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ПРОБЛЕМИ ҐЕНЕЗИ МЕТОДОЛОГІЇ  
ІСТОРИЧНОГО ПІЗНАННЯ 

 

Сучасна антропологія устами А. Портмана твердить, що людину 
від світу тварин відрізняє саме наявність просторово-часових уявлень 

(Головко, 1997, с. 203), історична свідомість якраз і базується на осі 
просторово-часових координат, тому є тим головним, що відрізняє 
людину від тварин, у яких історії немає, як немає і культури. Проблеми 
методології історичного пізнання завжди відносились до найскладніших і 
одночасно найцікавіших для істориків і філософів тем. У той же час ця 
проблематика має як загальнонаукове, так і важливе гуманітарне 
значення. 

Ґрунтовно вивчали  проблеми методології історичного пізнання 
такі вчені, як: М. Блок (1986), А. Дж. Тойнбі (1995), Р. Дж. Колінгвуд 
(1980), Ф. Бродель (Див.: Грабски, 1990), К. Поппер (1990), М. А. Барг 
(1987), Б. М. Кедров (1990), С. М. Кримський (2001), М. Брайчевський 
(2002) та ін. Актуальними залишаються і праці з методології науки 
В. І. Вернадського (1991) і Т. Куна (1975). Утім, сучасна доба розвитку 
історичного пізнання визнана вченими епохою кризи (Реєнт, 1999), 
головною причиною чого визначено помилковість у гносеологічних 
підвалинах двох доктрин, що досі визначали теоретичне осмислення 
історичного процесу – позитивізму та історичного матеріалізму. Тож усі 
праці, що були написані в межах цих доктрин, важливі, але несуть на 
собі печать кризи, тому в пошуку виходу з нього історикам треба 
активніше вести пошук нових методологій та методик історичного 
пізнання.  

Мета статті: показати ґенезу головних методологічних підходів у 
історичному пізнанні.   

Часто дослідники зводять до методології тільки набір методів 
історичного пізнання. Це не вважається помилкою, але і не є 
правильним. Методи та їх практичне застосування – це методика 

дослідження. Методологія ж – більш ширше й змістовніше поняття. 
Методологія історичного пізнання – це загальні закони та їх прояв у 
історичному процесі, теорії історичного процесу, найголовніші концепції 
історії, а також принципи і методи історичного пізнання (як бачимо, 
методи фігурують у визначенні методології у самому кінці).  
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Розвиток пізнання полягає не тільки в побудові складної системи 
логічного мислення (аналітичний метод. Non), а й у переробці та 
якісному поліпшенні підвалини, на якій ця система будується 
(синтетичний метод. Sic). І чим більшу площу буде описувати фігура 
логічної підвалини, тим досконалішим буде сам процес пізнання. Саме в 
цій площині існують і розвиваються парадигми історичного процесу. 

Без зміни парадигми не можна кардинально змінити методологію. 
Парадигма ж базується на таких підвалинах: 

1) латентна картина світу (дисциплінарна матриця, за Т. 
Куном, або гештальт). Вона і має в основі вісь простір – час. Нам удалося 
виявити, базуючись на тому положенні, що просторово-часові уявлення 
за основу мають уявлення щодо форми планети, що думка людства 
відносно форми планети мінялась цілком природно, відповідаючи ґенезі 
Платонових тіл у зародку, а конкретно: у ній відбувалось чередування 
форм сфери й кубу. Це відповідає головним періодам в історії людства і 
його науки так: Античність (сфера) → Середньовіччя (куб, або квадрат) 
→ Новий час (сфера – з часів Коперніка) → Сучасність (ікосододекаедр, 
з тенденцією до „зоряного тетраедру” Леонардо да Вінчі, що є формою 
кубу). Відповідно мінялась і латентна картина світу, а з нею й парадигма 
історичного процесу (Борисова, Ґенеза…, 2005, с. 44–45);  

2) принцип пізнання. Це – позиція дуже важлива для пізнання 
взагалі, й історичного зокрема. Тут картина така: Античність – боротьба 
антропоморфізму з антропоцентризмом →  Середньовіччя – перемога і 
домінування антропоморфізму → Новий час – перемога 
антропоцентризму та домінування його і до нашого часу.  

