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Поняття «парадигма», як відомо, є досить відомим і сталим у західній традиції 

філософського та гуманітарного мислення. У перекладі з давньогрецької слово 

«παράδειγμα», як лексема, тобто як слово натуральної мови, означає «приклад», «зразок», 

«взірець». Як теоретичний термін це слово широко використовувалося в античній 

класичній філософії, завдячуючи Платону, а відтак, зважаючи на неодмінну значущість 

для Середньовіччя платонівської традиції, у середньовічній філософії і теології. У «Тімеї» 

деміург створює суще (кожне конкретне суще, але також, суще як суще, суше як таке), 

дивлячись та структурно й «констеляційно» звіряючись з ейдосами як парадигмами речей, 

тобто як з постійними (незмінними) граничними зразками, яким речі вподоблюються ‒ 

що, власне, і називається існуванням: існувати тут значить втілювати первородну 

модельність ейдосів. Цей хід досить вдало й продуктивно проектується на- та розгалужує 

центральні християнські проблеми Слова, Задуму (Образу), Творення, Подоби і т.і. У 

даній перспективі треба спеціально виділити німецький романтизм та німецький 

класичний ідеалізм, а також, навіть марксизм. Але ми не маємо тут наміру і не ставимо 

завдання надати історичний опис поняття та терміну «парадигма». Наше завдання 

обговорити, проаналізувати та, певною мірою, модифікувати використання терміну 

«парадигма» у філософії науки. 

Щодо науки термін «парадигма», як відомо, уперше виникає з самісінького серця 

віденського позитивізму, запроваджений Густавом Бергманом задля фіксації нормативної 

складової в науковій методології. Але  концептуально розвинуте вживання даного терміну 

пов’язане з імʼям американського історика науки та епістемолога Т. С. Куна. 

З точки зору Т. Кура, термін «парадигма» у широкому ‒ «теоретико-

регулятивному» ‒ розумінні це термін «соціологічної праксиології» наукової діяльності; 

парадигма номінує зразок діяльності вченого, коли він займається наукою. Поняття 

парадигми як «прообразу» існування і функціонування наукової спільноти, переводиться в 

епістемологічну площину та, певною мірою, «детавтологізується» у другому виданні 

«Структури наукових революцій» ‒ у відповідь на відому критику ‒ концептом 

«дисциплінарної матриці». Дисциплінарна матриця фіксує та репрезентує набір приписів, 

від якого критично залежить саме зміст наукового знання, тобто власне те, що скаже 

наука про «реальний стан справ у природі», про «реальність» тощо; сам даний підхід, як 

такий, разюче відрізняється від  деякої, часто-густо, невідрефлексованої самими агентами 

наукового праксису, реалістичної «металінії» всередині самої науки, яка зв’язує наукові 

змісти виключно з опитуванням / допитом «самої-по-собі-природи», а отже з можливістю 

чистої обʼєктивації змістів у науковому знанні.  

У цей набір включені фундаментальні теоретичні уявлення (номотичні 

співвідношення фундаментальних величин), «метафізичні» припущення та засновки, 

методологічні засоби, математичні формалізми, критерії епістемологічних ціннісних 

вподобань і т.і. 

Але саме тут і розміщується головний пункт нашої уваги. Бо сам термін 

«дисциплінарна матриця» є, як нам здається, фіксацією характеру  епістемологічного 

дискурсу (що став вже традиційним у філософії науки), який, з нашої точки зору, дедалі 

більше і більше, перестає відповідати стратегіям і практикам сучасного виробництва 

сенсів у науці. Справа у тому, що сама (подекуди, не репрезентована) ідеологія, в горизонт 

якої, з легкої руки Т. С. Куна, вкладені програмні магістральні уявлення галузі 

філософських дослідження, що називаються філософією науки, може бути 

охарактеризована, як «дисциплінарна» та «тоталізуюча». Ми будемо намагатися 
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розглянути тут деякі, з нашої точки зору, важливі перспективи чи лінії дивергенції такої 

ідеології у сьогоденній науковій діяльності. В онтологічному/екзистенційному плані ‒ це 

перспектива «гри»; в епістемологічному плані ‒ це перспектива 

«гіперінтердисциплінарності» чи деконструктивної дисциплінарної поліферації; нарешті, 

у соціологічному та аксеологічному плані ‒ це перспектива метаепістемологічної 

суспільної варіативності. 
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Общеизвестно, что основными классическими, ведущими своё начало ещё от 

Аристотеля, логическими методами построения нового знания являются три метода: 

дедукция, индукция и аналогия. В начале XX столетия Чарльз Пирс вводит ещё один 

метод – абдукцию, но в данной работе мы не будем его рассматривать, т.к. сам термин и 

его описание возникают относительно недавно, когда уже европейская рациональность 

сформировалась целиком и полностью и его появление на европейскую рациональность 

уже не оказала никакого влияния. Мы сосредоточим своё внимание на вышеуказанных 

трёх методах, и прежде всего на дедукции. Его спецификой является то, что данный метод 

есть единственным достоверным методом, который при достоверности исходных посылок 

даёт достоверно истинный результат. В этом заключена его огромная ценность и 

значимость, и именно эта особенность делает его основным методом научного 

теоретического познания и очень ценным методом доказательства в праве. Можно так же 

утверждать, что этот метод является специфической особенностью того способа 

мышления, который можно назвать европейской рациональностью. Конечно, обоснование 

этого тезиса задача очень сложная и объёмная, но в рамках данной работы будет 

предпринята попытка обосновать этот тезис хотя бы схематически, с заделом на 

дальнейшие исследования.  

Как извесно, дедуктивный метод представляет собой логический вывод частных 

следствий из общих посылок. Классический пример дедуктивного метода в форме 

силлогизма предложил ещё Аристотель в виде силлогизма «Сократ». Он звучит 

следующим образом: 

1-ая посылка    Все люди есть смертные. 

2-ая посылка    Сократ есть человек. 

Заключение    Сократ есть смертен. 

В этом силлогизме, как и в целом в дедуктивном методе обращает на себя 

внимание две вещи: 

1. Наличие общего высказывания в качестве 1-ой посылки. Строго говоря, эта 

общность является в определённом смысле искусственной конструкцией. Действительно, 

общие высказывания в нашей повседневной речи встречаются крайне редко, и относятся 

они к тем множествам, количество элементов которых очень не велико. В других случаях 

количество суждения мы вообще не используем. Мы говорим «Деревья жёлтые» а не «Все 

деревья жёлтые», «Снег белый» а не «Весь снег белый», «Трава зелёная», а не «Вся трав 

зелёная». Высказывания без указания количества суждения («Все» или «Некоторые») 

вполне обосновано. На ум просится слово «все», но жизненный эмпирический опыт нас 

учит, что всегда существуют исключения, которые делают невозможным строгое 


