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Текст лекції
1. Поняття онтології
Онтологія – це вчення про буття, розділ філософії у якому з’ясовуються
фундаментальні проблеми існування, розвитку сутнісного, найважливішого.
Поняття «онтологія» не має однозначного тлумачення у філософії. І це не
випадково. Воно складне, змістовне, багатогранне. Існує, принаймні, три
значення цього поняття:
По-перше, під онтологією розуміють ту частину філософії, яка з’ясовує
основні, фундаментальні принципи буття, першоначала всього сутнісного. Саме
поняття «онтологія» у перекладі з грецької мови означає вчення про суще,
сутнісне, найважливіше (онто – суще, сутнісне, логія – вчення). Це вчення про
першооснови буття, про субстанцію, матерію, простір, час, рух, причинність
тощо.
По-друге, у марксистській філософії поняття «онтологія» вживається для
з’ясування сутності явищ, що існують незалежно від людини, її свідомості (та ж
матерія, рух, розвиток, його об’єктивні закони і т.п.).
По-третє, у західній філософії в поняття «онтологія» теж включають
найзагальніші принципи буття, але вони розглядаються на рівні надчуттєвої,
надраціональної інтуїції. Це так звана “трансцендентальна онтологія” Гуссерля,
«Критична онтологія» Гартмана, «фундаментальна онтологія» Хайдеггера
тощо. Тобто, найзагальніші принципи буття у такому розумінні з’ясовуються
лише інтуїтивно, а не в процесі практичної, пізнавальної діяльності людини,
взаємодії суб’єкта і об’єкта.
Отже, зміст поняття «онтологія» складають основи, витоки, першоначала
всього існуючого, найбільш загальні принципи буття світу, людини,
суспільства. У понятті «онтологія» знаходить відображення та особливість цих
основ, витоків та першоначал, що вони існують об’єктивно, тобто незалежно
від людини і її свідомості. Все це складає сутність такого поняття, як
«онтологія».
2. Метафізика і онтологія

Метафі́зика – філософія буття, наука про граничні і надчуттєві принципи і
засади буття. Термін метафізика походить від сполучення грецьких μετά (metá)
(після) і φυσικά (фізика). Тобто метафізика – це те, що йде після фізики. Так
назвали учні Арістотеля один із його творів, що не потрапили до твору
«Фізика».
Поняття «метафізика» в історико-філософському аспекті має ряд значень:
- метафізика – це вчення про надчуттєві, недоступні досвідові принципи і
начала буття (існування світу);
- метафізика – це синонім філософії;
- метафізика в переносному розумінні (буденному) вживається для
означення чогось абстрактного, малозрозумілого, умоспоглядального;
- метафізика – це наука про речі, спосіб з'ясування світоглядних питань
(сенс життя – основне питання філософії тощо), які не піддаються осягненню за
допомогою експерименту та методів конкретних наук;
- метафізика – це концепія розвитку, метод пізнання, альтернативний
діалектиці. В значенні «антидіалектика» термін «метафізика» запровадив у
філософію Геґель.
Термін «метафізика» означає:
1) мета (з грецької – між, після, через) – префікс, що характеризує
проміжний стан речі, її зміну, переміщення тощо;
2) в сучасній науці вживається для позначення складних систем,
наприклад, метатеорія (теорія про теорію), метаматематика, металогіка,
метагалактика. Фізика – природа, наука про природу, що вивчає загальні
властивості матеріального світу.
Термін «метафізика» дослівно означає «після фізики». Даний термін був
вперше застосований у зв’язку з класифікацією філософської спадщини
Арістотеля Андроніком Радоським (1-е століття до нашої ери), який об’єднав
різні лекції і замітки Арістотеля з філософії під такою назвою. Згодом термін
«метафізика» набув іншого, більш широкого філософського значення.
3. Категорії «буття» і «небуття» як вихідні поняття онтології
Буття – філософська категорія, що позначає:
- все те, що ми бачимо, що реально існує;
- все те, що ми не бачимо, але воно є у дійсності (наприклад, радіохвилі,
йонізуюче випромінювання, електричне поле, внутрішня зміна тощо);
- все те, що є уявним, нереальним (наприклад, уявлення про ідеальне,
міфологічні образи);
- реальність, яка існує об’єктивно, незалежно від свідомості людини (природа,
об’єктивні закони);
- загальний спосіб існування людини, суспільства.