Нині новітнє природознавство намагається здійснити 
інтервенцію у сферу гуманітарних наук з метою змінити принцип 
антропоцентризму на антропоморфізм. На основі новітніх досягнень 
фізики створена філософська теорія еонософії  (Див.: Палюшев, 2003). 
Але в історичну науку це не пройшло, парадигма розуміння історії 
залишається старою, хоча латентна картина світу вже міняється, адже в 
академічну антропологію ще з 1920-х рр. увійшло поняття „Космос”, і 
людина все більше розглядається як явище космічне (Человек как 
космический…, 1999). Проте через незміну принципу пізнання історична 
наука продовжує знаходитися в межах старої парадигми. Принцип і 
метод же – це винятково важливі речі, які в змозі підірвати навіть 
картину світу, а з нею й усе розуміння історії. В історичній науці існує і 
власний принцип пізнання – принцип історизму. Тут ми погоджуємося з 
М. А. Баргом, що тип історизму настільки ж об’єктивно заданий 
історику, як тип культури – сучаснику даної епохи (Барг, 1987, с. 24). 
Історики більше приділяли уваги змінам історизму в часі й розробили 
його часову типологію. А з вивченням просторового чинника в науці 
існує проблема (Кононов, 2004), що позначається і на його дослідженні в 
ґенезі історизму;  
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3) у парадигмі історичного процесу базове значення мають 

уявлення про простір і час. У своєму дослідженні (Борисова, Ґенеза…, 
2005) ми довели, що „дзеркальність” думки (своєрідна „петля” думки) в 
уявленнях про час – головна ознака народження нової парадигми історії 
в минулому. Сьогодні цього вже мало – вчені багато займаються часом, 
але це не дає результату (нової парадигми), отже, за логікою, треба 

„перегортати” уявлення про простір.   

Вочевидь, розвиток історичного пізнання тісно пов’язаний з 
розвитком самого мислення людини. Філософ Ю. Ротенфельд твердить, 
що в ході еволюції мислення пройшло три етапи. Різниця між ними 
полягає в оперуванні різними категоріями понять. Це – класифікаційні 

(якісні), порівняльні й кількісні (метрологічні) поняття (Докл.: 
Ротенфельд, 2017). Уточнюючи Ротенфельда, пропонуємо таку схему 
ґенези форм мислення людини: 

– філологічне мислення (з його двома видами /або ступенями/ – 

міфологічним і літературним). Сюди відноситься вся міфологія й релігія, 
а також давня філологія. Підвалина – оперування класифікаційними 
(якісними) поняттями. Це – так би мовити, „любов до слова”; 

– філософське (виникло як опозиція філологічному в часи 
Античності). Підвалина – оперування поняттями порівняльними. Це – 

„любов до мудрого слова” 

Ці два типи мислення є типами мислення давньої людини. 
Зіставимо їх із формами історичного пізнання. На базі першого типу в 
часи Античності виникла прагматична історіографічна традиція (від 
арістотелевої теорії мімезису); на базі другого – парадигматична 

(тягнеться від Ісократа та його учня Ефора). Вони існують весь час, 
тільки в той чи інший період, у тій чи іншій культурі домінує та чи інша. 

І ось з ХVІІІ ст. розвивається новий тип: 
 – наукове мислення. Підвалина – оперування кількісними 

поняттями. Це – „любов до точного слова”. Але сьогодні це відноситься 
тільки до точних наук. Усі інші науки оперують усім набором зазначених 
вище понять, за умови переважання кількісних. Отже, процес розвитку 
наукового мислення людства ще триває.  

У ХІХ ст. в історичній науці ґенеза прагматичної 
історіографічної традиції дала нам цивілізаційну модель історії (від 
Г. Рікккерта), а ґенеза парадигматичної – формаційну (від К. Маркса). Як 
бачимо, новій формі мислення відповідає й нове історичне мислення, а 
відповідно, і нова методологія історичного пізнання. Але нині обидві 
доктрини, які досі визначали теоретичне осмислення історичного 
розвитку – позитивізм та історичний матеріалізм, виказали свою 
недостатність, що ми зазначали вище.  

Загалом в історичному пізнанні людства виділяються ТРИ 
методологічні підходи до розгляду історичного процесу: 1) традиційний, 
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класичний; 2) некласичний, пов’язаний з розкриттям нелінійного ходу 
історії; 3) антропологічний (модерний).  

