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Тема 7. Філософське вчення про універсальні зв'язки і розвиток. 

1. Проблема розвитку в філософії й альтернативні підходи до його осмислення. 

2. Закони діалектики. 

3. Категорії діалектики. 

 

1. Проблема розвитку в філософії і альтернативні підходи до його осмислення. 

Перед філософією завжди стояла не тільки проблема осмислення світу, а й методи 

цього осмислення. У рамках філософії були сформульовані питання про стани світу, в яких 

він перебуває, спрямованості його руху, характеру існуючих зв'язків і способи їх осягнення. 

В історії філософії було сформульовано кілька концептуальних підходів до вирішення цих 

питань. 

Одним з таких концептуальних підходів є діалектика – філософське вчення про 

розвиток природи, суспільства, свідомості і заснований на цьому вченні метод пізнання 

світу. 

Сам термін діалектика вперше ввів Сократ. Під діалектикою він розумів діалог, 

спрямований на пошук істини шляхом зіткнення протилежних думок. Результатом такої 

філософської бесіди повинні були стати істинно сформульовані поняття. «Винахідником 

діалектики» Аристотель назвав Зенона Елейського, що поставив проблему суперечності 

щодо руху та окремих форм буття. Він вперше поставив проблему вираження протиріч руху 

в логіці понять. «Духовним батьком» діалектики є Геракліт. Геракліт розглядав світ як рух 

вогню. Він вперше зробив спробу довести, що джерелом руху і змін є боротьба 

протилежностей. У світі немає нічого нерухомого, все існує тільки в боротьбі. Геракліт 

спробував виділити об'єктивно-логічну закономірність, яка лежить в основі всіх станів і 

процесів. Античні філософи вперше вказали на плинність світу і намагалися висловити її у 

відповідних формах думки і способах доказів. 

Діалектика як метод розумного пізнання вперше отримала розвиток у філософії Гегеля. 

Німецький філософ виходив з того, що розвиток світу є творіння духу (Бога). Закони 

розвитку, які він сформулював, виступали як закони розвитку духу. Діалектика у Гегеля 

виступила як наука про закони змістовного мислення, що показує рух мислення з його 

суперечностями, помилками і змінами. Діалектика Гегеля пояснює, як в мисленні 

виникають, розвиваються і руйнуються протиріччя. Така наука про мислення, на його думку, 

збігається з самим мисленням. Саме мислення виступає творцем дійсності. Природа і 

суспільство – всього лише інобуття абсолютної ідеї. 

Базові ідеї діалектики називають принципами. Сучасні вчені дещо по різному 

виділяють і трактують ці принципи. 

Вихідною діалектичною ідеєю, з якої і почалася розробка діалектики, є принцип 

розвитку. Розвиток – це особлива форма руху, при якому предмет або явище набуває якісно 

нових властивостей. Розвиток більш зміствоніший за своїм змістом, ніж просто рух. Будь-

який розвиток – це рух, але не будь-який рух – розвиток. Наприклад, просте механічне 

переміщення тіла не містить розвитку. Принцип розвитку показує, що матерія і духовне 

життя не просто змінюються, ці зміни йдуть в певних напрямках. Розвиток, як правило, є 

незворотнім: більшість систем проходить через один і той же стан тільки раз. У процесі 

розвитку старе знищується і виникає нове. Але виникнення нового неможливе, доки не 

відживе старе. Нове завжди виникає на базі старого. Між новим і старим є не тільки 

відмінність, а й схожість. 
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З принципом розвитку нерозривно пов'язаний принцип загального зв'язку. Згальний 

зв'язок – це така взаємодія предметів або явищ, при якому зміна одного породжує зміну 

іншого. У світі існує величезне розманіття механічних, фізичних, хімічних, біологічних, 

соціальних зв'язків. Зв'язки існують між різними формами матерії, утворюючи єдиний 

клубок. Повсякденному пізнанню більшість цих зв'язків недоступно. Їх сутність 

розкривається наукою і філософією. Зв'язки, таким чином, носять загальний характер. 

Ігнорування загального характеру зв'язків призводить до негативних наслідків для людини і 

її взаємодії з природою. Наприклад, вирубка лісів призводить не тільки до порушення течії 

річок, скорочення певних видів рослин і тварин, але і до зміни клімату; зміна клімату веде, в 

свою чергу, до зміни господарської діяльності людини, зміні характеру рослинного покриву 

місцевості, зміни видового різноманіття тварин тощо. 

Самі зв'язки можуть дуже різноманітними: внутрішніми і зовнішніми, прямими і 

непрямими, істотними і неістотними, безпосередніми і опосередкованими, необхідними і 

випадковими, одиночними і загальними. В об'єктивному світі не буває абсолютно простих 

предметів і явищ. Усі вони мають складну організацію, не існує ізольованих явищ. Постійні, 

стійкі, об'єктивні, необхідні зв'язки між предметами і явищами отримали назву законів. 

Наприклад, періодичний закон Менделєєва розкриває зв'язок між зарядом атомного ядра і 

властивостями хімічних елементів. За сферою проявів закони діляться на три великі групи: 

закони можуть бути специфічними, загальними і всезагальними. Специфічні закони 

розкривають зв'язки, характерні для однієї з форм руху матерії (наприклад, закони Менделя 

в біології, закон Ома у фізиці); загальні закони, які проявляються в декількох сферах руху 

матерії (закон збереження речовини, закон збереження енергії); всезагальні, які називаються 

законами діалектики. Останні мають необмежену сферу дії, є універсальними. Вони 

відображають зв'язки, властиві світу як в цілому, так і окремим його сторонам. 

