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ÂÑÒÓÏ

Інтерес до питань епістемології і філософії науки не можна вва�
жати величиною сталою. Так, починаючи із середини 60�х років
минулого століття увага з боку вітчизняних філософів і науков�
ців до відповідного кола проблем постійно зростала. Фронт дослід�
ницьких робіт неухильно розширювався, залучаючи все нові сили
фахівців і охоплюючи все нові ракурси даного феномену і суміж�
них з ним галузей. Пік активності припав приблизно на середину
80�х років, після чого відбувся різкий спад. Свідомість суспільст�
ва, що ввійшло в затяжний період кризи і складних трансформа�
цій, зосередилася здебільшого на соціально�політичній та екзис�
тенціально�особистісній тематиці. З часом інтерес до здава�
лося б абстрактних і зовсім не життєво важливих проблем філо�
софії науки, питань спеціалізованого соціального виробництва
знання починає відроджуватися. Проте відбувається це на суттє�
во іншій, ніж раніше, так би мовити, соціально�мотиваційній ос�
нові.

Відомо, що суспільство далеко не завжди адекватно розуміє
сутність історичного виклику, з яким стикається. Зважаючи на
поточну ситуацію в країні, багато говорять про завдання форму�
вання соціальної ринкової економіки, демократизацію, правову
державу, інвестиції, інтеграцію в міжнародні структури та інші
подібні речі, вважаючи їх першочерговими і невідкладними. Знач�
но рідше згадуються національний інтелект, наука. При цьому
згадується як щось таке, думки про що можна цілком відкласти
до кращих часів («коли запрацює економіка»). Проте подібний
підхід докорінно різниться із сутністю світових трансформацій�
них процесів, у яких інноваційна інтелектуальна активність лю�
дини займає провідне місце. Відносно ситуації, яка склалася, за�
уважимо, що:

1) постіндустріальні системи формуються на основі переходу від
економіки речей до економіки знань. Президент Академії наук
США Ф. Хендлер ще в 1971 році зазначав: «Наша економіка



5

ґрунтується не на природних ресурсах, а на умах і застосуванні
наукового знания» [цит. за: 95, 19]. Типи економік обумовлені
особливими обмежувальними факторами. В аграрній еконо�
міці таким фактором була доступність родючої землі. В індус�
тріальній – найчастіше капітал (інвестиції). Іноді – це праця
(наявність «робочих рук»), енергетичні і сировинні ресурси.
У постіндустріальній економіці лімітуючим фактором є наяв�
не знання. Знання здатне до заміщення землі (що втілюється
в хмарочосах, зрошуванні й осушенні), праці (механізація й
автоматизація), капіталу (зменшення собівартості, а отже і
капіталовкладень) [175, 401]. Зрозуміло, що подібна модель
розвитку може базуватися лише на потужному, невичерпно�
му потоці інновацій – оновлення стає перманентним;

2) специфічний стан, у якому опинилася Україна, дуже гостро
ставить питання про пошук нестандартних державних рішень.
Залежність країни від енергетичних і фінансових ресурсів є
вкрай великою. Вихід же, як правило, намагаються шукати
традиційним шляхом –створенням привабливого інвестицій�
ного клімату і диверсифікацією енергетичних джерел. Стра�
тегічне завдання розроблення національного інтелектуально�
го ресурсу країни не належить до державних пріоритетів;

3) ситуація в Україні разюче контрастує зі стратегією високороз�
винутих країн, де свідомо і цілеспрямовано формується те, що
в англомовній літературі отримало назву knowledge�based
society. Формується не тільки за рахунок власних можливос�
тей, але багато в чому чужих.

Таким чином, відповідь на виклик суспільству полягає в іні�
ціації достатньо потужного потоку інтелектуальних інновацій,
необхідних для вирішення економічних, політичних, культурних
та інших завдань. І на Заході це стало принциповою настановою
національної наукової політики. «Наукові і технічні ресурси
нашої країни, – йдеться в доповіді спеціальної комісії з наукової
політики США, – є найбільш потужними інструментами досяг�
нення соціальних, політичних і економічних цілей. Відповідний
розподіл цих життєвих ресурсів, контроль і управління ними
…для вирішення національних і міжнародних проблем є політич�
ним завданням найвищої значимості» [цит. за: 171, 166].

