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КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ 
ФІЛОСОФІЇ ІСТОРИЧНОГО ПІЗНАННЯ 

 
Мета. Метою даної праці є інтелектуальна реконструкція та аналіз різноманітних за методологічними пі-

дходами когнітивних напрямків сучасної філософії історії та з’ясування їх пізнавальних, наукових взає-
мозв’язків із концептуальними положеннями такої гілки історичного пізнання, як історична антропологія. 
Методологія. Методологічним інструментарієм даної роботи виступають такі наукові підходи, як методи фі-
лософії науки, міждисциплінарний підхід, методи джерелознавчого та системного аналізу. Наукова новизна. 
Відтворено та проаналізовано низку методологічних підходів, властивих природознавчим та суспільно-
гуманітарним наукам. Останні, відповідно із принципами міждисциплінарної парадигми, вельми широко за-
стосовує сучасна філософія історичного пізнання, зокрема при аналізі історичного процесу та головних еле-
ментів його: ментальності, світогляду та норм суспільно значущої та особистісної поведінки індивідів та со-
ціумів минулого. З’ясовано вплив на дослідження різноманітних історичних та історично-антропологічних 
проблем концепції таких імплантованих у методологію сучасної філософії історії наукових дисциплін, як те-
орія хаосу, синергетика, математична біологія, етнологія, соціальна психологія тощо. Акцептовано увагу на 
інтелектуальні зв’язки, застосованих у філософії історії, історичному пізнанні міждисциплінарної методоло-
гії, теорії та концептів із природознавчих та соціально-гуманітарних дисциплін. Вони застосовуються для 
аналізу та розуміння комплексних та багатоаспектних історичних подій та процесів. Висновки. Результатом 
аналізу когнітивної динаміки застосування у філософії історії концептуальних підходів із вельми широкого 
спектру наукових дисциплін стало виокремлення низки етапів цього інтелектуального процесу. Кожен із них 
має особливі логіко-методологічні та соціально-культурні ознаки («характеристики»). Внутрішня, когнітивна 
єдність даної наукової динаміки полягає у тому, що вона була спрямовання не на руйнацію попередньої інте-
лектуальної традиції, але на її поглиблення та оновлення на підставі реалізації більш різноманітних та ефек-
тивних методологічних підходів. 

Ключові слова: філософія історії, історичне пізнання, історична антропологія, міждисциплінарний підхід, 
когнітивна динаміка. 

 
Актуальність 

Структуралізм та пост структуралізм є 
вельми розповсюдженими у сучасному со-
ціально-гуманітарному пізнанні та його фі-
лософському осмисленні когнітивними па-
радигмами. Однак значна кількість дослі-
джень у даному проблемному полі викона-
на у межах більш традиційних інтелектуа-
льних напрямків. До них можна відвести, 
зокрема філософський аналіз мегаісторич-
них процесів, осмислення когнітивних осо-
бливостей історичного пізнання, вивчення  
пізнавальних трендів природничих наук у 
просторі історичного  пізнання, історично-
антропологічних методологічних підходів. 

Мета 
Метою даної праці є інтелектуальна ре-

конструкція та аналіз різноманітних за ме-

тодологічними підходами когнітивних на-
прямків сучасної філософії історії та 
з’ясування їх пізнавальних, наукових взає-
мозв’язків із концептуальними положення-
ми такої гілки історичного пізнання, як іс-
торична антропологія. 

Методологія 
Перший із вищезазначених напрямків 

наукових студій включає історично-
антропологічні аспекти досліджень філо-
софсько-історичних концепцій видатних 
мислителів XX ст. Серед подібних студій 
слід вказати на праці присвячені осмислен-
ню філософсько-історичних теорій О. 
Шпенглера, О. Ортегі-і-Гасета та концепції 
ліберального (індивідуального) капіталізму 
і його впливу на глобальні історичні проце-
си. Так, дослідник філософської творчості 
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О. Шпенглера, американський філософ та 
історик Дж. Фаркенкопф, вказує на переко-
нання німецького мислителя у ірраціональ-
них засадах світового, історичного процесу. 
На думку американського науковця, цей 
елемент концепції О. Шпенглера є профе-
тичним  й передбачає хаотичні і деструкти-
вні події  11 вересня 2001 року [5, с. 500]. 
Дж. Фаркенкопф вказує також на відмову 
Шпенглера від концепції європоцентризму 
у розумінні сутності світових історичних 
процесів в той час, коли його політична фі-
лософія була не тільки проєвропейською 
але і прогерманською. Саме розуміння ір-
раціональних начал історичного процесу та 
його плюралістичних культурно-
цивілізаційних засад стало важливим фун-
даментальним елементом історичної ан-
тропології та інших напрямків соціально-
гуманітарного пізнання, хоча Шпенглер, на 
думку американського дослідника, мало 
розумів ці когнітивні наслідки власної кон-
цепції [5, с. 500]. 