Основними формами буття є: буття речового, матеріального; буття
суб’єктивного ідеального; буття біологічного (живого); буття соціального
(суспільного).

Проблема буття введена у філософію Парменідом (V – IV ст. до н. е.) як
відповідь на соціальний та екзистенціальний запит. Люди почали втрачати віру в
традиційних богів Олімпу. Тим самим руйнувалися основи і норми соціального
життя. За таких умов ніхто не міг бути впевненим, що ритм і порядок природних і
соціальних процесів залишиться стабільним. У глибинах людської свідомості
зародився відчай, необхідний був пошук нових гарантій людського існування.
Людям потрібна була опора в їхньому житті.
Філософія в особі Парменіда спробувала заспокоїти сум’ятну душу античної
людини, оповістивши людей про відкриття Абсолютної думки, яка утримує світ від
перекидання в хаос, забезпечує його стабільність і надійність. Люди знову стали
впевненими в тому, що все підкоряється порядку з необхідністю. Необхідність
Парменід назвав Божеством, Правдою, Провидінням, Долею, тому світ для людей є
сталим і вічним. Абсолютна думка і є буття, а буття є думка, але не суб’єктивна
думка людини, а Логос – космічний Розум.
У середньовічній християнській філософії дійсне буття є Бог, вільний і
всемогутній. Він творить Своєю волею і Своєю премудрістю. На відміну від
знеособленого й умоглядного Абсолюту античності, Бог християнства відкриває
Себе Особистого і Живого. Бог – вічно Трійця, але не вічно Творець, тому ім’я
«Творець» повторно щодо трьох імен Трійці. У Новий час виник світогляд, суть
якого Ф. Ніцше виразив в афоризмі: «Бог помер». Люди перестали визнавати
свою залежність від Бога, привласнили право Творця творити світ, самовпевнено
увірували в те, що людина сама створює і творить себе і свої здібності. Люди
стали сприймати свою свідомість, своє життя, свої потреби як єдине і поза
сумнівом справжнє буття.
Основоположник філософії Нового часу Р. Декарт ототожнив думку з
буттям, а творцем думки оголосив людину. Буття стало суб’єктним.
М. Хайдеггер з цього приводу зауважив, що «тепер горизонт вже не світиться сам
собою. Тепер він лише точка зору людини, яка до того ж сама і творить її».
У буденній мові терміни «бути» та «існувати» є синонімами. Але у
філософії вони мають особливий зміст, постають категоріями онтології – того
розділу філософії, де йдеться про істинно суще, єдине, таке, що гарантує світові
і людині стійке існування. Буття, як філософська категорія, позначає реальність,
яка знаходиться за межами можливостей людського досвіду, а тому не залежить
ні від людини з її свідомістю, ні від людства в цілому.
Можна виділити різні форми буття, які є відносно самостійними: буття
неживої природи, буття живої природи, буття людини, буття ідеального, буття
суспільства, буття духовного світу. Кожна із зазначених форм буття має
специфічні характеристики і закономірності. Однак в основі всіх форм буття
лежить буття природи, без якого неможливе існування ні людини, ні
суспільства.
Специфічна особливість буття неживої природи полягає в тому, що воно
вже було до появи людини. Воно є первинним, базисним щодо інших форм
буття. На його підставі виникає олюднена природа, формується суспільне і
духовне буття. Буття олюдненої природи є єдністю природних закономірностей
і суспільних процесів, це той штучний світ, в якому живе людина і який вона

створила за допомогою своєї діяльності відповідно до власних потреб та
інтересів.
Серед форм буття людини виділяють предметно-практичну діяльність,
практику соціальних перетворень і процес «само творення» людини. Суть
предметно-практичної діяльності полягає в тому, що людина як фізичне тіло діє
на інші фізичні об’єкти і змінює, перетворює їх з метою задоволення своїх
потреб в їжі, житлі, одязі, транспорті тощо.
Людина є суспільною істотою, вона не може стати особистістю поза
соціальним оточенням, вижити в повній ізоляції від інших людей. Тому люди
докладають багато зусиль, щоб створити оптимальний для їхнього життя
соціальний устрій.