Разом з тим було б наївно сподіватися, що продуктивне мис�
лення (і перш за все в своїх провідних інституціоналізованих фор�
мах – науці і винахідництві), результатом якого і є згаданий по�
тік інтелектуальних інновацій, запрацює на повну потужність
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завдяки якимось стихійним сприятливим обставинам. Необхідне
адекватне і детальне розуміння механізмів і умов його здійснен�
ня, які поки що вивчені явно недостатньо. У перспективі таке
усвідомлення – і про це свідчить наявний емпіричний досвід –
дозволило б відповідним чином впливати на процеси креативної
активності.

Безперечно, коло зазначених умов є досить широким і різно�
манітним – від матеріального забезпечення і здійснення певних
організаційних заходів до наявності відповідних психологічних
станів, що виникають у дослідників і винахідників. Тому ці пробле�
ми можуть досліджуватися фахівцями в галузі економіки науки,
історії, соціології, психології. Існує предметне поле і для власне
епістемологічного аналізу, одною з ключових проблем якого є
інтелектуально�культурна оснащеність індивіда або наукового
співтовариства в процесі їх діяльності. У межах даного досліджен�
ня це питання було тематизовано у вигляді вербальної формули:
культурні ресурси продуктивного мислення.

При визначенні специфіки своїх підходів фахівці в галузі фі�
лософії звичайно говорять про певний концептуальний задум.
Відповідно до цієї традиції зазначимо, що, як правило, останнє
висловлювання передбачає деякий загальний погляд на предмет
аналізу, який, на думку автора, є більш адекватним, ніж існуючі,
або доцільним в певних обставинах. Також зазначимо, що концеп�
туальний задум передбачає деяку неординарну зв’язну сукупність
питань про об’єкт аналізу в очікуванні того, що відповідями на
них стануть достатньо змістовні твердження.

В епістемології і філософії науки існує глибоко вкорінена тра�
диція особливої інтерпретації такого фундаментального феноме�
ну, як знання. Знання кваліфікується й оцінюється як продукт
дослідницької діяльності, як її підсумок, її результат. Численні
хрестоматійні визначення («знання є віддзеркаленням характе�
ристик дійсності у свідомості людини», «знання суть перевірений
практикою результат пізнання», «знання є перетворення пізнан�
ня з форми діяльності на форму буття, з форми руху у форму пред�
метності», «знання – продукт суспільної діяльності людей, ідеаль�
ний вираз у знаковій формі об’єктивних властивостей і зв’язків
світу», «знання – той спосіб, у який щось існує для свідомості» і
т. п.) саме так тлумачать категорію «знання».

Первинною властивістю знання�продукту є його інтенціональ�
ність, спрямованість акту свідомості на предмети (властивість
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завжди бути «знанням про…»). Ця обставина визначає і тлума�
чення процесу отримання такого типу продукту (тобто пізнання).
Наукові праці, що підсумовують і узагальнюють багаторічну істо�
рію гносеологічної думки, визначають пізнання як «соціально опо�
середковану діяльність відображення, що історично розвиваєть�
ся» [100, 136].

У зв’язку з цим виникають проблеми істинності, перевірності,
верифікації й фальсифікації. З’являються критерії строгості, точ�
ності, повноти, глибини, доказовості тощо. Завдання полягає у
встановленні сукупності методологічних, логічних і праксеологіч�
них стандартів, покликаних забезпечити належну якість знання
саме як кінцевого продукту, а також нормативів, яких потрібно
дотримуватися в процесі його отримання. Питання про якість і
стандарти є наріжним каменем в полеміці про демаркацію меж
між наукою і не�наукою. Аналіз знання поза межами науки про�
тягом останніх десятиліть стає справою все більш привабливою,
про що свідчить чимало цікавих робіт. Утім, у порівняльних опи�
сах переважальною залишається загальна традиційна установка
на зіставлення двох типів знань�продуктів.

Своєрідність авторського підходу полягає у зміні загальної
точки зору на предмет аналізу. І підставою для такої зміни є, мож�
ливо, тривіальна, але далеко не завжди ясно усвідомлювана з
погляду її значення і наслідків обставина: будучи продуктом дос�
лідницької діяльності, знання в той же самий час служить для неї
ресурсом, тобто «в кожному одиничному дослідженні величезна
кількість уже отриманого раніше знання використовується як
«сировина», без регулярного забезпечення якою наукова діяль�
ність взагалі неможлива» [78, 236–237]. Отже, йдеться про деяку
сукупність інтелектуальних феноменів (в окремому випадку –
знань), яким притаманні такі ознаки:

 вони самі є продуктами попередньої інтелектуальної діяль�
ності;

 у межах конкретного дослідницького процесу, в межах розу�
мового креативного акту вони міняють свій статус: стають «ма�
теріалом», «сировиною», «ресурсом» (не тим, що отримуєть�
ся в результаті, а тим, що витрачається, споживається, вико�
ристовується);