Філософсько-історична або історіологі-
чна (за термінологією американського вче-
ного Дж. Грехема) теорія Х. Ортегі-і- Гасе-
та також містить низку історично-
антропологічних елементів. Так, іспансь-
кий філософ вважав за необхідне для істо-
ричних студій бачити історичний процес 
«зсередини» ,тобто реконструювати «люд-
ський вимір» історії, повсякденне життя та 
ментальність людей та суспільств минуло-
го. Він вважав важливим для історичного 
пізнання і радикальну історізацію всіх ас-
пектів, які торкаються людського життя 
[2, с. 511]. 

Проблему впливу ліберального капіталі-
зму на історичний розвиток традиційних 
суспільств досліджує Р. П. Кротті. На його 
думку, застосування політичних та еконо-
мічних установлень і соціально-
економічних алгоритмів розвитку суспільс-
тва індивідуального капіталізму у соціумах 
із колективістською ментальністю призведе 
до економічної та політичної поляризації 
[4, с. 1193]. А отже, соціальним катакліз-
мам та можливій руйнації. Кротті аналізує 

ментальні, соціокультурні та релігійні заса-
ди західної цивілізації та їх діалог із відпо-
відними аспектами незахідних цивілізацій, 
що входить до проблемного поля історич-
ної антропології. 

Аналіз когнітивних особливостей істо-
ричного пізнання значною мірою орієнто-
ваний філософською думкою на розуміння 
глибинних, сутнісних рис історичної науки, 
можливості застосування у її інтелектуаль-
ному інструментарії методологічних досяг-
нень інших наук (переважно загальнонау-
кових), з’ясування пізнавальних перспектив 
історії. 

Так, американський дослідник, філософ 
історії, Дж. Іггерс осмислює одне з основ-
них понять історичного пізнання другої по-
ловини XX ст. – історицизм. Цей термін 
сформулював та ввів у філософію історії та 
історичні дослідження К. Поппер (у роботі 
«Жебрацтво історицизму») . Поппер вва-
жав, що сенс цього терміну – принцип со-
ціально-економічного, історичного або фі-
лософського детермінізму розвитку людст-
ва, який спрямовується неодмінно діючими 
законами. І на зміну даному поняттю на-
прикінці XX ст. прийшло поняття нового 
історицизму, яке означає застосування у 
дослідженнях минулого постмодерністсь-
кої каузальності [6, с. 136-137]. Цей новий 
термін виник у американських структуралі-
стських і постструктуралістських студіях у 
галузі соціально-гуманітарних наук. 

Американський філософ історії Л. Голд-
стейн у власних працях аналізував когніти-
вні особливості історичного пізнання. На 
думку дослідника творчості Голдстейна, Л. 
О. Салливана, його набільш важливими ри-
сами він вважав особливий когнітивний ха-
рактер історичного факту, сконструйований 
(істориком) характер подій минулого (тут 
помітні інтелектуальні паралелі із концеп-
ціями французьких постмодерністів, зок-
рема П. Рікьора), вплив культурного кон-
тексту на теорії та висновки історика (оче-
видна кореляція із постпозитивістською 
парадигмою філософії науки) [8, с. 204]. 
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Студії філософа та історика із США М. 
Стенфорда також присвячені осмисленню 
пізнавальних основ історичного дослі-
дження. Вони тим більше цікаві що, як пе-
реконливо вказує вчений, суто філософські 
та метологічні праці у сучасній історичній 
науці США та інших країн Заходу є, з різ-
них причин, мало розповсюдженими 
[3, с. 124]. 

М. Стенфорд вважає події констатую-
чими елементами поля історичного дослі-
дження. Ці події, повторюючись, трансфо-
рмуються у засади історичного досліджен-
ня, які створюють теоретичні конструкції. 
Останні поєднуються у розумі історика з 
інформацією про  різноманітні спектри ми-
нулого, що створює умови та можливості 
історичного дослідження [4, с. 124]. 

