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Марія Альчук
(Львів)

ВОЛОДИМИР ШИНКАРУК. 
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ 

ГУМАНІТАРНИХ НАУК

У нашому суспільстві відбувалися обговорення основних
засад Концепції гуманітарного розвитку України, впродовж
трьох місяців, з січня по березень 2008 року. Вчені, представ-
ники суспільствознавчих наук, наголошували на важливості
прийняття та здійснення такої концепції для українського сус-
пільства. До процесу формування справжніх гуманних цінностей
мають бути залучені не лише науковці, освітяни, управлінці,
митці, але й громадські організації, тобто всі учасники соціаль-
них процесів. Основою Концепції гуманітарного розвитку є
вільне і творче життя людини у суспільстві в єдності з практич-
ними засобами його здійснення. У Києві, 27 березня 2008 року,
на Всеукраїнському Форумі інтелігенції обговорювали та прий-
няли проект концепції гуманітарного розвитку. У проекті кон-
статується, що «в Україні сталося різке погіршення показників
людського розвитку», так «за період з 1990 по 2007 рр. у світо-
вому індексі людського розвитку Україна з 45-го перемістилася
на 76-те місце серед 173 країн» [3, 5]. Виокремлюються завдання
для досягнення нової якості життя, формування освіченості та
гуманітарних знань, вдосконалення стосунків між громадянами
і державою на основі принципів демократизму і верховенства
права. Дається визначення, що «гуманітарний розвиток – це мо-
дель розвитку, орієнтована на максимальне розкриття потенціалу
кожної людини і соціуму в цілому, створення гідних умов для
реалізації всіх інтелектуальних, культурних, творчих можли-
востей людини і нації» [3, 3]. Отже, нагальною потребою є 
проведення таких наукових дискурсів щодо вироблення та впро-
вадження гуманітарної концепції у всіх сферах життєдіяльності
соціуму.
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тодам пізнання та діалогу між ними. Виділяється принцип компа-
ративізму, що орієнтує на системне дослідження людини у взає-
мозв’язку з природою і суспільством. Застосування цього
принципу дасть можливість реалізувати такі комплексні дослід-
ження «у двох напрямках: а) поєднання досягнень вітчизняної і
зарубіжної науки; б) підготовка спеціалістів з методології науко-
вого пізнання, які б володіли широким комплексом гуманітарних
знань…, долали недоліки вузькопрофесійної підготовки» [1, 10].
Гуманітарні знання потрібні і природознавцям, і суспільствозна-
вцям для раціонального пояснення проблем розвитку освіти,
науки та засобів регулювання діяльності людини у них.

Представники Київської світоглядно-антропологічної шко -
ли, зокрема Є. Андрос, В. Горський, В. Загороднюк, В. Іванов,
С. Кримський, В. Табачковський, В. Шинкарук, розкривають ді-
яльність людини як форму і спосіб практично-духовного освоєння
світу, аналізуючи її світогляд, культуру. Досліджуються поняття
«діяльність», «праця», «практика», «виробництво», їх особливості
та відмінності. Людська діяльність розглядається як свобода, що
дає можливість вільного вибору відповідно її потребам і запитам.
Принцип діяльності допоміг переосмислити ідею розвитку не-
традиційно для марксизму. «У методологічному плані принцип ді-
яльності вимагає альтернативного мислення, осягнення дійсності
в її протилежних тенденціях, а реалізації цілей суспільної прак-
тики через розробку альтернативних програм, проектів і т.п.» [9,
47]. Такий принцип діяльності дедалі більше стає світоглядним
принципом сучасної науки, що шукає методологічні шляхи поєд-
нання природознавства і суспільствознавства, гуманітаризації
науки. 