 подібні інтелектуальні ресурси є необхідною умовою здійснен�
ня продуктивних розумових процесів, без якої останні взагалі
неможливі.
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На відміну від наведеної вище формули змісту пізнавального
процесу, у даному випадку йдеться про інший ракурс когнітивної
діяльності. Пізнання розглядається як продуктивний процес, що
здійснюється лише на основі використання вже наявних інте�
лектуальних продуктів. Їх використання є такою істотною умо�
вою його здійснення, що з відомою часткою огрублення пізнання
можна розглядати як роботу свідомості з використання й перероб�
ки інтелектуальних продуктів, що є в розпорядженні суб’єкта1 .
Останнє, звичайно ж, є абстракцією (тут не вказується на цільове
призначення пізнавальної діяльності), але абстракцією правомір�
ною і необхідною. Те, що з’являється в результаті, визначається
тим, що «споживається».

У новелі Дж. Лондона «Нам�Бок – брехун» розповідається про
те, як виходець з індіанського племені Нам�Бок, що побував у світі
цивілізації, в світі машин, намагається пояснити своїм одноплемін�
никам, що таке паровоз. Розуміючи, що паровоз – річ абсолютно
незнайома його родичам, він обирає єдино можливий спосіб пояс�
нення, намагаючись скласти як мозаїку образ машини із знайомих
індійцям уявлень. Прагнучи передати звукові ефекти, він удаєть�
ся до аналогії з ревом багатьох («скільки хвиль у морі») розгніва�
них морських левів. Швидкість руху локомотива порівнює зі швид�
кістю вітру, а його просторові розміри – з розмірами тисячі китів.
Енергетичний і речовинний обмін машинної системи із середови�
щем уподібнюється взаємодії організму з його оточенням («годува�
ти каменями» і «поїти водою», «видихати ніздрями пару» і т. ін.).

1 «Відмітною рисою сучасної науки…є те, що її безпосереднім об’єктом є вже не
Природа, а товстий шар опосередкувань, потроху накопичених самою наукою в
процесі побудови моделей і розроблення складних теорій за допомогою все більш
витончених і «штучних» технологій. Якщо антична наука вважала джерелом
свого натхнення ідеал спостереження, а наука Нового часу – ідеал відкриття,
то сьогоднішню науку справедливо визначають як дослідження. Іншими слова�
ми, це діяльність, що прищеплюється до того, що наука вже побудувала, не як
спадок, що безумовно належний їй, а як сукупність конструкцій, які можна пе�
реглядати, критикувати і від яких можна відмовитися. Наука живиться самою
наукою; вона сама себе корегує. У процесі обміну між різними її гілками вона
відкриває інструменти, підказки і моделі для просування вперед або для радика�
льної зміни своєї точки зору. При вирішенні старих проблем виникають нові, рі�
шення яких виникають з неочікуваних джерел, іноді навіть з дисциплін, що вва�
жалися дуже далекими. Учений, розпочинаючи нове дослідження, не «входить у
контакт з Природою», а включається в деяку гілку науки, яка тепер стає його
дослідницьким полем» (Агацци Э. Переосмысление философии науки сегодня /
Э. Агацци // Вопросы философии. – 2009. – № 1. – С. 47).
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Як результат, у свідомості одноплемінників створюється химерний
образ одного з творінь індустріальної цивілізації.

Незважаючи на спостережливість і кмітливість Нам�Бока,
створений ним образ вийшов таким чудернацьким, що родичі ви�
знали його неперевершеним брехуном. У чому криється причина
невдачі Нам�Бока? Зрозуміло, що не в його розумових здібностях
або брехливості. Не відіграє істотної ролі й те, що в методології
науки називають «повнотою спостережень» і «точністю вимірю�
вань», тобто емпіричні дані, що стосуються дослідження парово�
за. Справжня причина полягає, звичайно ж, у продуктивних мож�
ливостях інтелектуального ресурсного фонду, який знаходиться
у розпорядженні етносу. Чи можливо за допомогою зоологічних
уявлень здійснити когнітивний синтез деякої небіологічної за
своєю природою сутності – паровоза? Придатні вони чи ні для ви�
рішення такого завдання?

