для науковця і в той же час не хибні. Тут можна нага$
дати, що поняття «правдоподібності», вважається К.Поппером таким
же об’єктивним змістовно, як і поняття «істини». Ступінь правдоподібності є
об’єктивною властивістю наукових теорій, а не нашою суб’єктивною оцінкою.
У прикладних науках поняття істинності вводиться адаптовано до вирішення
певної практичної задачі, тому воно одночасно має супроводжуватися цілеспря$
мованим методологічним узгодженням з розвитком науки в цілому. Найцікаві$
ше, що в певних випадках практика не завжди придатна в якості критерію істи$
ни. «Якщо нам вдається запропонувати в метамові термін «істинний» таким чи$
ном, що на підставі прийнятих у метамові аксіом та правил виводу ми здатні об$
ґрунтувати кожне висловлювання певного виду, тоді маємо сказати, що в мета$
мові встановлено предметно вірний посіб оперування поняттям істини; якщо
цей термін виявляється впровадженим у метамову шляхом означення, тоді і йо$
го визначення маємо називати предметно правильним. Аналогічно ми діємо і з
усіма іншими поняттями семантики: для кожного з цих понять ми створюємо
перелік висловлювань, які мають вигляд еквівалентності» [6. S.56].
Характерним прикладом наведеного може слугувати основний постулат мет$
рології, який стверджує, що вимірювана величина завжди випадкова, «відлік є
випадкове число» [7. C.24]. Однак треба пам’ятати, що одночасно з визнанням
зазначеної випадковості, в процесі правильного вимірювання, існує необхідність
проведення детермінованого визначення значення величини, тобто – не випад$
ковості. В метрології цю проблему вирішують математичним апаратом теорії
ймовірності додаючи до нього визначення істинного, за яким предмет має вели$
чину вказаної розмірності з певною відсотковою ймовірністю і похибкою.
Таким чином, у метамову метрології введено поняття «істинне вимірюван$
ня», яке використовується при вирішенні різноманітних практичних задач.
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А пошук істини вимірювань включає в себе не тільки емпіричний експеримент
(безпосередньо сам процес вимірювання), а й додатковий аналіз результату,
який проводиться з використанням «метамови».
Відокремлювати два процеси неприпустимо. Якщо брати за критерій про$
цес актуально здійснюваного вимірювання, тоді можуть виникати помилки
пов’язані з недосконалістю методів вимірювання, помилки приладів. Тобто
результат вимірювань, за визначенням науковості, стане ненауковим, не$
об’єктивним, непридатним до науково$промислового використання. В свою
чергу вимір фізичної величини неможливий без експерименту – звірки об’єк$
ту, що вимірюється, з еталоном.
Подекуди додається ще один критерій, який істотно впливає на прикладне
дослідження та визначення прийнятного результату. Його вплив примушує
вводити в «метамову» певних наук додаткові обмеження і домовленості. Цей
критерій називається «ціною», він вміщує в себе не тільки безпосередньо гро$
шову вартість, а й часові обмеження і практичну необхідність. Обмеження
в практичній доцільності з одного боку, і ціна з іншого, привели до того,
що в межах метрології для забезпечення вирішення такого роду проблем іс$
нує ціла система допусків. Визначені правила актуального проведення проце$
дури вимірювання передбачають можливість появи встановлених допусками
відхилень.
Таким чином в технічних науках в процесі дослідження часто висуваються
окремі додаткові вимоги до вирішення завдання з певними критеріями (іноді
суб’єктивно встановленими). Придатність кінцевого результату визначається
практично, але з використанням наукового методологічного апарату, що об$
межує суб’єктивний вплив. Процес дослідження підпорядкований наявній ме$
тодології і науковій термінології, яка закріплена в правилах у вигляді конвенці$
онально прийнятих стандартів, які потрібні не тільки для забезпечення фахо$
вого спілкування, а й з метою додаткового обмеження суб’єктивного фактору.
Проте в процесі проведення прикладних досліджень вони можуть змінюва$
тись (спростовуватися) з причини врахування наявної практичної потреби,
або з причини врахування отриманого емпіричним дослідженням наукового
результату, який суперечить встановленим правилам та стандартам (наприк$
лад: ДСТУ).

3. Êðèòèêà ðåäóêö³îí³çìó. Ïðîáëåìà ÿê ôîðìà
íàóêîâîãî çíàííÿ

В

казане вище демонструє неможливість існування наукового знання без
розмежування емпіричного та теоретичного рівнів та встановлення відно$
шень між ними.
Факт як емпіричне знання змістовно є визначення певної можливості од$
ничного існування. Одночасно він презентує нам різний зміст: об’єктивний –
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одинично являє існування, яке по відношенню до іншого одиничного існування
засвідчує наше незнання усієї множини можливих одиничних існувань; суб’єк$
тивний – являє існування, яке може бути покладене в основу співставлення
з іншим існуванням (наприклад одна річ береться як одиниця виміру іншої).
Для роз’яснення відношення об’єктивного і суб’єктивного в фактах нагадає$
мо відому тезу М.Кузанського [8. С.20]: від знання величі краси і слави творів
мистецтва ми піднімаємося до знання про існування величі майстра, однак ви$
твір мистецтва і майстер несумірні. Це стає очевидним, якщо ми знайдемо ін$
ший витвір того самого майстра. Два різні одиничні твори одного майстра свід$
чать про неможливість встановлення тотожності майстра з одним із його творів.
Відповідно знання твору свідчить лише про наявність майстра, а знання двох
і більше творів про неможливість його ототожнення із окремим творінням. Тому
знаючи творіння ми також знаємо про своє незнання (об’єктивність) майстра.
Факти, виявляючи унікальність, одиничність існувань з необхідністю де$
монструють нам існування невідомого, даючи знання про неможливость зна$
ти усі можливі одиничності.
Знання фактів як феноменів, що демонструють свідомості наявність об’єк$
тивного, дозволяє усвідомити й наступну фундаментальну обставину. Уся
множина можливостей, об’єктивність якої демонструється наявністю однич$
них існувань (фактів), свідчить про об’єктивність існування об’єктивно$загаль$
ного, універсального.
Знання про існування об’єктивно$загального, об’єктивність якого презен$
тована одиничними унікальними існуваннями, зазвичай називають законами.
Однак факти (як і витвори мистецтва «Кузанського») являють людині її незнан$
ня, а не знання законів. Два різні факти (їх множина) лише свідчать про наяв$
ність законів (як і твори мистецтва про наявність майстра), однак не розкри$
вають їх зміст.
Знання законів як феноменів свідомості формується шляхом співставлен$
ня різних законів по відношенню до усвідомлених проблем, а не законів і фак$
тів. Це демонструється (доводиться) неможливістю встановити сумірність між
однією групою фактів з іншою групою фактів без знання законів. Якщо між
окремими фактами сумірності (зрозумілої єдності) встановити не вдається
і проблема не вирішується шляхом емпіричного узагальнення (описаного
в шостому розділі), то цим незнанням виявляється наявність законів, зміст
яких розкривається через встановлення зрозумілого відношення одних зако$
нів із іншими, як таких, що вирішують проблему.