Володимир Шинкарук – академік Академії наук України, у
статті «До питання про принципи діалектики як методології су-
спільствознавства» зазначав, що протягом багатьох років у нас
офіційно насаджувалось уявлення, ніби вся істина зосереджена
лише в марксистській діалектиці; тобто всі інші інтерпретації і
розроблення діалектики – лише її спотворення. Таке уявлення про
розвиток діалектики – антиісторичне й антидіалектичне. «Тепер
намітилась протилежна тенденція – тенденція повного відкидання

Філософи досліджують відмінність та спільність у спів відне-
сені понять «гуманізм» і «гуманітаризм». Історія становлення гу-
манізму з античних часів, сучасні підходи щодо сутності,
критеріїв, форм розкриваються В. Андрущенком, М. Михальчен-
ком у статті «Гуманізм і гуманітаризм: спільне і специфічне». Ав-
тори підкреслюють, що визначень гуманізму – дуже багато та
«найчастіше термін гуманізм застосовується у значенні групового
або особистого погляду на життя у філософській формі або в суд-
женнях здорового глузду як світоглядна позиція щодо ставлення
до людини, її інтересів» [1, 8]. У 1980 році було видано «Декла-
рацію світового гуманізму», в якій видатні вчені, письменники,
громадські діячі найбільш фундаментально визначили гуманізм і
назвали десять основних принципів. Сучасний гуманізм – це сві-
тоглядна позиція людини щодо усвідомлення нею життя як само-
цінності та самоствердження у ньому. 

Дослідниками вживаються також поняття «гуманітаризм»,
«гуманітарне мислення», «гуманітарні науки». Термін «гумані-
тарний» є похідним від гуманізму, найважливішою стороною, що
конкретизує його через використання знання про людину як засіб
її виховання, освіти та розвитку. «Гуманітаризм орієнтований на
людиноведення, на утвердження соціального знання не тільки на
противагу природничому, а й як засобу творення людини як осо-
бистості» [1, 9]. За предметом дослідження науки класифікують
на природничі, гуманітарні, соціальні. Природничі науки аналі-
зують природу, гуманітарні – людину, соціальні – суспільство. У
суспільствознавчих дослідженнях поняття «гуманітарні науки» і
«соціальні науки» вживаються як синоніми, що може спричинити
певні труднощі. Необхідно чіткіше визначати ці поняття. В даній
статті автори трактують гуманітарні науки як більш широке 
поняття. 

Гуманітарні науки співставляються з природничими та пев-
ним чином гуманізують їх для блага людини. Проблема людини
не розкривається повністю однією із цих наук, лише у гармоній-
ному поєднанні їх досягнень можливе цілісне і системне дослід-
ження. Необхідно відмітити, що творча співпраця природничих,
гуманітарних і соціальних наук можлива завдяки мисленню, ме-
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зумна» – тотожність мислення і буття. Діалектики наголошують на
продуктивності суперечностей, які сприяють розвитку. Саме через
розпливчастість вчення про суперечності виникають найбільші не-
порозуміння. Діалектику К. Поппер називає «туманною», тому
краще користуватися методом спроб і помилок. «Метод, з допомо-
гою якого намагаються вирішити всі проблеми, один і той же, – це
метод спроб і помилок» [7, 119]. Цей метод сприяє розвитку
людського мислення та особливо – філософії. Тому, якщо метод
спроб і помилок розвивається все свідоміше, то він набуває ха-
рактерних рис «наукового методу». Успішність цього методу за-
лежить від виконання трьох умов: теорії, які висуваються, мають
бути різноманітними, оригінальними, а їх перевірка строгою.
Отже, філософам потрібно звертатися у дослідженнях до критич-
них методів науки. Проблематика діалектики завжди замінюва-
лася однією і тією ж схемою. Лише в такому комплексі може
досліджуватися і розумітися будь-який схематизм діалектики.
К. Поппер не бере до уваги цієї проблематики, ототожнюючи діа-
лектику зі спрощеною тріадою. Відсутність усвідомлення філо-
софського контексту – ось що робить для К. Поппера і позитивізму
загалом непродуктивний спір із геґелівською діалектикою. Однак
було б несправедливо відкидати діалектичну традицію у філосо-
фії. Необхідно достатньо чітко виявити її реально суттєвий зміст,
який не втратив своєї конструктивної значущості й у наші дні.