У процесі взаємодії матеріальних об'єктів останні, виходячи зі своєї специфіки, здатні 

запам'ятовувати, відтворювати в своїй структурі, змісті вплив на них інших предметів, 

реагувати на зовнішній вплив зміною свого стану. Дана властивість отримала назву 

відображення. Даний принцип використовує матеріалістична діалектика. Саме він 

розкриває походження свідомості і використовується для розкриття матеріального джерела 

свідомості. 

Принцип детермінізму називають ще принципом причинної обумовленості. Згідно з 

цим принципом розвиток всіх явищ світу причинно обумовлено, тобто будь-яке явище має 

причину. Цей принцип виходить з взаємного зв'язку і зумовленості явищ світу. Принцип 

детермінізму дозволяє відокремити необхідні зв'язки від випадкових, істотні від неістотних, 

встановити повторюваність, кореляційні залежності. 

Принцип системності стверджує, що всі матеріальні предмети утворюються певним 

числом елементів зі стійкими зв'язками між ними. Кожна система характеризується своєю 

структурою організації елементів. Структура визначає якості системи. Зміни в структурі 

системи або в складі її елементів призводять до загибелі старої системи і виникнення нової. 

Принцип системності вимагає виявлення різних сторін предметів і явищ, і розгляду їх в 

єдності. Принцип системності встановлює імператив всебічності в пізнанні. 

Принцип об'єктивності полягає у визнанні свідомості як способу відображення 

предметів і явищ, який існує незалежно від нашої свідомості. Найважливішою його вимогою 

є адекватність відображення дійсності. Цей принцип вимагає розгляду предмета або явища 

не тільки в сьогоденні, але і з урахуванням його генезису. Вивчення предмета в розвитку, з 

урахуванням його минулого реалізується й у вимозі принципі історизму. Найважливішою 

вимогою принципу історизму є виділення етапів розвитку (стадій, фаз) предмета чи явища, 
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послідовності й закономірностей їх змін. Також він вимагає визначати спрямованість змін 

предмета. Визначення спрямованості розвитку дозволяє прогнозувати ймовірні майбутні 

стану предмета вивчення. 

Принцип осмислення діалектичних протиріч вимагає виявлення протилежностей в 

аналізованому предметі, єдності цих протилежностей, використання установки на виявлення 

єдності протилежностей як способу вирішення протиріч. 

Становлення діалектики проходило в боротьбі з іншими підходами до осмислення 

світу. Серед них основний – метафізичний. Цей підхід дозволяє успішно вирішувати низку 

пізнавальних завдань, наприклад, у рамках класичної механіки. Він актуальний тоді, коли 

процеси слід розглядати ізольовано або як завершенні. На цьому підході також до цього часу 

будуються навчальні завдання, особливо на початкових етапах вивчення будь-якого 

предмета. Однак, коли нам необхідно усвідомити, яке місце займає предмет або явище в світі, 

які їхні включеності в навколишні процеси, які функції вони виконують по відношенню до 

світу, ми стикаємося з недостатністю і обмеженістю метафізичного підходу. 

Метафізика розглядає предмети і явища матеріального світу як незв'язані між собою, 

а розвиток як просте, можливо, випадкове накопичення. Джерело розвитку в рамках цього 

підходу завжди бачиться поза предметом або явищем. Логічним завершенням ідеї 

зовнішнього джерела розвитку є ідея Бога. Метафізика не заперечує ідею руху, але розглядає 

його як суму станів спокою. Явища залишаються незмінними у своїй суті. Звичайно ж, 

метафізична картина світу теж розвивалася. Сама метафізика визнає розвиток світу. Але цей 

розвиток розглядається як певний ритмічний процес накопичення кількісних змін без 

стрибків. Часто такий підхід призводить до абсолютизації будь-якої сторони дійсності. 

Філософські ідеї метафізики можна поділити на дві групи. Перша – жорстка 

метафізика, яка виходить з принципу незмінності світу і заперечення взаємозалежності 

явищ. Другу групу ідей становлять ті, що визнають принцип розвитку, але при цьому або 

заперечується суперечливість розвитку, або суперечності вважаються зовнішніми, а також 

або абсолютизується еволюціонізм (заперечуються скачки в розвитку) або абсолютизується 

катострофізм (скачки в розвитку). 

Традиційно виділяють такі форми метафізики як догматизм, релятивізм, еклектика, 

софістика. 

Релятивізм – це підхід, згідно з яким відносність є вираженням сутності процесу 

пізнання; діалектика розглядає відносність як один з моментів пізнання. Релятивізм роздуває, 

перебільшує момент відносності, робить його вирішальним, і, таким чином, виступає як 

односторонній підхід. У такій ситуації абсолютизується момент рухливості, плинності, 

пізнання починає розглядатися як суцільний потік, в якому немає визначеності й стійкості, 

тому неможливо в ньому виокремити істину або оману.  

Через абсолютизацію результатів пізнання до релятивізму тяжіє й софістика. 

Релятивізм використовується софістикою в якості вихідної гносеологічної позиції, яка 

дозволяє при вмілому, навмисно неправильному побудованому висновку, майстерно 

видавати справжнє за помилкове, а помилкове за істинне, вводити людину в оману. 

Софістика використовує некоректну аргументацію, багатозначність понять, пастки мови, 

хитрість. Софістика веде до втрати об'єктивності, визначеності й конкретності, до 

суб'єктивного використання гнучкості понять. Софісти розглядають події без зв'язку з 

іншими, переносять закономірності, які притаманні одній групі явищ на групи явищ іншого 

типу. 