Перспективи методологічного оновлен-
ня когнітивних підходів історичного пі-
знання завдяки застосуванню загальнонау-
кових дослідницьких методів розглядає 
американський вчений Д. Ліндельфельд. 
Він запропонував інтегрувати  у історичні 
студії теорію хаосу, розглянувши дану ког-
нітивну інновацію на прикладі студій при-
чин та змісту падіння Веймарської респуб-
ліки у Німеччині на початку 1930-х років. 
Наводячи когнітивні паралелі із теорії хао-
су, Д. Лінденфельд визначає сутнісні 
зв’язки у історичному процесі між загаль-
ним трендом подій та місцевими умовами, 
які вельми динамічно змінюються  [7, с. 
281]. Всі наведені вище роздуми над засад-
ничими пізнавальними рисами історичного 
пізнання шляхами розвитку стосуються і 
такої її галузі, як історична антропологія. 
Вельми цікавим може стати застосування у 
історико-антропологічних студіях когніти-
вних елементів теорії хаосу, з огляду на ір-
раціоналізм ментальності масової поведін-
ки і свідомості суспільств минулого. 

Наукова новизна 
Застосування методів природничих наук 

і загальнонаукових теорій у історичних до-
слідженнях реалізується у таких когнітив-
них напрямках, як вивчення структурно-

функціональних основ історичних наук че-
рез посередництво загальнонаукових мето-
дологій, вивчення різноманітних природ-
ничих чинників та їх дериватів на історич-
ний процес і історичне пізнання, аналіз 
впливу природничих знань на уявлення про 
суспільство наукових спільнот та окремих 
вчених, їх ментальність та систему мораль-
но-етичних цінностей (останні феномени 
охоплюють вже суто історично-
антропологічну проблематику). 

До першого когнітивного аспекту дано-
го напрямку належить, зокрема, дослі-
дження американського філософа і методо-
лога історії М. Шермера про можливість 
застосування певних положень теорії хаосу 
у розумінні історичних процесів різного 
масштабу, переважно, глобального харак-
теру. На думку М. Шермера, до переваг 
цього пізнавального методу належать: мо-
жливість створити хаотичну модель істори-
чної послідовності подій; можливість ана-
лізу нелінійних процесів у історії; осмис-
лення проблемного поля самоорганізації іс-
торичних процесів та шляхи створення іс-
торичного ладу із хаосу; аналіз взає-
мозв’язків співвідношення історичних й 
сучасних соціальних рухів і процесів 
[10, с. 59]. 

Серед низки природничих чинників, які 
здійснюють істотний вплив на історичний 
процес та його людську розмірність, західні 
дослідники вельми часто аналізують біоло-
гічні засади людської та суспільної діяль-
ності. Так, А. Пенья пропонує теорію, яка 
поєднує теоретичні підходи математичної 
біології та еволюційної біології, що, на йо-
го думку, дає змогу обґрунтувати процеси 
культурної дифузії суспільства минулого за 
допомогою аналогій із популяційної гене-
тики [9, с. 101]. Д. Браун заснував своє ба-
чення причин історичних процесів та їх 
спрямованість, мотивацію учасників істо-
ричних подій на дослідженні взаємозв’язків 
між історією та людською (біологічною) 
природою. На думку американського вче-
ного, ключові концепції у еволюційній тео-
рії та психологічній науці дозволяють ви-
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користати їх для розуміння сутності людсь-
кої природи і людського знання. Застосу-
вання даного когнітивного підходу може, з 
точки зору Д. Брауна, допомогти у відпові-
ді на такі складні питання історичної науки, 
як причини створення Британської імперії 
та вивчення феномену, політичного й куль-
турного, ренесансної Флоренції [1, с. 99]. 

Третій аспект відзначеного вище когні-
тивного напрямку репрезентують роботи Д. 
Хект та В. Касселя. Д. Хект зосередила «пі-
знавальний фокус» свого дослідження на 
аналізі ментальності та морально-етичних 
цінностях середовища вчених-
антропологів, анатомів та біологів Франції 
останньої чверті XIX ст. (як соціальної гру-
пи). Її праця осмислює соціокультурні ме-
ханізми формування атеїзму, як головного 
світоглядного ідеалу членів тієї суспільної 
групи [11, с. 1322]. 

В.  Кассель напроти того, орієнтує свою 
працю на з’ясування впливу природничих 
наук (астрології й позанаукового знання, 
астрології) на ментальність і соціально зна-
чущу діяльність середньовічного знахаря. 
Цей когнітивний підхід корелює із таким 
напрямом історичної антропології, як мік-
роісторія. Остання вважає плідним дослі-
джувати життя та суспільство минулого че-
рез призму досвіду конкретних людей ми-
нулого, переважно не займаючих провідно-
го становища у суспільстві. 