На основі встановлення відношення між законами, як змістовною характе$
ристикою відмінності одних законів від інших та необхідності їх зв’язку для ви$
рішення проблеми, ми можемо встановлювати зв’язки між фактами, які без
знання законів назавжди залишаться несумірними.
Встановлення єдності та сумірності між законами здійснюється за допо$
могою знання про існування причин. Тобто існування різних законів засвідчує
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(доводить) об’єктивність існування причин, хоч самі закони змістовно є знан$
ням про незнання конкретного змісту причин. Змістовне знання конкретного
змісту причин формується при встановленні наявності різних причин та відно$
шень між ними. Лише на основі змістовного знання різних причин та виявлен$
ня відношень між ними ми можемо формувати об’єктивно обгрунтовані уяв$
лення (суб’єктивне визначення) про сумірність різних законів.
Показане відношення між об’єктивним і суб’єктивним змістом знання,
фактами – законами – причинами, виявляє, що сумірність між знаннями за$
безпечується досягненням узагальнюючих універсалізацій, якими вирішують$
ся різного рівня усвідомлені проблеми. Факти ставляться у сумірний зв’язок
законами, а закони – причинами.
Вказаний зв’язок між рівнями організації знання, виявляючи на кожному
рівні свій окремий об’єктивний і суб’єктивний зміст, дозволяє зрозуміти смисл
відомого парадоксу, фіксованого представниками аналітичної філософії. Зміст
цього парадоксу полягає в тому, що визнаючи несумірність англійської мови
і мови хоппі філологи спроможні здійснювати змістовний переклад висловлю$
вань хоппі на англійську. Однак, керуючись принципом редукціонізму, аналітич$
на філософія неспроможна пояснити, яким чином вдається здійснити такий пе$
реклад. Тобто вказаний зв’язок демонструє неможливість вирішити даний па$
радокс за допомогою зведення до первинних та елементарних висловлювань,
оскільки вищі форми організації мови можуть ставати підставою для сумірного
зв’язку між змістом і смислами нижчих форм існування мови.
Так само неможливо встановити сумірності між причинами (детермінова$
ні, випадкові, хаотичні), якщо розглядати закони природи (що досить часто
прагнуть робити природознавці) редукуючи зміст причин до них. Навпаки су$
мірність різних законів встановлюється за допомогою визначення змістовних
відношень між різними причинами (детерміновані, індетерміновані, тощо).
Однак сумірності причин на основі встановлення наявності їх відмінностей до$
сягти неможливо. Множинність причин та їх різність може свідчити (давати
знання) про об’єктивне існування іншої загальності, але конкретного та зміс$
товного її знання не дає (дає лише знання про її незнання).
Не вважаю за потрібне номіналізовувати цю невідому реальність, оскільки
таку задачу належить вирішити шляхом реалізації конкретно$наукового до$
слідження, а не абстрактно$теоретичного. Однак вважаю за потрібне зазна$
чити, що термін «самоорганізація» для встановлення сумірностей між причи$
нами мені здається невдалим. Справа полягає в тому, що абстрактно$теоре$
тичне дослідження здійснюючи вирізнення об’єктивного і суб’єктивного зміс$
ту знання не має справи з об’єктивністю, як безпосередньо данною унікаль$
ною та неповторною реальністю. Об’єктивність як конкретизуючий чинник
безпосередньо присутня в тих науках, які конкретно мають справу з непо$
вторними одиничними існуваннями, які зазвичай називають фактими. Тому
вирішення даної проблеми належить здійснити наукам, де планування та про$
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ведення спостережень, вимірювань та експериментів є спосіб їх безпосеред$
нього існування.
Наведений антиредукціоністський підхід для встановлення відношення між
об’єктивним та суб’єктивним змістом знання дозволяє виявити позитивну об$
грунтованість поділу наук. Наприклад розмежування наук про природу і наук
про душу також дозволяє обгрунтовувати позитивну роль філософії для існу$
вання науки як самоусвідомлюючого себе буття. Одночасно він виявляє фун$
даментальну роль наукових проблем.
Вище ми визначали значення проблем як форми знання про своє незнання
для активного буття змістовного мислення. Поряд із цим, загальне гносеоло$
гічне значення проблем в науці полягає насамперед у тому, що через них роз$
гортається висхідне фундаментальне протиріччя процесу пізнання: протистав$
лення наявного, досягнутого рівня пізнання і нового. Усвідомлена проблема,
одна лише її наявність, збуджує зацікавлення в отриманні знання, що її вирі$
шує, передає від покоління до покоління змістовну та смислову основу, яка до$
зволяє їм розуміти одне одного, переконує думаючих людей в правомірності
введеня нових ідей, необхідності критичного ставлення до наявного знання,
необхідності проведення відповідних досліджень. Загалом ефективність та цін$
ність науки визначається по відношенню до проблем як їх вирішення.
Треба враховувати, що в сфері наукового пізнання важливе значення має
обгрунтованість науковості поставлених проблем. Наукове знання формуєть$
ся не як наслідок хаотичного виникнення проблем, а як наслідок осмисленого
відношення науковця (спеціально підготовленого, знаючого фахівця) до існу$
ючих знань, системи наукового знання. В тому випадку, якщо неможливість
зрозуміти, знати усвідомлюється унаслідок співставлення одних узагальнених
положень із іншими, тоді формулювання проблем зорієнтовуються в напрям$
ку здійснення редукціоністського аналізу та дослідження до рівня зрозумілих
та осмислених положень, що можуть бути верифікованими. Наведена вище
критика верифікаціонізму не може заперечити позитивності застосування
принципу та методів верифікації. Мета цієї критики — обмежити універса$
лістські претензії шанувальників індуктивістської методології. Тобто, здійснен$
ня редукції та реалізація принципу верифікації здебільшого лише підтвержу$
ють, що ми маємо справу з науковим знанням, науковою проблемою. Але во$
ни, як правило, не допомагають вирішенню проблем, прийнятній та адекват$
ній для їх вирішення постановці.
Іншими словами, можливість фактуального обгрунтування проблеми, її де$
монстрація в формі явищ, дозволяє доводити, що проблема має об’єктивний,
а не суб’єктивний зміст. Однак, якщо обмежуватися доведенням наявності
об’єктивного змісту проблем, тоді з реального арсеналу засобів її вирішення
неусвідомлено вилучається теоретична форма знання та відповідний їй рівень
пізнання. Тому науково поставлена проблема має бути змістовно (внутрішньо)
поставлена у відношення до суміжних, пов’язаних з нею питань як відмінна
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від них, оскільки вони її не вирішують. У протилежному випадку проблема
втрачає будь$яке значення, її висування є необгрунтованим. Постановка
проблем є така аналітична процедура, в якій здійснюється обмеження пред$
мета дослідження, доводиться, що ті чи інші знання не мають для її вирішення
безпосереднього відношення. Знання, що відповідає на «всі» питання, тим са$
мим не відповідає на жодне з них.