Еклектикою називається форма метафізики, яка заснована на прагненні побудувати 

цілісність на основі різнорідних, несумісних елементів. Еклектика свідчить про 
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методологічну, світоглядну, духовну кризу, протиріччя в системі поглядів, які не 

дозволяють подолати цю кризу. Еклектизм має своєю основою змішування понять, підміну 

одних логічних основ іншими, абсолютизацію мінливості й відносності, порушення 

принципів об'єктивності, цілісності, конкрентності. 

Протилежною по відношенню до релятивізму формою метафізики є догматизм. Він 

заснований на зведенні наявного погляду на світ в ранг єдиновірного, на невмінні або 

небажанні зрозуміти, побачити, прийняти зміни в світі. Абсолютизація стійкості явищ 

навколишнього світу і їх уявних відображень, які зведені в абсолют, заважають пізнанню 

світу в усьому розманіїтті його зв'язків, закріплює в якості абсолютно істинного, одного разу 

пізнаний, одного разу застосований засіб універсальним. У результаті догматизм деформує 

пізнання і практику, стає перешкодою на шляху нового. 

 

2. Закони діалектики. 

Протиріччя притаманні світу. На це звернув увагу ще Геракліт. Протиріччя 

пронизують буття. Якщо розчленувати магніт, то у його шматочків теж будуть протилежні 

полюси. Ці полюси не тільки утворюють протиріччя, а й зумовлюють існування один одного. 

У природі постійно відбуваються пов'язані одна з одною, протилежні реакції, які 

перетворюються одна в одну – розкладання і утворення молекул. Зникнення й утворення 

континентів, річок, морів, гір, рівнин – результат протилежних змін, які переходять одна в 

одну. У будь-якому явищі природи є тотожність протилежностей, які перетворюються один 

в одного і невіддільні одна від одної. 

Діалектична протилежність – це філософська категорія, яка відображає сторони, 

властивості, тенденції й процеси в предметах і явищах, які взаємообумовлюють і 

взаємовиключають одне одного. 

Діалектичне протиріччя – це динамічна система (процес), яка в своєму розвитку 

проходить три етапи: виникнення, розвиток, вирішення. Процес виникнення протиріч 

описується за допомогою категорій тотожності, відмінності, протилежності. Тотожність – це 

поняття, яке відображає збіг, рівність предметів. Якщо мовиться про один предмет, то він 

розглядається як тотожний самому собі. Тотожність завжди щодо: це означає, що між 

предметами існує різниця, тобто те, що виходить за рамки схожості предметів. Різниця 

предметів розглядається як динамічна величина і відбивається в категорії «відмінність». 

Відмінності можуть бути як суттєвими, так і несуттєвими для розвитку протиріч. Якщо 

відмінності відображають тенденцію до збільшення різниці предметів, то вони набувають 

статусу протилежностей. Протилежності – це відмінності між предметами, які придбали 

граничні розміри і примушують предмети, що знаходяться в єдності, розвиватися в 

протилежному напрямку. Рівнодіюча протилежність тимчасова, релятивна, а боротьба 

протилежностей абсолютна. 

Єдність і боротьба виступають як дві сторони процесу взаємодії протилежностей. 

Наприклад, рух по колу передбачає єдність відцентрової і доцентрової сил, які 

врівноважують один одного в певних точках і таким чином створюють рух колом. 

Вивчення процесу виникнення, наростання і вирішення протиріч дає ключ до 

розуміння джерела розвитку. Протиріччя розглядаються як джерело розвитку. Діалектичне 

протиріччя – це таке суттєве відношення протилежних моментів в середині предмета 

(системи), яке розвивається і визначає розвиток предметів. Безперервне відтворення 

протилежностей робить рух саморухом. 

Прояви протиріч можуть бути різними. Протиріччя, які виникають між сторонами 

одного предмета, називаються внутрішніми, протиріччя, які виникають між різними 
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предметами або явищами, називаються зовнішніми. Протиріччя, які виникають внаслідок 

взаємодії провідних протилежностей предмета і характеризують його від моменту 

виникнення до припинення існування, є основними. Неосновні протиріччя – це ті, що 

виникають в результаті взаємодії незначних для даного предмета або явища протилежностей, 

вони теж можуть проявлятися протягом усього часу існування предмета або явища. Іноді в 

рамках основних і неосновних протиріч можна виділяти головні й неголовні. Головні 

протиріччя виявляються між провідними протилежностями й проявляються протягом усього 

часу існування предмета або явища, неголовні – на певному етапі їх існування. 

Стан, коли зіткнення протилежностей досягає межі, за яким настає руйнування 

істотних зв'язків, а отже, руйнування предмета або явища шляхом заперечення однієї з 

протилежностей, становить конфлікт. 

Розвиток і розв'язання суперечності передбачає проходження таких етапів: 

1. Панування тотожності над відмінністю протилежностей. На цьому етапі не всі 

протиріччя виступають явно, вони присутні в зародку, їх важко помітити, але разом з тим, в 

силу розвитку предмета проявляються відмінності. 

2. На другому етапі розвитку протиріч в якості панівної сторони розвитку виступають 

відмінності. 

3. Третій етап розвитку протиріччя характеризується його практичним вирішенням і 

переходом явища в новий стан. 

Вирішення протиріччя передбачає заперечення: стану, в якому воно знаходилося 

раніше; однією з протилежностей; обох протилежностей, їх знищення, яке супроводжується 

корінним перетворенням системи (наприклад, загальне соціальне руйнування в ході 

революції). Руйнування протиріч означає, що боротьба протилежностей переходить в нову 

форму свого розвитку. Дозвіл протиріч і проявляється в зникненні даного, конкретного 

протиріччя і одночасно в появі нового протиріччя. Дозвіл протиріччя відбувається через 

стрибок, ліквідацію старого протиріччя і забезпечення подальшого розвитку через появу 

нового протиріччя. Таким чином, стає зрозуміло, що саме протиріччя є джерелом розвитку. 