Висновки 
Підсумовуючи міркування над впливом 

природничих та загальнонаукових теорій 
на історичне пізнання й історичну антропо-
логію, слід зазначити, що він реалізувався 
на трьох рівнях. На першому, мегарівні, ві-
дбувається дія великих наукових концеп-
цій, зокрема теорія хаосу і синергетики; на 
другому можемо бачити вплив окремих на-
ук зокрема біології, таких її розділів, як ма-
тематична біологія, еволюційна і соціальна 
біологія; на третьому здійснюється опосе-
редковане використання природничих наук 

для аналізу ментальності й світогляду соці-
альних груп і окремих людей минулого. 
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КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ФИЛОСОФИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Цель. Целью данной работы является интеллектуальная реконструкция и анализ разнообразных по методо-

логическим подходам когнитивных направлений современной философии истории и выяснения их познава-
тельных, научных взаимосвязей с концептуальными положениями такой ветви исторического познания, как 
историческая антропология. Методология. Методологическим инструментарием данной работы выступают 
такие научные подходы, как методы философии науки, междисциплинарный подход, методы источниковедче-
ского и системного анализа. Научная новизна. Воспроизведены и проанализированы ряд методологических 
подходов, присущих естественнонаучных и общественно-гуманитарным наукам. Последние, в соответствии с 
принципами междисциплинарной парадигмы, весьма широко применяет современная философия историческо-
го познания, в частности при анализе исторического процесса и главных элементов его: ментальности, миро-
воззрения и норм общественно значимого и личностного поведения индивидов и социумов прошлого. Выясне-
но влияние на исследования различных исторических и историко-антропологических проблем концепции та-
ких имплантированных в методологию современной философии истории научных дисциплин, как теория хао-
са, синергетика, математическая биология, этнология, социальная психология и т.п.. Акцентируется внимание 
на интеллектуальных связях применяемых в философии истории, историческом познании междисциплинарной 
методологии, теории и концептов  естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин. Они применя-
ются для анализа и понимания комплексных и многоаспектных исторических событий и процессов. Выводы. 
Результатом анализа когнитивной динамики применения в философии истории концептуальных подходов 
весьма широкого спектра научных дисциплин стало выделение ряда этапов этого интеллектуального процесса. 
Каждый из них имеет особые логико-методологические и социально культурные признаки («характеристики»). 
Внутреннее, когнитивное единство данной научной динамики заключается в том, что она была направлена не 
на разрушение предыдущей интеллектуальной традиции, но на ее углубление и обновление на основании реа-
лизации более разнообразных и эффективных методологических подходов. 

Ключевые слова: философия истории, историческое познание, историческая антропология, междисципли-
нарный подход, когнитивная динамика. 
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COGNITIVE ASPECTS OF MODERN 
PHILOSOPHY OF HISTORICAL KNOWLEDGE 

 
Purpose. The aim of this work is the intelligent reconstruction and the analysis of the various methodological ap-

proaches to cognitive areas of modern philosophy of history and determines their cognitive and academic relation-
ships with conceptual terms of such branches of historical knowledge as historical anthropology. Methodology. 
Methodological tools of this work are such scientific approaches as methods of philosophy of science, interdiscipli-
nary approach, methods of source and system analysis. Scientific novelty. Reproduced and analyzed was a number of 
methodological approaches inherent in the natural sciences and the social - the humanities. The latter, in accordance 
with the principles of interdisciplinary paradigm, is very widely applied by the modern philosophy of historical 
knowledge, in particular in the analysis of the historical process and its main elements: the mentality, attitudes and 
norms of socially significant and personal behavior of individuals and societies of the past. The influence of research 
on various historical and historical anthropological problems such concepts implanted in the methodology of modern 
philosophy of history scientific disciplines as chaos theory, synergetics, mathematical biology, ethnology, social psy-
chology, etc. Focuses on intellectual connections are used in the philosophy of history, historical knowledge interdis-
ciplinary methodology, theory and concepts of natural science and social - humanities. They are used to analyze and 
understand the complex and multifaceted historical events and processes. Conclusions. The result of the analysis of 
the cognitive dynamics applications in the philosophy of history of conceptual approaches of a very wide range of 
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ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ 
scientific disciplines has been the allocation of a number of phases of the mining process. Each of them has special 
logic - methodological and socio cultural characteristics ("Data"). Internal, cognitive science dynamics of this unity 
was not the aiming at the destruction of the previous intellectual tradition, but its deepening and updating on the basis 
of the implementation of more effective and diverse methodological approaches. 

Keywords: philosophy of history, historical knowledge, historical anthropology, interdisciplinary approach, cog-
nitive dynamics. 
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