Наукова проблема повинна визначено, предметизовано ставити завдання
щодо можливих меж дослідження об’єкта. Предметизована визначеність виклю$
чає з поля наукового розгляду незліченну кількість псевдопроблем, оскільки зво$
дить проблему до форми, що уможливлює перевірку дослідом, науковим спо$
стереженням, співставленням із науково обгрунтованим доведеним знанням.
Визнається, що в межах кожної із специфічних форм знання та пізнання,
як то: побудова моделей, формування гіпотез, теорій, виведення законів
проблеми мають специфічні риси та не підводяться під уніфіковану норму.
Також треба враховувати наявність динаміки зміни змісту проблем в за$
гальному поступі наукових досліджень, що принципово не вкладається в схе$
му дослідження проблем шляхом редукціонізму. Висхідна проблема може
розчленовуватися на ряд проблем другого, третього рівнів. Трансформувати$
ся в диференційовану внутрішньо цілісну систему проблем, що загалом свід$
чить про високий рівень її всебічного вивчення та формування розвинутої те$
орії досліджуваного об’єкта. Власне при становленні системи проблем вини$
кає не тільки розвинута теорія, а й окрема наукова дисципліна, напрямок різ$
них досліджень, що реалізуються науковою школою.
Неможливість вирішити в конкретні терміни ту або іншу проблему також
являє собою різновид проблем, що складають особливий тип досліджень
по формуванню підходів до проблем, які здебільшого мають характер метана$
уки та вирішуються в межах методологічних філософських студій.
Посилання восьмого розділу.
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1. Критика і наукова раціональність.
2. Реконструктивна рефлексія.

1. Êðèòèêà ³ íàóêîâà ðàö³îíàëüí³ñòü

В

ід імені науки, а не релігії чи традицій у ХХ столітті почала відбуватися
ідеологічна обробка народів СРСР, Німеччини, Італії, Англії, Іспанії та інших
країн. Тому проблема визначення меж науковості (так звана «проблема де$
маркації») у 30$х роках минулого століття мала не тільки академічне значення.
Практика ідеологічного обґрунтування геополітичних подій початку ХХІ століт$
тя засвідчує, що зазначена проблема залишається актуальною і сьогодні.
Дослідження феномену існування науки здебільшого здійснюється в ме$
жах філософської теорії пізнання. Однак слід усвідомлювати вирізнення двох
можливих теорій пізнання. Теорія наукового пізнання має враховувати специ$
фіку суб’єкта науки, який не можна ототожнювати з людиною взагалі, оскіль$
ки риси притаманні науковцю, принаймні сьогодні, не притаманні усім людям.
Мінімальними загальновизнаними ознаками науковця є освіченість і спеціаль$
на підготовка. До зазначених рис обов’язково треба додати здатність емоцій$
но відноситися до виявленого незнання, захоплюватися усвідомленою проб$
лемою, мати віру в можливість її особисто вирішити.
Теорія наукового пізнання не може ототожнюватися із загальною гносео$
логічною доктриною тієї чи іншої філософської школи. В останніх суб’єкт пі$
знання визначається через властивості людини взагалі. Відповідно, відмінність
загальної теорії пізнання від спеціальної наукової полягає в необхідності здійс$
нення натуралістичного дослідження, на зразок моделі пізнання запропонова$
ної І.Кантом: «Будь$яке пізнання починається з чуттів, після переходить до здо$
рового глузду та завершується розумом, вище якого немає в нас нічого для об$
робки матеріалу споглядань» [1. С.340]. Інші, феноменологічні моделі, побудо$
вані за зразком «критики натуралізму» Е.Гуссерля, мають сенс за умови наста$
нови на визначення основ наукового пізнання, а не пізнання взагалі, оскільки
для звичайної людини денатуралізація є наслідок фахової філософської ре$
флексії, якою в сфері звичайних щоденних турбот люди не займаються. Слід
також враховувати, що до множини предметів означеної застосованим нами
терміном «звичайна людина», як певного об’єму поняття з певним змістом,
відносяться й діти та неписьмені, люди які з відомих причин не володіють від$
повідною освітою і спеціальною підготовкою, культурою філософського само$
аналізу. Одночасно, саме в межах звичайної, а не спеціальної теорії пізнання,
вони мають бути описаними хоча б як можливість. А для вирішення цієї остан$
ньої задачі більш прийнятна зазначена вище модель І.Канта, бо спираючись
на феноменологічну денатуралізацію таку теорію створити неможливо.

135

З критики натуралізму обґрунтовано можна започаткувати саме спеціаль$
ну теорію. Науковець як суб’єкт пізнання має спеціалізоване відношення
до об’єкта, що визначається специфічними рисами: освіченістю, фаховою
підготовкою, інтелектуальною зацікавленістю у вирішенні усвідомлених проб$
лем. Відповідно, критичне ставлення до наявного світу знань та методологіч$
ний сумнів є його характерними ознаками, а не людини взагалі.
Враховуючи, що феноменологічно свідомість науковця має справу зі смис$
лами, зміст яких є прозорим для «Я», що розуміє, перебуваючи в культурній ре$
альності духу, суб’єкт наукового пізнання постає як постійне впровадження ідеї
існування розумом. Там де уявлення про можливе неіснування стає керуючим
поведінку чинником іноді виявляють не тільки страх (як у С.К’єркегора чи А.Ка$
мю), а й наявність зупиняючої дії здорового глузду: перед безоднею, розплав$
леним металом, рушницею в руках грабіжника, диким звіром тощо.
Використовуючи визначення розуму Р.Декарта маємо визнати, що розум
вимагає здійснення дій, що не заперечують одна одну, серед яких «Я$існую»
одна з першочергових. У свою чергу, здоровий глузд виявляє можливість за$
перечувати попередні дії враховуючи зовнішні щодо суб’єкта та його розуму
обставини, якщо ці обставини можуть стати причиною неіснування. Тобто ро$
зум узгоджує власні дії з власними діями, а здоровий глузд – з незалежною
від суб’єкта реальністю (про можливість існування якої інтелектуалізований
суб’єкт має методологічний сумнів, а тому ігнорує її).
Тим самим, здоровий глузд може бути суперечливим стосовно всебічних
своїх проявів, оскільки покладає свою діяльність через відношення «мета –
шлях її досягнення за певних умов». Аксіологічні дослідження доводять,
що мета може визначатися цінностями, шляхи досягнення (методи) узгоджу$
ючись із цінностями можуть суперечити одне одному. Для розуму це означає
заперечення розумного існування. Цілком ймовірно, що саме потреба абст$
рагуватися від паралізуючого розум впливу здорового глузду зумовила появу
дуалізму субстанцій в філософії картезіанців. Субстанціоналізація духовності
встановлює залежність думки тільки від думки.
Субстанція як існування, яке не потребує крім себе ніякого іншого буття
не має в собі підстав для неіснування окрім самозаперечення, тобто пору$
шення власних принципів власного існування. Тим самим теоретичне виріз$
нення розуму і здорового глузду набуває раціонально визначеного характеру.