І. Традиційний методологічний підхід, або лінійний. У ньому 
історія розглядається в традиціях епохи Просвітництва, причому не 
стільки в традиційному просвітницькому розумінні, скільки в стилі 
Франкфуртської школи Т. Адорно і М. Горкаймера. Лінійний підхід до 
історії також проходить через усе Середньовіччя і у вигляді різних теорій 
прогресу дійшов до наших днів. Інша модель історії – циклічна – виникла 
ще в часи давньоземлеробських цивілізацій, отримавши філософську 
інтерпретацію в Давній Греції (Платон, стоїки). Квінтесенцією лінійної 
моделі історії стало матеріалістичне розуміння історії з його п’ятьмя 
суспільно-економічними формаціями. Циклічна модель історії після 
краху античного світу відходить на другий план, але знов оживає – в 
арабів у кінці ХIV ст. (Ібн Халдун), у європейців – серед мислителів 
Відродження та їх ідейних послідовників, а потім, по мірі кризи 
прогресизму, в М. Данилевського, К. Леонтьєва, Ф. Ніцше та 
О. Шпенглера. Щодо сучасних підходів західних істориків слід сказати, 
що притаманна їм цивілізаційна модель історії є виявом тієї ж давньої 
прагматичної історіографічної традиції. Усе ж у цілому вписується в 
лінійний підхід до дослідження історії (Феллер, 2005, с. 25).  

Принцип історизму не стоїть на місці, він розвивається (про це 
писали М. Барг, І. Бойченко (2000)). Історизм пройшов уже два етапи 
розвитку – практичний (від міфу як типу історії – до часів Дж. Віко, ХVІ 
ст.) і теоретичний (від Дж.Віко – донині). Кожен етап завершувався 
кризою, і нинішній стан кризи методології історії свідчить про те, що 

історизм входить у якийсь новий етап свого розвитку. Не випадково вже 
з’явилися праці т.зв. „радикалізованого історизму”, на що вказують 
представники історичної антропології. Радикалізм же – це найперша 
ознака криз. А відповідно, тривають об’єктивні процеси розвитку 
наукової думки і, сподіваємось, ми скоро побачимо результат.  

ІІ. Нелінійний підхід. Цей підхід протистоїть традиційному, 
виник як його опозиція, тобто все одно органічно з ним зв’язаний 
(парадигма – одна й та ж, а ці підходи – це її бінарні опозиції). Витоки 
його – в романтизмі (передусім у Шеллінга). Цей підхід доводив 
неспроможність просвітницького трактування законів історії як законів 
розсудку. Особливо це помітно у Ж. Мішле. Ознаки нелінійності були і в 
К. Маркса – його „азіатський спосіб виробництва”, що не вписувався в 
жодну з п’яти суспільно-економічних формацій, свідчив про наявність 
нелінійності в розумінні історії Марксом. Сучасний етап нелінійного 
осмислення історії – це синергетичний підхід. З філософів минулого 
ближче за всіх підійшов до такого розуміння структури буття в аспекті її 
динаміки Г. В. Лейбніц. З кінця 1970-х рр. у категоріях імовірності й 
випадковості трансформацію систем описує синергетична концепція 
Брюссельської школи І. Пригожина. Синергетика дала можливість 
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побачити порядок у такій складній макросистемі, як суспільство, але 
порядок не статичний, а такий, що реалізується через соціальні 
флуктуації, точки спонтанного вибору, біфуркації (Павленко, 2004, с. 12–
17). Помітимо, що це – в принципі, ніщо інше, як пульсації, що зв’яже 
синергетику з наступним підходом в розвитку історичного пізнання. 

ІІІ. Антропологічний підхід. „Антропологізація” – нині 
провідна тенденція в розвитку всієї світової науки. В історичній науці ця 
тенденція проявляється як процес перетворення з історіопису соціально-

економічних чи політико-державних систем в історію людини. Все 
більшу увагу вчених привертає те, що було предметом дослідження 
„школи Анналів”, яка видала з себе світу „володаря часу і простору” 

Ф. Броделя (Бродель, 1988), або „нової „школи Анналів” тощо. А Жак Ле 
Гофф (Ле Гофф, 2000) узагалі став засновником соціально-історичної 
антропології. Можна сказати, що на Заході історія як така зникає, вона 
все більше перетворюється в історичну, соціальну, соціально-історичну 
антропологію. І цей процес тривожний для історичної науки.  