Кожному явищу світу притаманні свої риси, ознаки, завдяки яким ми можемо 

відрізняти одне явище від інших. Якість розкриває властиву речам специфіку, визначає 

спільне цієї речі з іншими і чим вона відрізняється від інших. Кількість характеризує ступінь 

розвитку якостей речі. Уже давньогрецькі філософи розглядали явища світу як мінливі, цим 

вона визнавала наявність якісних змін, хоча і не пов'язувала їх з кількісними. 

Кількість і якість – це апріорні форми розуму, за допомогою яких ми в процесі 

мислення упорядковуємо світ, вважав І. Кант; це поняття, які існують в царстві абсолютної 

ідеї, наполягав Г. Гегель; це характеристики самих речей, які носять об'єктивний характер, 

проголосила матеріалістична філософія; це фікції, які породжені мовою, наполягає сучасна 

семантична філософія. 

У природі існують не кількість і якість взагалі, не пов'язані з конкретними явищами, а 

конкретні предмети і явища, які мають кількісну та якісну визначеність. Великий внесок у 

розробку категорій кількості та якості вніс Гегель. Він сформулював діалектичний закон: 

безперервні зміни досягають певної межі й викликають перехід, у результаті якого 

виникають нові явища, на зміну застарілим якостям приходять нові. Зміст закону 

розкривається за допомогою категорій «якість», «кількість», «кількісна зміна», «якісна 

зміна», «міра», «стрибок». 

Якість – це категорія, що означає визначеність предмета. Внутрішня визначеність 

предмета висловлює його специфіку, своєрідність, відмінність від інших предметів. Якість 

знаходить вираз через властивості. Властивість проявляється тільки через взаємодію даного 
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предмета. Якість можна трактувати як сукупність властивостей предмета, в яких знаходить 

вияв його корінна відмінність або спільність з іншими предметами. Таким чином, 

властивість – це прояв окремих сторін якості предмета в процесі взаємодії з іншими 

предметами. 

Кількість – це ступінь розвитку властивостей предмета, визначеність просторово-

часових меж предмета і можливості його змін. Ця визначеність є величину, обсяг, кількість. 

Характеристикою предмета в єдності кількісної та якісної визначеності виступає міра. 

Міра визначає кількісні межі предмета, в яких якості зберігаються. Тільки в тих межах, які 

визначає міра, предмет є самим собою. Без меж, які встановила міра, предмет перестає бути 

самим собою і переходить в іншу міру, отримує інші якості. Кількісні зміни предмета 

характеризують зміни в ньому речовини, енергії інформації, вони безперервні, поки не 

перейдуть міру предмета. Ці зміни можуть носити повільний, прихований, текучий характер. 

Якісні зміни полягають у перетворенні істотних властивостей предмета. Такі зміни 

супроводжуються докорінними змінами самого предмета або явища, переходом у новий 

якісний стан. Вони відбуваються у формі стрибка. Стрибок – це розрив безперервності 

кількісних змін, що призводить до появи нової якості. Особливістю таких змін є те, що вони 

відбуваються різко, відкрито, у вигляді вирішального переходу від старої якості до нової, 

носять переривчастий характер. 

У розвитку протиріччя між кількістю і якістю на першому етапі провідну роль 

відіграють кількісні зміни. На певному етапі розвитку настає момент, коли якісні зміни 

стають провідними. Якісні зміни виступають як розв'язання суперечностей між сторонами 

старої єдності, нової міри. Якісні зміни становлять сутність перетворення предмета, 

переходу в інше, є стрибок від старого до нового. 

Стрибок – це філософська категорія для позначення якісних переходів, які мають 

місце в розвитку природи, суспільства, пізнання і свідомості. Виникнення нової якості є 

лише момент руйнування одного і виникнення іншого протиріччя, які притаманні цьому 

предмету або явищу. Стрибки носять об'єктивний і закономірний характер, його готує все 

попередній розвиток. Діалектичні стрибки можуть відрізнятися за часом: які відбуваються 

миттєво (наприклад, зміна властивостей хімічного елемента при зміні заряду атомного ядра 

на одиницю), і які займають помітний часовий проміжок (наприклад, перехід до нового 

технологічного укладу в результаті науково-технічної революції). 

Яким чином у рамках діалектики вирішується питання про спрямованість розвитку і 

його форми? Відповідь на це питання дає закон заперечення-заперечення (подвійного 

заперечення). Згідно з цим законом, напрямок розвитку визначається послідовністю 

діалектичних заперечень, які змінюють одне одного. Г. Гегель увів поняття діалектичного 

заперечення для позначення моменту зміни старих якостей новими. Він розглядав розвиток 

як висхідний, поступальний рух уперед з повторенням деяких пройдених ступенів на новій, 

вищій основі. Філософ виходив з того, що кожна річ суперечлива, оскільки містить у собі 

свою протилежність, а значить, несе момент свого власного заперечення. Заперечення 

виступає як момент (результат) боротьби протилежностей. Кожна з протилежностей 

предмета або явища є носієм його заперечення. Г. Гегель розглядав закон заперечення-

заперечення в процесі саморозвитку абсолютної ідеї у вигляді тріади. Перший етап свого 

розвитку, «теза», абсолютна ідея проходить в «стихії чистого мислення», цей етап 

заперечується другим, на якому вона існує у формі «антитези» – природи, і третій етап знімає 

другий: на цьому етапі абсолютна ідея приходить до самопізнання, повертається до самої 

себе, але вже в людському мисленні. 
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Процес заперечення-заперечення можна розглядати як триєдиний процес деструкції 

(руйнування попереднього), кумуляцію (часткового збереження, успадкування) і конструкції 

(формування нового). Діалектичне заперечення означає зняття старої якості, тобто суттєве 

перетворення її, не тільки заперечення старого в цілому, але й збереження тих його 

елементів, які в перетвореному вигляді входять до змісту нового явища. У діалектичному 

запереченні виражається зв'язок старого і нового, наприклад, в природі це відбувається в 

збереженні генетичних кодів. Через діалектичне заперечення простежується зв'язок старого 

і нового, неможливість виникнення нового ізольовано від старого. При певних умовах одна 

з протилежностей весь час наростає і стає настільки переважаючою над іншою 

протилежністю, що викликає перехід в новий якісний стан. 