Враховуючи, що здоровий глузд, згідно зі стандартними визначеннями, –
це здатність логічно та обгрунтовано зв’язувати судження і поняття в процесі
умовиводу, слід звернути увагу саме на «обгрунтованість», як на вказівку на об$
межуючу обставину з якою мають рахуватися. Покладаючи ряд міркувань таким
чином, щоб із попередніх з необхідністю витікали наступні, здоровий глузд «не
визнає» себе самодостатнім суб’єктом цих міркувань. За Гегелем «мислення,
яке створює лише кінцеві визначення і обмежене ними»[2. С.63] не має здат$
ності відкривати причини, зв’язок явищ, створювати нові ідеї, покладати тотож$
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ність суперечностей. Тільки розум здатен до цього, а тим самим він не здатен
визначати неіснування, оскільки розглядає через тотожності, першою з яких є
визнання принципу власного існування. За допомогою субстанціоналізації мис$
лення в дуалізмі Декарта покладаються саме такі властивості.
Однією з найбільш досконалих раціоналістичних концепцій «демаркації»
наукового і ненаукового, з урахуванням специфічних рис науко$пізнавальної
діяльності, у першій половині ХХ століття стала концепція засновника «кри$
тичного раціоналізму» К.Поппера. Його демаркація протиставлялася не тільки
логіко$емпіристським принципам верифікаціонізму, а й аксіологізованим кон$
струкціям «класового об’єктивізму» марксистів та «націоналістичному шові$
нізму» фашистів. Стисло її раціоналістичний зміст можна означити тезою:
«межа науковості повинна співпадати з межами раціональної критики».
Традиції, догмати, моральні та естетичні міркування, ритуали, висловлю$
вання авторитетів, ідеологічні схеми – усе це може розглядатися як об’єкт ра$
ціональної критики. Але перш за все «Розум» має спрямовувати свою критику
на самого себе, приймаючи, що раціональність визначаючи себе в критиці
повинна мати докази раціональності самої критики. Отже покладаючи раціо$
нальну критику як критерій раціональності, спочатку, потрібно даний критерій
розглядати з позицій критики. Інакше ми будемо мати справу з некритичном
прийняттям критерія, що для раціоналізму є самознищенням
Як відомо, раціональність може запроваджуватися, принаймні, двома спо$
собами. Але кожний з них має бути поза аксіологічним самоототожненням,
оскільки тоді вони постануть як позакритичні самоцінності, що можуть спів$
ставлятися з необмеженим колом інших самоцінностей$ідеалів.
Перший спосіб полягає в реалізації настанов Картезія. Другий – К.Поппера.
Відома теза Р.Декарта «Мислю отже існую» запроваджує раціональність
як наслідок досвіду усвідомлення субстанціональності мислячого «Я». Поппе$
рівська версія раціональності реалізується через ідею конвенціонального
прийняття рішення групою, яка визнає себе здатною мислити, започатковує
раціональний дискурс, підтримує апробовані зразки раціональності як сталі
традиції, регулює на підставі осмислених критеріїв «поведінку» представників
свого кола. Тим самим, у першій та другій пропозиції раціональність не ото$
тожнюється з множиною правил утворення та перетворення висловлювань,
істинність яких встановлюється емпіричною перевіркою (наприклад: «верифі$
кацією» позитивістів), наслідки якої подаються в формі «протокольних» («ба$
зових») положень.
Як бачимо, обидва способи запровадження раціональності мають суб’єк$
тивно, а не об’єктивно визначене походження. Саме з цим пов’язується фун$
даментальність так званої проблеми раціональності.
Є.Гуссерль у своїх лекціях «Ідея феноменології» розглядаючи критику як поча$
ток справжнього наукового пізнання максимально загострює проблему вислов$
люючи питання: «Чи не повинен я стати на точку зору соліпсизму?» [3. С.163].
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Складність означеної проблеми підкреслює і відома теза Т.Куна, який спи$
раючись на версію впровадження ідеї раціональності К.Поппера визначав,
що характерною рисою науки є цілеспрямоване здійснення процедур пере$
вірки суджень досвідом. Тобто, критицизм у формі «методологічного сумніву»
покладається як процедура, що здійснюється за певним зразком раціональ$
ної діяльності. У книзі «Структура наукових революцій» обгрунтовується,
що у випадках, якщо такі зразки діяльності піддаються критиці, тоді пізнаваль$
на діяльність виходить за межі наявних критеріїв раціональності. Тим самим,
раціональність для свого існування має спиратися на інші (неприйняті това$
риством) критерії. Якщо таких критеріїв не існує, тоді за Т.Куном, раціональна
критика не існує. У нього, випадки які засвідчують про прийняття критеріями
раціональності некогнітивних факторів, щось на зразок соціально$психологіч$
них обставин, впливів авторитетів та традицій, економічних інтересів, тобто
«зовнішні» по відношенню до когнітивної діяльності суб’єкта існування, описа$
ні під назвою «революційна наука». Однак, згідно з класичними визначеннями,
концептуальними положеннями картезіанства та критичного раціоналізму та$
кі випадки є сфера ненаукового, ірраціонального.
Учень К.Поппера угорський математик І.Лакатош детально досліджує
проблеми впливу так званих «внутрішніх» і «зовнішніх» факторів на науково$пі$
знавальну діяльність. Його чітке їх протиставлення ми знаходимо у збірці
«Критицизм і зростання знання» (Criticism and the growth of knowledge, ed. By
I.Lakatoc, A.Musgrave, Сambr.,1970), яка на підставі різноманітних аргументів
засвідчує, що науково$пізнавальна діяльність, як і будь$яка діяльність не мо$
же відбуватися без впливів ірраціональних чинників. Однак, при спробі побу$
дувати теоретичну модель, що зосереджує увагу на ірраціональностях абст$
рагуючись від раціонального як необхідно присутнього та визначального в цій
діяльності, ми одразу потрапляємо у відомий кожному філософу «світ ідолів»
описаний Ф.Беконом у «Новому Органоні». Враховуючи це І.Лакатош свою
концепцію цілеспрямовано визначає терміном «раціональна реконструкція»,
чим наголошує на обов’язковій присутності раціонального в науковому до$
слідженні, навіть у тому випадку якщо його предметом постає ірраціональне.
Слід враховувати, що Т.Кун вирізняв два види критики. «Раціональну кри$
тику», яка спираючись на визначені та обгрунтовані основоположення здійс$
нює аналіз на відповідність суджень цим основоположенням, яку з урахуван$
ням вище вказаних визначень розуму та здорового глузду можна назвати
«критицизмом здорового глузду». «Нераціональну критику», яка будується
на спростуванні визнаних товариством основоположень раціональної діяль$
ності. Іншими словами, в загальних межах науково$пізнавальної діяльності
може бути критицизм, який заперечує прийняті критерії раціональності. Цей
критицизм, принаймі тимчасово, знаходиться за межами прийнятої будь$
яким товариством критеріальності. Тобто, ніби пропонується визначення кри$
тики, що не має очевидного зв’язку з раціональністю, розумом.