Таким чином, об’єктом інтересу в даному разі є сукупність
уявлень індіанського племені про явища природи (вітри, морські
хвилі і т. п.) і живих істот, їх розміри, функціональні характерис�
тики життєдіяльності. Цю сукупність можна розглядати з двох
сторін – як уявлення�продукти і як уявлення�ресурси. У першо�
му випадку слід було б поставити собі запитання, що в індіанській
картині світу є вірогідним, а що – плодом фантазії, з’ясувати,
наскільки їх зоологічні уявлення є повними, точними і можуть
бути підтверджені дослідним шляхом, якою мірою, скажімо, уміє
представник племені розпізнавати й ідентифікувати звукові сиг�
нали, що видаються морським левом. Можна також порівняти ці
буденні, «позанаукові» поняття з положеннями сучасної зоології.
За такого підходу сукупність уявлень розглядається як репрезен�
тація з її допомогою деякої емпіричної даності.

У другому випадку важливим є інше. Йдеться не про предмет�
ну співвіднесеність, а про ресурсність, тобто властивість «сприя�
ти отриманню» необхідного нового інтелектуального продукту,
про властивість уже наявного розумового фонду бути придатним
для синтезу деякої шуканої інтелектуальної конструкції.

Предметом розгляду в даному дослідженні є масиви інтелек�
туальних елементів (уявлень, ідей, образів, схем, аналогій, архе�
типів тощо) у їх ресурсній, «сировинній іпостасі». А основною
метою роботи – з’ясування залежності характеру і результатив�
ності розумової діяльності від особливостей використовуваних
масивів. Якщо взяти до уваги те, що дослідник і винахідник у своїй
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діяльності мають справу із заданою проблемою, то остання обста�
вина стає питанням про інтелектуальну оснащеність діяльності
з її вирішення.

Відповідно до такого підходу визначимо коло основних питань.
Чи є різні масиви інтелектуальних ресурсів однаково адекватни�
ми для синтезу шуканого розумового продукту? Чи слід витрача�
ти зусилля на пошуки потрібних ресурсів, чи вони завжди є в роз�
порядженні суб’єкта? Якщо справедливим є перше твердження,
то за допомогою яких способів і прийомів вони здобуваються? У
методології науки добре розроблене питання про методи спосте�
реження та експерименту. Але ці методи є способами отримання
первинних емпіричних даних, проте за їх допомогою неможливо
отримати інтелектуальні ресурси.

Далі. До яких джерел (науки, міфу, сфери соціального, приро�
ди, техніки і т. п.) звертається продуктивне мислення в пошуках ре�
сурсів? Очевидно, що сукупність зооморфних уявлень в історії з Нам�
Боком є лише окремим випадком: усе може відбуватися і «з точніс�
тю до навпаки». Пригадаємо, наприклад, твір Ж. Ламерті «Люди�
на�машина», ідеї Р. Декарта або деякі сучасні інтерпретації роботи
мозку: «мозок як обчислювальна машина» (Ф. Джордж, М. Арбіб),
«мозок як комп’ютер, культура як програма» (Р. Рорті [244]) тощо.

Що є умовою перетворення інтелектуальних продуктів у ресур�
си продуктивної розумової діяльності, оскільки це не відбуваєть�
ся як щось само собою зрозуміле?

Як зі складу вже отриманого знання�продукту, де культурні
ресурси містяться в «зв’язаному» вигляді, виділити їх у «чисто�
му» вигляді?

Наше завдання саме й полягає в проясненні цих і деяких інших
обставин.

Іншими словами, ідея дослідницького плану полягає в роз�
кладенні складного й багатопланового процесу продуктивного
мислення і виділенні того його інгредієнта і чинника, який має
назву інтелектуальних ресурсів культури як самостійної складо�
вої. Це передбачає абстрагування від впливу на креативну розу�
мову діяльність таланту, матеріального забезпечення, соціально�
культурних стимулів і організаційних форм. Виокремлений інгре�
дієнт описується в плані його характеру, джерел виникнення,
складу, породжуваних когнітивних ефектів.

З цього випливає закономірне питання: чи необхідний для реалі�
зації задуму розвиток окремого напряму методолого�епістемологічних
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досліджень? Зрозуміло, що в руслі зазначеної традиційної, стан�
дартної епістемології подібний задум є нездійсненним. Проте чи
не можна отримати відповіді на зазначені питання в межах таких
дисциплін, як психологія наукової творчості, наукознавство, со�
ціологія знання? Як з’ясувалося, ні.