Встановлений на основі цього закону напрямок розвитку характеризується 

циклічністю. Кожен цикл заперечення передбачає: 1) початковий стан об'єкта; 2) його 

перетворення в свою протилежність; 3) перетворення цієї протилежності на свою 

протилежність. Цикл розвитку припиняється тільки з другим запереченням, тобто тоді, коли 

є заперечення-заперечення. У стані об'єкта після двох заперечень з'являються риси, які 

повторюються. Так виникає наступність у розвитку. При другому запереченні завершується 

цикл розвитку, який нагадує виток спіралі. 

Сучасна вітчизняна реформаторська практика поставила проблему соціального 

заперечення. Вимоги цього закону в сфері соціальної практики припускають: 

- наявність в дії, що заперечує, всіх чотирьох процесів діалектичного заперечення 

(усунення, перетворення, збереження, створення нового); 

- правильний вибір того, що слід зберегти, що перетворити, що усунути, що створити 

нового в залежності від цього; 

- правильне визначення необхідного виду заперечення; 

- своєчасність заперечення; 

- правильний вибір засобів заперечення. 

Таким чином, кожен з законів діалектики несе величезну світоглядне і методологічне 

навантаження. Закон єдності й боротьби протилежностей вказує на джерело розвитку і 

відповідає на питання «Чому?», закон переходу кількісних змін у якісні розкриває перехід 

одних предметів або явищ в інші і відповідає на питання «Як? Яким чином?», і закон 

заперечення-заперечення показує напрямок розвитку і відповідає на питання» Куди?». 

 

3. Категорії діалектики. 

Кожна наука має систему своїх категорій, тобто понять, через які вона відображає світ. 

Філософські категорії – це найбільш широкі, універсальні поняття, через які відбиваються 

уявлення людей про світ. Специфіка філософських категорій полягає в тому, що вони 

виконують світоглядну й методологічну функції. Світоглядна функція категорій 

проявляється в тому, що зміст кожної категорії відображає уявлення про сутність і 

властивості навколишнього світу, а також оцінне ставлення людини до світу, в її рамках 

відбуваються найбільш загальне осмислення людиною світу. Методологічна функція 

категорій полягає в тому, що вони задають умови і критерії осмислення дійсності, надають 

пізнанню систематизований, більш організований характер, впорядковують рух думки. Без 

системи категорій неможливо наукове мислення в жодній галузі знання. 

Кожна наука користується своєю системою категорій. Наприклад, «маса», 

«щільність», «тіло» – категорії фізики, «елемент», «речовина», «перетворення» – категорії 

хімії. Але є категорії які використовують всі науки. Вони відображають найбільш загальні 

зв'язки, закони, які притаманні явищам всіх сфер розвитку нашого світу. Біологія розглядає 
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причини біологічних явищ, історія – історичних, соціологія – суспільних. А ось що таке 

причинність взагалі, які закономірності її проявів, відноситься до області філософського 

розгляду? Таким чином, через філософські категорії знаходять відображення універсальні 

закони розвитку нашого світу. Вони формувалися в процесі того, як людина незліченну 

кількість разів стикалася з причинно-наслідковими зв'язками, кількісними й якісними 

відносинами, проявами сутності й явищ. 

Філософські категорії формувалися і розвивалися разом з філософією. Платон 

розробив п'ять категорій: сутність, рух, спокій, тотожність і відмінність. Аристотель 

розглядав категорії як загальну форму відображення реальних речей, як найбільше 

узагальнення об'єктивної реальності. Він виділив десять категорій: сутність, кількість, 

якість, співвідношення, місце, час, стан, володіння, дія, страждання. Великий внесок у 

розвиток системи категорій вніс І.Кант. Він розглядав категорії як апріорні (додосвідні) 

форми розуму, за допомогою яких розум упорядковує пізнавальний матеріал, який отримав 

за допомогою почуттів. 

Уперше динамічну систему категорій запропонував Г. Гегель. У системі діалектичної 

логіки, яку він створив, категорії взаємопов'язані, переходять одна в одну і відображають 

процес розвитку. Надалі діалектико-матеріалістичний підхід розглядав категорії як загальні 

форми пізнавального ставлення людини до себе, своєї свідомості, природи і суспільства. 

Представники неотомізму (офіційної католицької філософії) стверджують, що категорії 

спочатку існували в божественному розумі як прообрази речей, властивостей і відносин. 

Представники логічного позитивізму розглядають категорії як суто суб'єктивні утворення, 

результат їх логічної діяльності, домовленості між собою. 

Філософські категорії розвиваються, система категорій збагачується новими 

поняттями. Діалектика розглядає зв'язки між категоріями як гнучкі й рухливі. Метафізика 

розглядає категорії як незмінні, можливість їх взаємного переходу один в одного 

заперечується. При вирішенні таких завдань, як, наприклад, у галузі класичної механіки, 

такий методологічний підхід може бути виправданим. 