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Таким чином, якщо, згідно з концепцією критичного раціоналізму, раціо$
нальним є те, що на підставі розуміння приймається науковим співтоварист$
вом та цілеспрямовано використовується науковим здоровим глуздом, тоді,
вказує Т.Кун, раціональність є наслідок довільної конвенції. Суперечності кон$
венціонального тлумачення раціональності продемонстровані Т.Куном блиску$
че [4]. У свою чергу, при здійсненні «раціональної реконструкції науки» І.Лака$
тош виявив, що ірраціональність може поставати предметом раціонального
реконструювання, раціоналізовуватися, ставати логічно обгрунтованим осно$
воположенням, спираючись на яке у подальшому здійснюють аналіз на узгод$
женість із ним інших суджень. Тобто кунівські «парадигми» після критичного їх
осмислення науковцем, що свідомо керується принципом «методологічного
сумніву» Р.Декарта, мають ставати раціональною складовою науки.
Тому К.Поппер обгрунтовуючи фундаментальність зв’язку раціональності
з критикою пропонує критично віднестися до тези про те, що «нормальна на$
ука» в концепції Т.Куна залежить від некритичного сприйняття «парадигми».
Релятивізм кунівської аргументації стане беззаперечним, якщо можна довес$
ти, що суб’єкт наукового пізнання не здатен критично віднестися до осново$
положень своєї діяльності, що він здатен діяти як науковець на підставі ірраці$
ональних чинників.
Для Т.Куна саме психологія і соціологія («зовнішні» фактори науково$пізна$
вальної діяльності) мають пояснювати чому в період «нормальної науки» на$
уковці дотримуються теоретичних основоположень вирішення усвідомлених
проблем («головоломки» у термінології Куна) ігнорують пояснювальне значення
конкуруючих парадигм, абстрагуються від суперечностей між досвідом і влас$
ними теоретичними моделями (наприклад, Т.Кун звертає увагу на людину, яка
при психологічному тестуванні вбачаючи у відомому графічному зображенні
на папері «качку», відмовляється бачити «зайця»). Однак, якщо ми будемо шука$
ти відповідь на питання про те, чому науковець зробив певний висновок із своїх
студій у психологів і соціологів, тоді ми некритично використовуємо модель ді$
яльності, що здійснюється без осмисленої мети. Тобто, ми пояснюючи науково$
пізнавальну діяльність a priori будемо використовувати теоретичну конструкцію,
що описує модель дій дурня, істоту яка не мислить (не здатна до cogitatio).
Осмислюючи вищезазначене ми маємо погодитися з констатацією Е.Гус$
серля, що «будь$яке засновування теорії пізнання на психології чи іншій при$
родничій науці є нонсенс» [3. С.173].

2. Ðåêîíñòðóêòèâíà ðåôëåêñ³ÿ

Б

езпосереднє відношення до вищезазначених проблем має відносно новіт$
ня концепція реконструктивної рефлексії. Дана концепція була запропоно$
вана англосаксонською філософією, як спроба захистити традиції європейсь$
кого раціоналізму в філософії науки від антираціоналізму концепцій «вiдмови
вiд пошуку достовiрного» (С.Тулмiн), «знання як інтерпретація «текстiв» за до$
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помогою довiльних «словникiв»»(Р.Рортi), «методологiчного анархiзму» (П.
Фейєрабенд), які зосередили свою увагу на спростовуванні концепцій «кри$
тичного раціоналізму» та «раціональної реконструкції». На жаль, розгорнутої
форми обгрунтування концепції реконструктивної рефлексії не було запропо$
новано ні Х.Патнемом, ні Н.Гудменом, які самовизнають себе її засновниками.
Наприклад П.Фейєрабенд вишукує аргументи, щоб обгрунтовувати немож$
ливість здійснювати критичну рефлексію відповідно до вимог критичного раці$
оналізму, оскільки останні невідповідають реаліям буття науки. Принципи кри$
тичного раціоналізму (відноситися до фальсифікацій кваліфіковано; вимагати
росту змісту та уникнення гіпотез ad hoc; не обманювати самого себе та інші)
неадекватні тому, що реальна наукова практика наповнена ірраціональностя$
ми, які вилучаються з теоретичних систем її методологічного «зображення».
Навіть не бажаючи логоцентризувати науку, на думку П.Фейєрабенда, методо$
лог здійснюючи систематизацію уявлень реально раціоналізує та логоцентри$
зує створювану ним картину. Здійснює «методологічне насилля».
У відповідностю із засадничою ідеєю концепції реконструктивної рефлексiї
заснованi на усталених нормах i стандартах реконструкцiї дають змогу вiдкри$
вати основоположення, якi призводять до змiни уявлень, що складали джере$
ло цих норм i стандартiв. «Спираючись на існуючі норми та стандарти обгрун$
товування, ми відкриваємо факти, що самі собою стають причиною зміни
у картинах, які визначають ці норми та стандарти (і, відповідно, опосередко$
ваним чином змінюємо самі норми та стандарти)»[5. С.490]. Тобто відкриваю$
чи основоположення, що становлять джерело «норм та стандартів» певного
типу раціональності спираючить на принципи власного cogitatio, на основі ре$
флексії суб’єкт пізнання здатен виявляти, що «відкриті основоположення» мо$
жуть поставати у якості демонстрації знання, яке може невиявлено бути в сві$
домості до початку конкретного досвіду та незалежно від нього. На відміну від
безперервного руху думки герменевтичним колом, не зважаючи на зовнішню
подібність, реконструктивна рефлексія надає можливість зупинятися на ви$
значеннях підвалин думки, якщо вони набувають форм «ейдичних», «інтеліге$
бельних» метафізичних положень, які завдячуючи їх очевидності аксіоматизо$
вано постулюються самотожнім чином, через поєднання суб’єкта і предиката
судження.
У межах міркувань здорового глузду предмет судження розглядається
як підмет, а предикат як присудок. Тобто предикат є окреме висловлювання
про предмет думки. За таких умов предикативний зв’язок постає як атрибу$
тивний, визначаючий, що предмету думки притаманна певна ознака. Така са$
ма ознака може бути притаманна й іншим предметам. У відрефлексованих ро$
зумом міркуваннях предикат притаманний предмету думку як субстанція,
а не акциденція. Відповідно для міркувань розуму ознака обов’язково визна$
чає єдиний предмет думки, оскільки іншого предмета з такою ознакою в са$
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морефлексіях бути не може. Для означень емпірично даних множин така умо$
ва недосяжна. Вона має сенс тільки для субстанціонального.