Так, прийнято вважати, що розробленням концепцій і моде�
лей продуктивного мислення займається психологія наукової
творчості. Саме тому сюди й слід віднести відповідну проблемати�
ку. Деякою мірою це є правильним. Проте слід звернути увагу на
те, у якому ракурсі ці проблеми розглядаються в цій галузі. Пси�
хологи схильні вбачати у відкриттях і винаходах винятково про�
дукт творчості їх авторів. У центрі їхньої уваги знаходиться інди�
відуальність творця. Наукові праці фахівців рясніють описами до�
тепності й оригінальності рішень, своєрідності природної обдаро�
ваності і нюансів психічних станів. Але саме це заважає зрозумі�
ти зміст нашої проблематики. Жоден автор не творить «з нічого»,
одним своїм талантом. Він має з необхідністю виходити з деякої
інтелектуальної даності. Нові твори виникають на ґрунті вже існу�
ючих ідей, які становлять культурний багаж людини і черпають�
ся нею з навколишнього інтелектуального середовища [125, 106].
На відміну від психології творчості, у даній роботі аналізується
саме факт культурної оснащеності мислення людини незалежно
від її обдарованості і психічних станів.

На перший погляд, може здаватися, що постановка питання
про інтелектуальні ресурси власне збігається з уявленнями нау�
кознавства і мовознавства, де співвідношення накопиченого і
отримуваного знання розглядається як фактор розвитку науки і
мови. Ще 1844 р. Ф. Енгельс сформулював відоме положення, що
«наука рухається вперед пропорційно масі знань, успадкованих
нею від попереднього покоління...» [212, 568]. У мовознавстві по�
дібне питання було предметом дискусії. О.О. Потебня полемізу�
вав з В. Гумбольдтом, який вважав, що «сила творчості в мові зво�
ротно відноситься до маси створеної мови, що чим більша ця маса,
тим меншим є вплив на мову інтелігенції (сукупних здібностей
народу, що створюють мову, – М.В.)» [146, 67]. О.О. Потебня вба�
чав в цьому відношенні схожість мови і науки і наполягав на тому,
що «в науці маса пізнаного знаходиться не в зворотному, а в пря�
мому відношенні, якщо не до енергії пізнавальної діяльності ...
то до її успіхів» [146, 67]. Пізніше ці ідеї були конкретизовані, зок�
рема, у вигляді експоненціальної закономірності, що характеризує
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подвоєння обсягів наукової діяльності приблизно кожні 10–15
років і знайшло вираження в прискоренні зростання наукових
відкриттів і інформації. Певна схожість з нашою точкою зору дій�
сно існує. Адже обсяг наявного інтелектуального багажу розгля�
дається як лімітуючий чинник виробництва знання, розвитку
науки. Завдяки чому можна досягти необхідних темпів приросту
нової інформації? Саме завдяки накопиченню певної маси розу�
мового матеріалу. Ця обставина фігурує як обмеження: якщо вона
не виконується, то й потрібний ефект не виникає. Іншими слова�
ми, накопичений інтелектуальний продукт є умовою, засобом
отримання нового. Саме в такій своїй функції він тут і фігурує.

Цією останньою констатацією схожість з нашою точкою зору,
проте, і вичерпується. Наукознавча закономірність має винятко�
во кількісний і феноменологічний характер. Накопиченому знан�
ню не приписується ні статус причини, ні статус ресурсів, тому
характер впливу залишається нез’ясованим. Крім того, спроби ви�
користати зазначену закономірність як орієнтир в дослідницько�
конструкторській діяльності, розраховуючи на те, що саме по собі
зростання ерудованості, збільшення обсягу знань сприятиме зна�
ходженню рішення, не справджується, а іноді призводить до пря�
мо протилежного результату. Г.С. Альтшуллер, який присвятив
багато років розробленню методології вирішення конструктор�
ських завдань, зазначає, що «шкільна» і тим більше «вузівська»
фізика є найбагатшою скарбницею ідей, необхідних і корисних
для вирішення винахідницьких завдань. Проте, «фізичні ефекти
існують немов би самі по собі, а завдання – саме по собі; у мис�
ленні винахідника немає надійного містка, що сполучає фізику з
винахідницькими завданнями; знання значною мірою простою�
ють, не використовуються» [6, 107]. Курс «шкільної» і «вузів�
ської» фізики, вивчений людиною, безумовно, буде для неї нако�
пиченим знанням, але вважати ці відомості знанням�ресурсом не
можна. Лише за певних умов деякі з них можуть стати такими.
Подібними відмінностями і механізмами переходу наукознавст�
во не займається, а аналізована в даній роботі проблематика зали�
шається поза його полем зору.

І, нарешті, кілька слів про відмінність нашого підходу від со�
ціології знання, яка нерідко використовує вираз «культурні ре�
сурси». Зазначимо, що на рівні виразів і окремих визначень своє�
рідність підходів часто виглядає невиразною. Слід брати до уваги
специфіку напрямів. Дане дослідження має епістемологічний
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