Ми вже познайомилися з низкою філософських категорій, такими як «буття», 

«матерія», «свідомість», «час», «простір», «розвиток», «зв'язок», «рух». Розглянемо ще низку 

категорій, через які реалізується розвиток світу. Традиційно їх називають категоріями 

діалектики. Як правило, ці категорії розглядаються як парні. 

До пізнання навколишнього світу людини штовхають життєві, практичні інтереси. 

Кожна нова річ на шляху пізнання спочатку постає своєрідною. Потім людина може виявити 

інші, схожі речі. Є схожі речі і явища, але немає абсолютно тотожних: визнання існування 

двох речей з абсолютно тотожними властивостями, змушує нас визнати, що вони займають 

одне і теж місце в один і той же час, але тоді мова повинна йти про одну річ, а не про двох. 

Речі й події неповторні. Повторна подія відбувається в нових умовах і несе в собі їх відбиток. 

Усе неповторне в речі, явище, те, що притаманне тільки цим речам і явищам, становить 

одиничне. Кожна річ або явище індивідуально неповторні, але становить частину єдиного 

буття, є ланкою в нескінченному розвитку. Але, одночасно, в речах і явищах укладені ті 

властивості і відносини, які можуть бути притаманні багатьом речам і явищам. Те, що 

повторюється в речах і явищах, те що властиве не одному, а багатьом, становить загальне. 

Одиничне ж – це об'єкт в сукупності притаманних йому конкретних властивостей, які 

надають йому кількісну і якісну визначеність. У мові одиничне виражається, як правило, 

власним іменником або вказівним займенником. Так само, як можна стверджувати, що немає 

абсолютно тотожних речей, можна говорити, що немає абсолютно схожих речей, так як 

загальне – це одиничне багато в чому. Одиничне не існує саме по собі, воно пов'язане із 
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загальним і є проявом загального. Наприклад, кожна троянда неповторна і несе свої 

специфічні риси, але водночас ця конкретна троянда представляє ті риси, які притаманні всім 

трояндам. Отже, троянда являє поодиноке і загальне одночасно. Те, що є загальним по 

відношенню до одних предметів або явищ нашого світу, і загальним по відношенню до інших 

предметів або явищ, становить особливе. Особливе розкриває єдність одиничного і 

загального. Категорії одиничного, загального і особливого висловлюють взаємопереходи 

предметів і процесів, що розвиваються. Загальне не існує до і поза одиничничного, так само, 

як одиничне не існує поза загальним. 

У процесі пізнання виникає необхідність не тільки виділення загальних, одиничних і 

особливих властивостей предмета, а й потреба встановити, з чого він складається. Для 

вирішення цього завдання в філософії вироблені категорії «просте-складне», «частина-ціле», 

«система-елемент». Довгий час просте розглядалося як елементарне, тобто таке, що не 

ділиться на частини, а також вважалося пізнавально можливим судити про ціле по його 

частинах. Складність полягає в тому, що набір деталей об'єкта – не сам об'єкт. Важливо 

знати, не тільки з чого складається об'єкт, але як взаємопов'язані його складові. 

Комплекс взаємопов'язувальних елементів, який виступає по відношенню до інших 

об'єктів зовнішнього світу як ціле, представляє з себе систему. Нерозчленований за даних 

умов компонент системи виступає як її елемент. Система, елементи якої самі є системою, 

розглядається як складна. Будь-яка система – це єдність частин. Категорія частини 

висловлює предмет в його відношенні до того, компонентам чого він є. Цілим вважається 

об'єкт, до складу якого входить повний набір частин. Стійкий спосіб зв'язку елементів 

складного цілого утворює його структуру. Структура – це впорядкованість зовнішніх і 

внутрішніх зв'язків об'єкта, яка забезпечує його стабільність і якісну визначеність. Системні 

об'єкти мають цілісну, стійку структуру. Вони можуть мати якості, які не зводяться до якості 

окремих елементів. Ціле – це не сума частин, властивості цілого задаються ще й способом 

зв'язку між частинами. Наприклад, сумарна маса елементів атомного ядра не дорівнює масі 

атомного ядра, оскільки остання визначається не тільки сукупністю елементів, а й способом 

зв'язку між ними. 

Сукупність усіх елементів і процесів, що складають даний предмет, утворює його 

зміст. Способом вираження й існування змісту є форма. Форма відображає структуру 

предмета або явища. Форма обумовлена змістом, вона виступає як внутрішня і зовнішня 

організація змісту, його стабільність і самостійність. Форма і зміст єдині: не буває 

безформного змісту і форми, яка не наповнена змістом. Але провідним все ж залишається 

зміст: форма залежить від того, що в неї вдягається. Зміст реалізується в конкретних формах. 

Але і форма не є чимось байдужим, пасивним по відношенню до змісту. Єдність форми і 

змісту передбачає їх відносну самостійність. Наприклад, різноманітність органічних речовин 

визначається не тільки їх складом, але і структурою, способом розташування атомів в 

молекулі. Форма в розвитку може відставати від змісту. Зміст може реалізовуватися в різних 

формах. Найбільш яскраво гармонія форми і змісту проявляється в мистецтві. Розташування 

елементів в картині, її колірне рішення, загальна композиція становить внутрішню форму 

твору живопису. Але картина має і зовнішню форму: розмір, матеріал, раму. Зовнішня форма 

найчастіше байдужа до змісту, хоча і впливає на сприйняття. А зміст мистецтва – відбита 

дійсність. 