Одночасно Х.Патнем послідовно дотримуючись принципів аналітичної фі$
лософії вважає: «Можливою, пропозицiєю буде, що усi речi не можуть бути
«висловленi», а можуть бути лише «показаними». Однак проблема полягає
у тому, що речi, якi «показанi» нам при поясненнях систематичної супереч$
ностi, можуть бути показанi лише за допомогою висловлювання. Iдея про те,
що iснують дискурсивнi думки, якi не можуть бути «висловленi», є фор$
малiстична хитрiсть, яку я не розумiю» [5. С.480]. Дане положення засвідчує,
що відомий нині гарвадський філософ наслідуючи аналітиків заперечує мож$
ливість виявлення основоположень у невисловлених формах самоспоглядан$
ня. Що становить певну суперечність, оскільки висловлена форма обов’язко$
во передбачає даність через досвід, бо мовна комунікація може існувати тіль$
ки в якості окремого виду досвіду, тобто, вона повинна бути основоположен$
ням досвіду наслідком якого вона є.
Варіантом вирішення даної проблеми може бути наступне. Якщо прийняти
за робочу гіпотезу можливість існування невисловлюваних феноменально на$
явних основоположень, що присутні в свідомості до початку досвіду та неза$
лежно від нього, тоді саме реконструктивна рефлексія повинна бути засобом
для їх виявлення. Одночасно слід застерегти, що, прийнявши дану гіпотезу
та відповідну мету дослідження систем знання, ми одразу стаємо на анти$
аналітичні філософські позиці. Як відомо невисловлені феномени — за межа$
ми аналітичних студій. За таких умов філософська позиція має визначатися
поняттям «феноменологізм», а не «аналітизм». У свою чергу, феноменологія
становить межу можливостей аналітичної традиції, яка має обмежувати своє
існування виключно методологічними студіями, стаючи неозброєною перед
проблемами онтології та епістемології. Тобто, удосконалення техніки логіко$
методологічного аналізу дозволило в межах аналітичної філософії сформува$
ти ідею реконструктивної рефлексії, але застосовування та розгортання цієї
концепції належить іншим філософським традиціям.
Ідея, що предмет пізнання не є данністю, а створюється, конструюється
внаслідок самореалізації процесу пізнання, передбачає певну зміну класичних
для філософії настанов аристотелізму: оскільки тут вже не йдеться про безпо$
середню відповідність знання і реальності. Об’єктом пізнання та безпосеред$
німи елементами знання про дійсність тепер мають визнаватися складові не$
об’єктивної дійсності: уявлення, поняття, принципи, смисли, значення тощо.
У свою чергу, проблема існування незалежного від усвідомлення досвіду
знання, що виконує функцію формування невисловлених основоположень,
має важливе значення для самообгрунтування раціоналізму.
Філософську традицію, що сміливо визнає за безпосередню задачу свого
дослідження вивчення існування основоположень у невисловлених формах,
яке може бути наявне в свідомості до початку досвіду та незалежно від нього,
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пов’язують із феноменологічними студіями Е.Гуссерля. Загальну мету своїх
досліджень він визначав наступним чином: «Філософське дослідження допов$
нює наукову роботу природознавця та математика і завершує чисте теоре$
тичне пізнання» [6. С.351].
Історична поява феноменології, як описує В. А. Канке [7. С.14] безпосе$
редньо була пов’язана з висновком Е.Гуссерля про марність систематично
здійснюваних ним спроб [вісім років] звести наукове пізнання до чуттєвої ді$
яльності. Безпосередньо, засновник новітньої феноменології зробив висновок
про неможливість підвести поняття «закон логіки» під поняття «різновид звич$
ки», навіть якщо вона повторюється мільярди разів. Він переконався, що навіть
для елементарного статистичного аналізу, який на думку Дж.Мілля є різновид
емпіричного дослідження, певні «фігури логіки» вже повинні існувати.
Звертаючись до проведеного Е.Гуссерлем протиставлення чуттєвого і фе$
номенологічного споглядання можна вказати на визначальну роль рефлексії
в дослідженні невисловлюваних очевидностей. Наприклад, він писав: «…спог$
лядаючи одиничне, що перебуває перед очима, ми маємо екземляр. Однак,
увага з самого початку спрямована на те, що зберігається у постійній зміні ек$
землярів, а не на те, що випадково змінюється» [8. С.65]. Детальний аналіз сві$
домості, на його думку, покликаний виявляти чисті форми її феноменів, що ма$
ють визначатися властивістю «зберігатися у постійній зміні екземлярів».
За Е.Гуссерлем, лише на підставі свідомості та виходячи з неї мають бути
виділені «ноематичні структури» – типи предметностей свідомості (предмети
уявлені у смисловій єдності). Завдяки інтенціональності («свідомості про…»)
свідомість надає смисли, наповнює ними символічні форми, що дозволяє
будь$яке питання, яке стосується речей самих по собі, залишати за межами
цих смислів. Відповідно, догматичне прийняття принципу, що існує незалежна
від суб’єкта об’єктивна дійсність міфологізовано створює почуття впевненос$
ті стосовно мети науки, але насправді ні уявлення про існування Бога, ні про
існування природи не гарантують самі по собі об’єктивності наших уявлень,
не знімають з науковця особистої відповідальності за конкретні припущення,
які ним висуваються. Свідомість має справу зі смислами, зміст яких, як пе$
редбачається феноменологією, є прозорим тільки для «Я», що розуміє. Буду$
чи перетворений в інтерсуб’єктивно прийняту мовну форму, він втрачає без$
посередній зв’язок з первинною реальністю, утворюючи культурну реальність
духу. Отже, іманентне буття свідомості (якщо розглядати його як феномен,
що існує без самосвідомості) не потребує припущення реального світу, а по$
няття «реальний світ», якщо воно мислиться, навпаки, вимагає уявлення про
існування свідомості.
Наведене дозволяє визначитися щодо важливої відмінності в поняттях
«феноменологічна рефлексія» і «реконструктивна рефлексія». Таке розмежу$
вання можна здійснити через вирізнення духовних властивостей свідомості
та самосвідомості, що дозволяє проводити аналіз процесів їх взаємодії.
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Треба зазначити, що в межах класичної феноменології інтенціональність
розглядається як аналіз власної свідомості та покладається у формі акту сві$
домості, а не самосвідомості. Визначаючи як важливу для наукового пізнання
здатність будувати уявлення у відповідності з наявними «екземплярами» (їх
відображення) за допомогою поняття «свідомість», можемо впровадити ви$
значення здатності суб’єкта пізнання – взаємоузгоджувати уявлення,
що «зберігаються у постійній зміні екземлярів» (самосвідомість).
Як вже було зазначено в третьому розділі, самосвідомість в когітології
розглядається як альтернатива дескрипціям дійсності, що існує незалежно
від суб’єкта. Тобто самосвідомість є та частина властивостей Cogito, які охоп$
люються поняттям «конструювання». Аргументується такий підхід за допомо$
гою врахування наступного: «не усі форми моєї свідомості вкладаються
у форми моєї самосвідомості» [9. Р.105].