Буття ідеального існує у двох формах: а) як індивідуальне ідеальне
(духовний світ окремої людини, її почуття, переживання, думки, ідеї,
підсвідоме); б) як суспільне (об’єктивоване) ідеальне – суспільна свідомість,
духовна культура суспільства. У процесі спільного життя люди формують такі
основи колективної свідомості, як політика, мораль, релігія, право тощо. Ці
форми ідеального є продуктом діяльності груп людей та існують лише в
колективі.
Буття суспільства (соціального) ґрунтується на бутті олюдненої природи і
власне природи, але закономірності соціального буття безпосередньо не
випливають із природних закономірностей, а лише детермінуються ними.
Таким чином, глибоке розуміння проблеми буття дає підстави для всебічного
осмислення всіх проблем життя та розвитку як індивіда, так і соціуму, їх
взаємодії і вдосконалення.
Питання про співвідношення буття та небуття виникає в процесі
осмислення природи кінцевого і перехідного існування речей реального світу.
Вже античні філософи стали замислюватися над тим, чи є що-небудь за
кордоном всього нескінченного різноманіття безпосереднього буття і що
відбувається з речами після того, як вони зникають, тобто припиняють своє
існування. При цьому буття ототожнювалося з безпосереднім існуванням
одиничних реальностей, а небуття - з тим, що виходить за межі одиничного
буття і тим самим саме по собі вже не могло бути чимось - то єдиним і навіть
якийсь - то безпосередній реальністю. З поняттям небуття в античній філософії
пов'язувалося поняття сутності, єдиного і загального, так як самим змістом
цього одиничного буття, даного нам у формах нашого чуттєвого сприйняття.
Тоді видавалося, що небуття є шлях до розкриття сутності буття. Розуміння ж
цієї сутності розглядалося кінцевої цілю філософського осмислення світу.
Звідси зрозуміло наступне висловлювання Платона: «Ті, хто справді відданий
філософії, зайняті, по суті речей, тільки одним - вмиранням і смертю».
Перехід буття в небуття і небуття в буття реалізується в процесі зміни речей.
Чистої формою цього переходу є час, тобто зміна минулого (того, чого вже
немає) справжнім (тим, що є), а справжнього майбутнім (тим, чого ще немає). У
цьому плані будь-яке одиничне існування розгортається у вигляді переходу від
небуття, якого вже немає, небуття, якого ще немає, так що актуально дане
конкретне буття містить в собі в знятому вигляді небуття у цих двох його

аспектах.
Підсумовуючи розгляд співвідношення буття (щось) і ніщо, буття і
небуття, слід вказати, що філософська категорія буття не може бути в усій
повноті і глибині осмислена без зіставлення її з категорією заперечення. З
визначення буття як реальності, межі якої задаються її власним запереченням, з
необхідністю випливає розуміння ніщо і небуття в позитивному плані, тобто в
якості інобуття. Якщо ніщо є виразом відносин відмінності і протилежності в
світі безпосередньо даних приватних існувань, то небуття - своєрідне
вираження зміни станів, проходження, переходу в іншу того чи іншого
конкретного і безпосереднього сущого. Ніщо і небуття - це різні аспекти
заперечення буття, пов'язані з двояко предметно - динамічною структурою
буття. Вони настільки ж реальні, як і саме буття. Саме так ніщо і небуття
осмислювалися в продовження всього історичного розвитку філософії. Чисто
негативний їх розуміння, що зв'язує з ними якесь абсолютне відсутність,
ірраціонально і тому непродуктивно у філософському осягненні природи
буття.
Отже, онтологія – філософія буття, наука про граничні і надчуттєві
принципи і засади буття. Буття – філософська категорія, що позначає: 1) все те,
що ми бачимо, що реально існує; 2) все те, що ми не бачимо, але воно є у
дійсності (наприклад, радіохвилі, йонізуюче випромінювання, електричне поле,
внутрішня зміна тощо); 3) все те, що є уявним, нереальним (наприклад,
уявлення про ідеальне, міфологічні образи); 4) реальність, яка існує об’єктивно,
незалежно від свідомості людини (природа, об’єктивні закони); 5) загальний
спосіб існування людини, суспільства. Формами буття є: буття речового,
матеріального; буття суб’єктивного ідеального; буття біологічного (живого);
буття соціального (суспільного).