Форма і зміст переходять один в одного. Форма має відносну самостійність, стійкість, 

новий зміст може зберігати стару форму. Але один і той зміст може мати різні форми, 

можливі й протиріччя між змістом і формою. 
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Головне, основне, визначальне в предметі, його тенденції розвитку, суперечності, 

що лежать за межами безпосереднього сприйняття предмета, складають його сутність. 

Поняття сутності близьке, але не тотожне змісту. Зовнішнім виявленням суті, формою її 

прояву виступає явище. Сутність і явище – це сторонни розвитку, шо взаємопроникають. 

Сутність становить основу розвитку, а явище – конкретну реалізацію. Сутність знаходить 

прояв у загальному, а явище – в одиничному. Наприклад, сутність процесу фотосинтезу 

полягає в утворенні органічних речовин у хлорофілових зернах на світлі. Цей процес може 

бути реалізований у різних явищах: у листі берези, стеблі кактуса, голці сосни. Сутність 

виявляється в масі явищ, через одиничне існування явища. Сутність як внутрішня сторона 

прихована від нашого погляду, спостереження, зовнішня сторона (явище) доступна органам 

почуттів. Єдність сутності і явища полягає в тому, що сутність проявляється тільки в явищі, 

але вона не вичерпується тільки явищем. У процесі пізнання можна виявити розбіжність 

сутності і явища. Наприклад, можна спостерігати, як Сонце обертається навколо Землі, хоча 

насправді навпаки. Таким чином, через що здається – проявляється факт невідповідності суті 

її зовнішнього оточення. В одних явищах сутність представлена повно і прозоро, в інших ми 

цього не бачимо. Сутність багатша на явища, тільки вона дозволяє розкрити справжню 

природу речей. 

Навколишня дійсність – це взаємозв'язок предметів і явищ. Коли одне явище викликає 

до життя або змінює інше явище, то перше виступає як причина, а друге – як наслідок. 

Філософський принцип детермінізму (від лат. «Визначаю») виходить з того, що все в світі 

взаємопов'язане і причинно обумовлено. Вчення про причинності становить ядро 

детермінізму. Впорядкованість світового цілого через систему причинно-наслідкових 

зв'язків виступає як закономірність. Причинно-наслідковий зв'язок виступає не просто 

послідовністю явищ в часі, а як взаємодія сторін і процесів, які становлять сутність явищ, що 

розглядаються. Однак, часове відношення між причиною і наслідком теж існує. Воно 

проявляється в часовому інтервалі в вигляді невідповідності між початком дії причини і 

початком прояви відповідного слідства. Певний час причина і наслідок можуть співіснувати, 

потім причина згасає і наслідок саме стає новою причинного. Згідно Г. Гегеля, причина і 

наслідок переходять один в одного, і кожне явище, яке знаходиться в причинно-наслідкового 

залежності, виступає по відношенню до іншої і як причина, і як наслідок. Причина та 

наслідок знаходяться в діалектичній єдності. Причина, будучи активною субстанцією, 

впливає на пасивну і викликає в ній зміни, стаючи тим самим наслідком. Слідство, 

викликаючи протидію, з пасивної субстанції перетворюється в активну і стає причиною. 

Причину необхідно відрізняти від приводу. Привід – це подія, яка безпосередньо передує 

іншій події і робить його можливим, але безпосередньо не породжує і не визначає його. 

Наприклад, вбивство екс-герцога Франца-Фердинанда в Сараєво послужило приводом до 

початку першої світової війни, але не воно породило війну й визначило її характер: 

причинами війни були глобальні протиріччя між світовими державами. 

Хоча між причиною і наслідком існує зв'язок у часі, не завжди можна встановити 

причинно-наслідковий зв'язок через просту послідовність подій у часі. Важливо не 

помилитися «після цього – значить, внаслідок цього». Наприклад, день настає після ночі, але 

ніч не є причиною настання дня. Послідовність у часі виступає як зовнішній прояв причинно-

наслідкового зв'язку. Важливою характеристикою причинно-наслідкового зв'язку є її 

необхідний характер. Це проявляється в тому, що певна сукупність причин викликає певну 

сукупність наслідків. Але, необхідно пам'ятати, що причинно-наслідковий зв'язок може 

носити і випадковий характер. Тільки істотні, стійкі зв'язки виступають як закони, тобто як 

прояв необхідності. Дія причини залежить від умов, вона змінюється в залежності від змін 
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останніх. Одна і та ж причина в різних умовах викликає різні наслідки. Так само як і одні 

й ті самі наслідки можуть бути результатом впливу різних причин. Наприклад, пожежа може 

мати природну і антропогенну причини. Універсальна взаємодія буття призводить до 

переплетення причин і наслідків між собою. Слідство може породжуватися не однією, а 

декількома причинами. Складні явища, породжуються, як правило, багатьма причинами. 

Наприклад, розвал СРСР був викликаний цілим комплексом причин політичного, 

економічного, соціокультурного, військового характеру, які перебували в складному 

переплетенні. Можна виділити кілька груп причин. Головні причини визначають розвиток в 

основних моментах, другорядні визначають нюанси. Внутрішні причини визначаються 

логікою розвитку самого предмета або явища, зовнішні – продиктовані внутрішньою 

логікою розвитку системи. Що стосується розвитку суспільства виділяють суб'єктивні і 

об'єктивні причини. Суб'єктивні причини пов'язані зі специфікою діяльності окремих 

особистостей, партій, груп. Об'єктивні причини не залежать від волі окремих людей. 

Безпричинних явищ не буває. Можуть бути явища, причини яких ми на даний момент не 

можемо назвати. Наприклад, причини загибелі динозаврів точно не встановлені. Але наукова 

думка не стоїть на місці й причини, які зараз не ясні, можуть бути розкриті в майбутньому. 

Таких прикладів в історії науки багато. 