Відповідно впроваджується відмінність реконструктивної рефлексії від фе$
номенологічної. Перша – повинна враховувати існування самосвідомості, тоді
як друга – обмежується свідомістю. Саме спираючись на першу концепцію
вдається побудувати теоретичну модель діяльності суб’єкта, що здатен, спи$
раючись на використання самоусвідомлення розуму, виявляти тіла, які руха$
ються за формою визначеною розумом. Іншими словами, «бачити» що тіло
яке рухається за формою визначеною мисленням, для мислення яке ціле$
спрямовано абстрагується від тілесності, виявляє власну здатність активно ді$
яти (реально діючий розум). На зазначених теоретичних підставах філософії
самосвідомості, славнозвісне для радянської філософії «опредметнення» мо$
же розглядатися у вигляді процесу надання речам властивостей волевизначе$
них суб’єктом, оскільки для існування здатності впізнавати «справу рук своїх»
суб’єкт має володіти лише властивістю мислити самого себе несуперечливим
чином, бути у злагоді із самим собою, тобто мати самосвідомість.
Також треба зазначити, що у визначенні наукового знання, яке було запро$
поновано в «Логічних дослідженнях» Е.Гусерля, присутнє редукування
до «очевидності» витлумаченої за Р.Декартом як основа наукової істинності,
тобто через ідею споглядання проти якої, як відомо, обгрунтовано виступив
К.Маркс у своїх тезах стосовно Л.Фейєрбаха. Однак марксизм критикуючи фі$
лософію споглядання обгрунтовував ідею «практики» не вирішуючи питання
про визначеність конкретних логічних форм, якими озброєне наукове мислен$
ня. Критикуючи такій підхід, наприклад Б.Рассел, у відповідь на спробу марк$
систів протиставити себе позитивізму і прагматизму, досить дотепно висміює
за допомогою розповіді про курку та її можливі думки стосовно прибуття хазя$
їна з ножем у руках до курятника, редукуючи марксистську епістемологію
до проблеми обмеженості досвіду.
Марксисти захищалися від такої редукції впровадженням розширеного
тлумачення поняття «практика», називаючи її «суспільною» чи «суспільно$істо$

143

ричною», що називалося «критикою робінзонади в тлумаченні поняття до$
свід».
Треба зазначити, що аргументи діалектичного матеріалізму стосовно кри$
тики робінзонади визнала переважна більшість філософів ХХ ст. Саме під тис$
ком ідеї про визначальний вплив «суспільно$історичної практики» на процес
пізнання та мислення філософи звернули увагу на «проблему комунікації».
Оскільки суспільно$історична практика має певну залежність від комунікатив$
них процесів, остільки вона потрапляє у залежність від релятивних за своєю
природою мовних структур. Для суспільства потрібне спілкування, а для спіл$
кування потрібна мова. Дослідження неопозитивістів виявили, що «природна
мова» (німецька, англійська, українська тощо), у свою чергу, не може бути ло$
гіко$завершеною, логіко$довершеною, не парадоксальною.
Як наслідок виявилося, що представники діалектичного матеріялізму
втратили підставу для обгрунтування новітньої філософської, практичної, сці$
єнтичної та технократичної раціональності.
Так само, вирішуючи проблему раціональності в другій половині ХХ ст.
Ж.Дерріда та Р.Рорті, наприклад, роблять спробу вести розмову про щось не$
лінгвістичне, але ментально та когнітивно присутнє абстрагуючись від здобут$
ків феноменології та критично ставлячись до аналітичної філософії. Чому так?
Та тому, що вони ще продовжуть некритично застосовувати гіпотезу про сус$
пільно$історичну практичну обумовленість пізнання, хоч постійно проголошу$
ють своє критичне ставлення і до неї.
Гіпотези пропонуються різні, наприклад, визначити пізнання через понят$
тя «алгоритм», який онтологічно можна розглянути як у формах вимовленого,
так і у формах невимовленого. А далі, слово «алгоритм» можна замінити сло$
вом «інформація» – те що здатне знімати невизначеність ситуації.
Так, філософія, яку пов’язують зі «станом постмодернізму» постає як кри$
тика основоположень лінгвістицизму. Так, Ж.Дерріда уточнюючи свою пози$
цію вважає, що спроба звести філософію до лінгвістичних проблем є «ідеоло$
гічно вмотивоване нерозуміння», яке своєю основою має модерністські наста$
нови.
Тобто спроба уникнути когітивного встановлення відношення між система$
ми знання, замінити його різними опосредковуючими чинниками (мовою,
практикою, історією, культурою, тощо) перетворює людину на таке існування,
яке обов’язково має знаходити підстави, основи, засади власного існування
за межами власного існування.
Серед когітивно зорієнтованих можна виокремити концепцію визначення
основоположень однієї системи наукових знань рефлексивно сумірною з ін$
шою системою, яка дозволяє виявляти та обгрунтовувати, що методи та ме$
тодологія (дві різні системи знання), які складають підвалини теоретичної сис$
теми наукового знання, не вступаючи у суперечність з теорією визначення
умов істинності системи, у залежності від усвідомленої проблеми по відно$
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Посилання дев’ятого розділу.

шенню до іншої системи може ставати джерелом певного типу раціонально
сумірних визначень: що можна знати; що можна зробити; на що можна споді$
ватися.
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ритичний аналізу здобутків популярного сьогодні, так званого когнітивно$
го підходу за допомогою системи понять когітології (теорії змістовного
мислення) є такий науковий підхід, який дозволяє студіювати учення про знан$
ня та пізнання когнітивізму, за допомогою його визначення в якості об’єкта
дослідження.
Враховуючи, що продуктивна та науково обґрунтована об’єктивація інте$
лектуальної діяльності, яка була досягнута в когнітивних дослідженнях сьогод$
ні супроводжується загостренням проблеми неможливості обмежити над$
лишкову множину теоретичних моделей, що пропонуються для інтерпретації
розумових процесів, розробка адекватного когнітивізму підходу як засобу йо$
го дослідження, інструменту вибору кращої моделі з множини існуючих є важ$
ливе наукове завдання, яке вирішується в даній монографічній роботі.
Реалізація концепції когітивності дозволила виявити, що поширена серед
філософів науки концепція, яка вимагає співставлення структури процеса
мислення з процесами практичної діяльності ототожнює предмет думки
з предметною реальністю. Таке ототожнення є основоположенням, яке спону$
кає до визнання тези про несумірність систем наукового знання.
Когітивна рефлексія вимагає спростування обмежень які накладає на тео$
рію методу концептуальний інструментарій «філософії свідомості», що лежить
в основні когнітивного підходу.
Змістом когітивного відношення до дійсності в межах наукового пізнання є
цілеспрямована зміна суб’єктивного уявлення, що завжди відбувається
у формі філософської рефлексії. З позицій «філософії самосвідомості» різно$
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манітні наукові принципи, що подекуди можуть розглядатися у якості взаємо$
виключних, набувають статусу різних засобів цілеспрямовування цілісного
суб’єкта пізнання. Наприклад, не зважаючи на систематичну критику субстан$
ціоналізму, ми маємо визнати його позитивну методологічну функцію, яка по$
лягає у тому, щоб цілеспрямовувати наукові дослідження на систематичне ви$
явлення без обмежень властивостей та взаємодій певного роду в усіх сферах
даного людині буття.