У сучасній західній філософії спостерігається новий інтерес
до діалектики, а відомі спеціалісти зі символічної логіки з’ясо-
вують можливості створення систем діалектичної логіки. Напри-
кінці XIX ст. і у XX ст. діалектику розробляють у різних
фі лософських школах, окрім позитивізму і неопозитивізму. Про-
блеми діалектики досліджують представники неомарксизму
(Т. Адорно, Г. Маркузе, Ж.-П. Сартр, югославська група «Праксіс»
та ін.). Значний внесок у розвиток діалектики зробили представ-
ники «філософії життя» А. Бергсон, В. Дільтай, феноменології –
Е. Гуссерль, екзистенціалізму – М. Гайдеґер, К. Ясперс, гермене-
в тики – Г.-Ґ. Ґадамер, неокантіанства – Е. Касірер. Можна навести
багато прикладів діалектичного підходу до пояснення суспільних
явищ у сучасній зарубіжній немарксистській філософії. Такі під-

і шельмування як його матеріалізму, так і його діалектики. Інте-
гральний більшовизм замінюють не менш небезпечним “інте-
гральним” антикомунізмом. І той, і той – вкрай антиісторична
ідеологічна метафізика» [10, 22]. Дослідження проблем діалек-
тики в руслі ідей марксизму в колишньому Радянському Союзі, як
і за його межами, характеризуються ґрунтовними досягненнями.
Діалектика, з одного боку, була канонізована як невід’ємна риса
офіційної ідеології марксизму-ленінізму, яка панувала впродовж
багатьох десятиріч й не могла не відчувати ідеологічних дефор-
мацій. З іншого – у процесі розгорнутої на сторінках преси кри-
тики нашого недавнього минулого, діалектика у всіх її варіантах
нерідко відкидається як «ідеологічне забезпечення тоталіта-
ризму», а діалектична логіка оголошується нонсенсом, неможли-
вим словосполученням. Також діалектика засвідчує двоїстість
буття: все позитивне має і негативні вияви. 

На сучасному етапі критично осмислюються і доповнюються
творчі доробки П. Копніна, М. Бахтіна, Е. Ільєнкова, М. Мамар-
дашвілі та ін. Українськими філософами – представниками
Київської школи (В. Босенко, М. Булатов, В. Кузнєцов, М. Попо-
вич, М.Тарасенко, В. Шинкарук, О. Яценко) розробляються про-
блеми єдності мислення і буття, духовного і матеріального,
принципу діяльності; досліджується діалектика у формах і спосо-
бах практично-духовного освоєння світу, в світо-гляді, знанні та
вірі, мистецтві та культурі. Такий розгляд діяльності дав змогу ос-
мислити діалектичну ідею розвитку в новому ракурсі.

Значення діалектики не потрібно перебільшувати чи примен-
шувати. Вона не може претендувати ні на роль універсальної кон-
цепції роботи свідомості, ні, тим паче, універсальної онтологічної
доктрини. Догматизацію та канонізацію самої ідеї діалектики у
діалектичному матеріалізмі справедливо критикує К. Поппер.
Саме це принесло недобру репутацію діалектиці. К. Поппер зазна-
чає, що діалектика (в сучасному, тобто у геґелівському значенні по-
няття) – це теорія, згідно з якою «людське мислення у своєму
розвитку проходить діалектичну тріаду: тезу, антитезу і синтез» [7,
119]. Він аналізує та критикує ідеалізм і діалектику Г. Геґеля. За
Г. Геґелем, «свідомість є світ», а «розуміння дійсне і дійсність ро-
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них наук. Тому з’являються різні напрями та дисципліни в мето-
дології науки, що розкривають процеси, причини виникнення,
зміни систем наукового знання. Важливим є вивчення методів до-
слідження та наявність спеціаліста-методолога, який професійно
володіє структурою і формами систем наукового знання. Від до-
слідницької позиції методолога чекають достатньо глибокого нау-
кового аналізу систем знання у сенсі виявлення їх внутрішніх і
зовнішніх, статистичних і динамічних, атрибутивних і реляцій-
них, ціннісних і аплікативних властивостей і структур [6, 38].
В. Кузнєцов у статті «До типології методологічних досліджень
науки» виділяє два види засобів для методологічного аналізу си-
стем знань. До першого він відносить багатоманітність засобів,
що вивчаються методологом та окремими науками. Ці засоби до-
помагають дослідженню процесу формування і розвитку науко-
вих шкіл. До другого – ті засоби, які використовує методолог для
аналізу систем наукового знання.