Ланцюжки причинно-наслідкових зв'язків можуть бути досить довгими і далеко не 

завжди їх просто простежити. Наприклад, пересічна людина навряд чи побачить зв'язок між 

зростанням виробництва м'яса в Китаї і зростанням цін на продукти в його країні. Зростання 

виробництва м'яса в Китаї викликало зростання цін на кормове зерно. У результаті в світі 

скоротилося виробництво продуктів харчування для людей, оскільки певні країни (Бразилія) 

стали замість продуктів для людей виробляти кормове зерно з метою експорту в Китай для 

годування худоби. Як результат, ціни на продукти виросли в усьому світі. З наведеного 

прикладу видно, що причини можуть бути як прямими, так і опосередкованими. 

Одне з найскладніших завдань пізнавального процесу полягає саме в розкритті 

ланцюжків причинно-наслідкових зв'язків. У науці розрізняють повну і специфічну причину. 

Повна причина – це сукупність всіх подій, при якому народжується слідство. Наприклад, 

наслідком потрапляння в організм людини палички Коха стане розвиток туберкульозу. Але 

можливі випадки, коли паличка Коха потрапляє в організм, а захворювання не розвивається. 

Виявляється, простого потрапляння цього мікроба в організм людини недостатньо. Потрібні 

додаткові фактори: погане харчування, ослаблений імунітет, тривале перебування в сирому 

приміщенні тощо. Така сукупність подій і може породити хворобу. Специфічна причина – 

це сукупність обставин, взаємодія яких породжує певне слідство. Специфічна причина (в 

даному випадку – зараження паличкою Коха) виступає як найбільш істотний копанет повної 

причини. Визнання причинних зв'язків має величезне значення для пізнавальної й 

практичної діяльності. Уся наша практика базується на визнанні причинності і 

закономірності. 

Те, що логічно випливає з внутрішнього розвитку предметів або явищ становить 

необхідність, те що випливає із зовнішніх факторів розвитку, що не обумовлено 

внутрішньою логікою предмета або явища, становить випадковість. 

Сучасний погляд на природу випадковості сформувався не відразу. В історії філософії 

і науки були підходи, які заперечували існування випадковості. Так, наприклад, Б. Спіноза 

вважав, що ми визначаємо явища як випадкові в зв'язку з недоліком наших знань. Такий 

погляд став наслідком ототожнення необхідності і причинності. Випадковість не 

підготовлена історією розвитку предмета або явища. Випадковість – це те, що може бути, а 

може і не бути, може статися так, а може статися інакше. Ми не можемо заперечувати, що 
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людина випадково падає, послизнувшись на банановій шкірці. Абсолютизація 

необхідності веде до фаталізму, визнання, що людина нічого не може змінити і повинна 

тільки підкорятися ходу подій. Підсумком такого підходу має бути визнання існування Бога 

як сили, яка «запрограмувала» світ. Такий підхід принижує необхідність, зводить її на рівень 

свавілля вищих сил. Випадковість не слід розглядати як безпричинну, але прояви цих причин 

зовнішні. Наприклад, для європейців ХVI століття великі географічні відкриття були 

закономірністю, необхідністю, оскільки вони були продиктовані внутрішньою логікою 

розвитку європейської цивілізації й конкретними історичними обставинами, які склалися на 

той момент часу, для мезоамнриканських цивілізацій вони були історичною випадковістю, 

оскільки не витікали з логіки їх внутрішнього розвитку. Необхідність і випадковість, таким 

чином, не є абсолютними протилежностями. Вони взаємопроникають, прибувають у 

взаємодії, є рухомими, відображають взаємопереходи в об'єктивній реальності. У процеси, 

що закономірно протікають, випадковість вносить момент невизначеності. Ця 

невизначеність виражається в категорії ймовірності. Імовірність висловлює ступінь 

об'єктивної можливості, ступінь можливої реалізації даної події при даній закономірності, 

ступінь можливої реалізації випадкового. Явища відображають категорії можливості і 

дійсності. 

Внутрішній зв'язок між двома станами предметів або явищ відображають категорії 

можливості і дійсності. Можливість – це об'єктивно існуюча тенденція виникнення предмета 

або явища, яка обумовлюється закономірністю. Дійсність – це реалізована можливість, 

наявне буття. Для перетворення можливості в дійсність потрібні певні умови. Наприклад, 

рослина виробляє велику кількість насіння. Але з них проростуть тільки ті, які потраплять у 

відповідні умови. Можливість виступає як потенційне буття, дійсність – як актуальне. 

Можливість і дійсність переходять один в одного, оскільки можливість – це одна з форм 

дійсності, внутрішня, потенційна дійсність. Можливість виникає в певній дійсності й 

реалізується в новій дійсності. 

 Таким чином, принципи, закони і категорії філософії налаштовують, вказують хід 

думки, що веде до певного висновку. Вони не тільки беруть участь у пошуках відповідей на 

питання, які ставить наука, але й виступають засобом, за допомогою якого конструюються 

відповіді на ці питання. 

 

План практичного заняття 
 
 Діалектика як філософське вчення про загальні звязки та розвиток 
Закони діалектики 
Категорії діалектики. 

 

1. Які ви знаєте види законів? 

2. Як співвідносятся розвиток та рух? 

3. Які ви знаєте принципи діалектики? 

4. Які ви знаєте альтернативи діалектиці?. 

 
Надайте визнаяення поняттям 

 
Міра -  
Кількість -  
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Якість –  
Закон –  
Софізм – 
Еклектика – 
Метафізика –  
Явище – 
Сутність – 
Випадковість – 
 Необхідність – 
Причина –  
Наслідок - 
  
 
 

 