В цілому, сутність реконструюючої форми рефлексивного полягає у вияв$
ленні межі поміж знанням та незнанням, певної системи знань та адекватних
для її самореалізації, саморефлексії методів та методологій. Відповідно,
предметом когітивного дослідження повиннен бути не процес використання
методу, а процес його формування, тому що у останньому виявляють себе
необхідні та достатні для його виникнення умови.
Недоцільно обмежувати розгляд методів та форм певної теорії, аналізом
тільки методологічних проблем, бо у такому випадку від реальних проблем
(епістемологічних, онтологічних) створення методу довільним чином абстра$
гуються.
Формування в межах індуктивізму методології та логіки науки, теорії істин$
ності систем знання відбулося на основі формального розрізнення з одночас$
ним змістовним ототожненням «науки», що досліджує взаємозв’язок суб’єкта
і об’єкта пізнання з «наукою» про систему методів пізнання. Зазначене ото$
тожнення постало основоположенням визначення теоретичної системи знан$
ня предметом емпіричного аналізу. Одночасно, дане ототожнення стало
на заваді вирішення проблем аналізу процесів формування, становлення
та розвитку теоретичної науки.
Емпірична наочність теоретичних систем знання виявлена філософією логіч$
ного аналізу постає основоположенням суто наукового, а не метафізичного до$
слідження науки. Науковість методологічного дослідження виявляє себе у тому,
що зв’язки в системах знання розглядаються в залежності від фактуально наоч$
них емпірично даних систем знання, а не метафізичних настанов, які починають
обмежувати вирішенням епістемологічних і онтологічних проблем.
Адекватність системи знання і властивостей об’єктивної дійсності забез$
печується не методологією, як це визнається когнітивізмом, а дотриманням
та удосконаленням епістемологічних понять та принципів. Дотриманням ви$
мог методологічних принципів забезпечує злагодженість людини з усталени$
ми та інституціоналізованими концептуальними каркасами, суб’єкта пізнання
із самим собою (прийнятими епістемологічними принципами). Гносеологічна
істинність (відповідність знання об’єктивній дійсності) є опосередковуючє
знання, що здійснює свій вплив зовнішнім чином по відношенню до теорети$
ко$методологічної та логічної істинності (несуперечлива єдність знання). Так,
основоположення методології класифікуючих систем обгрунтувують, що інту$
їція в межах теоретичної науки має форму раціонально здійснюваної логіко$
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методологічної процедури рефлексивної зміни смислів і значень систем на$
укового знання. Основоположення методології фальсифікаціонізму виявля$
ють, що методологія та логіка науки, теорія методів пізнання, гносеологічні
теорії є допоміжне та альтернативне знання для створення умов теоретико$
когнітивної еволюції. Вони можуть розглядатися лише як знання про знання,
а не складова знань про властивості об’єктивної дійсності.
Рефлексія виявила, що когнітивне моделювання історії науки постає
у функції формоутворення еволюціонуючої системи наукового знання,
що здійснює примусовий, наративний вплив на людину як на об’єкта.
Методологічні системи, що досліджуються в межах філософії науки мо$
жуть змістовно класифікуватися наступним чином: індуктивізм – «як діяти
у сфері наукових фактів, щоб теоретична система знання була істинною?»;
конвенціоналізм – «як створювати різні істинні теорії щодо одного й того пред$
мету пізнання?»; фальсифікаціонізм – «що треба робити з теорією, коли вона
зустрічається з альтернативною гіпотезою?»; історизм – «як різноякісні, аль$
тернативні теорії можуть становити єдину науку?».
Розглядаючи гносеологічний зміст методів, відокремлено від методологіч$
ного та онтологічного аспектів, виявляємо, що удосконалення системи мето$
дів на підставі онтологічної орієнтації принципово самообмежена у своїх мож$
ливостях. Методологічна новація цілеспрямовано здійснюється у процесі вирі$
шення усвідомлених методологічних проблем. У свою чергу, науковий аналіз
емпіричних даних здійснюється після емпіричного їх виявлення, що потребує
від науковця актуалізації образів необхідних моментів емпірично даних взаємо$
дій в пам’яті. Тому знання методу в емпіричних дослідженнях постає як наслі$
док вже реалізованих актів пізнання, що виявляє себе у доведеннях тези про
теоретичну навантаженість фактів. Таке знання методів абстрагується від ана$
лізу методу, оскільки при актуалізації образів вже наявних у пам’яті не має
практичного значення, чи є вони наслідком випадково відкритої взаємодії, чи є
наслідок багатолітніх цілеспрямованих наукових досліджень. Проте, теорія
«практичності знання» при вирішенні проблеми формування нового методу
стикається з суперечністю, яка полягає у принциповій недостатності емпірич$
ного рівня пізнання для виникнення ряду вже існуючих відомих методів науки.
Таким чином, аналіз методологічних проблем неможливо обмежити роз$
глядом процесів застосування методів, бо від реальних проблем створення
методу в процесі його застосування абстрагуються. Предметом методологіч$
ного дослідження повиннен бути не процес застосування методу, а процес
його формування, необхідні та достатні для його виникнення основоположен$
ня. Знання властивостей об’єктивної дійсності, онтологія, наукова картина
світу безпосередньо не використовуються в процесі реалізації методу. В про$
цесі реалізації методів та їх систем використовуються лише знання способів
пізнавальної діяльності. Особливість даного процесу полягає у тому, що знан$
ня властивостей дійсності використовуються тільки як онтологічна та гносео$
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логічна підстава для внесення змін у суб’єктивно існуючу модель пізнавальної
діяльності.
Знання про властивості об’єктивної дійсності мають зв’язок зі знанням ме$
тоду тільки в реалізації окремого процесу опосередкування знання про фор$
ми діяльності зі знаннями про дійсність. Оскільки цілеспрямована діяльність
людини опосередкована процесом мислення воно складає здатність поєдну$
вати форми уявлення дійсності з формами уявлення діяльності. Створення
моделі способу досягнення свідомо визначеної мети відбувається як внесен$
ня змін в існуючі уявлення про можливі методи діяльності в межах відомої
об’єктивно існуючої реальності. Таким чином, знання нової, раніше невідомої
властивості дійсності використовується, у першу чергу, мисленням. Вони ста$
новлять необхідну умову існування мислення, цілеспрямовано шукаються для
задоволення потреби мислення у знанні методу вирішення усвідомленого пи$
тання, проблеми, завдання.
Загальнопоширене визначення мислення за допомогою терміну «процес»
незалежно від бажання автора цього слова не враховує, що мислення можна
розглядати як структурно складне існування здатне змінюватися за певних
обставин. Однією з таких обставин є рефлексія, здатність мислення перетво$
рювати себе на предмет своєї уваги. Відповідно в межах когітології мова
не може йти про вкорінені в психіку гештальт$структури, які визначають інте$
лектуальні, розумові властивості людини. Мислення як властивість людини
протиставляється їм. Іншими словами, філософія яка запечує властивість лю$
дини бути суб’єктом описує існування без мислення.
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