У методологічних дослідженнях систем наукового знання ви-
діляють змістовні й формальні засоби. До змістовних засобів від-
носять такі види: філософські, історико-наукові, лінгвістичні,
компаративістські (лат. comparativus – порівняльний). До фор-
мальних засобів відносять логічні, семіотичні, математичні,
комп’ютерного моделювання. Автор статті дає визначення, що ме-
тодологічне дослідження називається змістовним, якщо для ана-
лізу використовуються лише змістовні засоби; формальним – якщо
використовуються лише формальні засоби; змістовно-формаль-
ним – якщо використовуються і змістовні, і формальні засоби [6,
40]. Для філософів важливо розкрити у зрозумілій та необхідній
формі нові категорії, цінності, проблеми, реальність. Отже, філо-
софська методологія не може бути раз і назавжди даною, вона змі-
нюється і коригується відповідно до нових потреб і запитів
суспільства.

У сучасному багатоманітному житті людини, розкриваючи
зв’язок науки і культури, «філософія виконує завдання методоло-
гічного забезпечення людського освоєння світу» [4, 18]. Філософи
аналізують методологічну свідомість, узагальнюють різні підходи у
дослідницькій діяльності, розробляють загальну теорію методу –

ходи відповідають вимогам сучасної науки, є велінням часу у
розв’язанні проблем суспільствознавства. Сучасна методологія не
зводиться до принципів діалектики й не вичерпується ними.

М. Булатов у статті «Про методи філософування» наголошує,
що метод – це спосіб діяльності. Він наводить приклади про спо-
рудження будинку: потрібно мати інструменти, матеріали, людину
як суб’єкта діяльності, але основне, щоб дім був збудований, треба
визначитись, як працювати, які операції виконувати. Подібно і в
навчанні студентів: їм «показують і розказують, що створено, але
як правило, не доходять до питання, як це зроблено» [2, 17]. Автор
розглядає сократичний метод – маєвтику. Маєвтика – спосіб роз-
криття змісту, що у прихованому вигляді вже існує в людині. Діа-
логічна сократівська діалектика виведена з досвіду і виступає у
нього знаряддям для розкриття та розв’язання проблем. Булатов
аналізує діалектику як метод у філософії Платона, що описує й 
застосовує його до проблем, які хвилювали і потребували вирі-
шення. У Арістотеля вже чітко виділяють два методи – ін дуктив-
ний і дедуктивний. Ці методи важливі й дотепер. Праці Арістотеля
«Аналітика», «Топіка», «Логіка» розкривають його метод – «поєд-
нання аналізу та синтезу, аналізу та узагальнення» [2, 21]. На 
основі аналізу інших праць Арістотеля дається розуміння ме тодо-
логеми: «...Загалом кожний більш-менш усталений і повторюва-
ний рух думки, докладуваний до нових предметів дослідження,
стає методологемою. Вона не вичерпує весь метод, а є його 
частиною, елементом» [2, 22]. Також і на сучасному етапі 
становлення науки потрібно розрізняти метод мислителя та мето-
дологічні принципи. Тому у дослідженні підкреслюється «ба га -
тогранність, що простягається від органічної єдності через
плюралізм методологічних принципів до еклeктизму» [2, 29]. Для
української філософії сьогодні, як зазначає М. Булатов, еклектизм
є характерною особливістю. 

Дослідження ведуться також у сучасній методології науки за-
галом і методології окремих наук. У філософській літературі ана-
лізуються різні напрями дослідження предмета методології науки,
складного і багатоманітного. Відбуваються аналогії з досліджен-
нями у різних сферах – фізики, математики, соціальних і техніч-
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