Антропологічний підхід визрів у лоні лінійного і вийшов з нього 
як його опозиція, будучи зв’язаним з ним генетично. Але й те, що ним 
ставиться в голову кута історії, теж не є чимось новим – про 
людиноцентризм як закономірність історії писали ще Епікур, стоїки, 
софісти, Сократ, Цицерон, Сенека, Б. Паскаль, Г. Сковорода. А про 
важливу роль самопізнання і самоздійснення людини в історії писали 
Августин, Пелагій, уся середньовічна історіософія, Лейбніц, Шефтсбері 
та ін. До даного методологічного підходу ми залучаємо й сучасну 
„квантову психоісторію” українського історика В. А. Моргуна. Він 
зіставив цикли пульсацій (див. вище про синергетику) усіх суб’єктів 
Космосу і зробив спробу дати визначення поняттю „людина” – вона в 
нього є „індивідуальною комбінацією хвиль простору-часу” (Моргун, 
Громадянське…, 2003, с. 201). Сама квантова психоісторія спирається на 
фізичні цикли (Моргун, Традиційні…, 2003), дає можливість 
вираховувати цикли глобальних змін у людському суспільстві. Її 
головний цикл – 405 років. Ми доповнили його виділенням малого 
циклу, в якому видний цикл розвитку науки – 40 років (Борисова, 
Ґенеза…, 2005, с. 350). На це звертав увагу Докучаєв, а також 
критиковані в СРСР за „географічний детермінізм” Максимов, 
Войлошніков та ін. У „спекотні” 40 років зростає інтерес до досліджень 
системного характеру, а в „холодні” періоди віддається перевага 
прикладним дослідженням, ученням, що підкреслюють домінуючу роль 
людини в біосфері. Отже, антропологізація сучасної науки – це останній 
спалах „холодного циклу” клімату, який закінчився з ХХ століттям. Тому 
і цей методологічний підхід до історичного пізнання слід визнати як 
такий, що міститься в межах старої парадигми історичного процесу. 
Значить, на часі – виникнення нового методологічного підходу, бо на 
дворі – наявне потепління клімату. В історичній же науці такий підхід, на 
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наше переконання, буде лежати в площині: 1) зміни принципу; 2) зміни 
методу; 3) зміни уявлення про мірність простору.  

Як наслідок настане зміна картини світу (дисциплінарної 
матриці), тобто „переключення гештальту”. Однак раніш за все повинно 
з’явитися нове відкриття фундаментального значення, яке в усі часи є 
базою нової наукової парадигми. Тільки тоді зможе з’явитися нова 
наукова парадигма взагалі, й історичного процесу зокрема.  

І тут звернемо увагу на те, що В. Моргун виділив західний тип 

мислення – раціонально-індивідуалістський, зоровий, холодний, 
фіолетовий, заснований на ефекті стискання (ефекті Доплера); і східний –  

сенсорно-колективістський, слуховий, теплий, інфрачервоний, 
заснований на ефекті розширення (ефект Антидоплера). Він тут не 
одинак, подібні думки висловлює В. Кудрявцева (Кудрявцева, 2001), а 
О. Панарін накладає це вже і на цивілізаційну мапу світу (Панарин, 
1998). Але все це – тільки констатація загальних характеристик. 
Просторовий поділ типів мислення на „західний” і „східний” є важливим, 
але не абсолютним. Учені давно побачили два типи мислення в науці  – 

„арістотелевський” і „платонівський”. Перший можна зіставити з 
виділеним В. Моргуном західним типом мислення (лівопівкульним), а 
другий – зі „східним” (правопівкульним). Основна маса вчених нині 
належить до „арістотелевського” типу мислення. Але для розвитку науки 
потрібні обидва типи мислення. До того ж слід відзначити, що ті ж 
Платон і Арістотель належали до одного просторового і часового ареалу, 
і до однієї культури. Значить, поняття „західний” і „східний” типи 
мислення не приналежні простій географії, а відтворюють різні, а навіть 
протилежні тенденції в розвитку тієї чи іншої культури, як також і науки 
(що є об’єктивним, бо бінарність характерна для плазми свідомості 
(Докл.: Вашкевич, 2002)). І тут буде доречно, використавши відому 
метафору, що сходить ще до Тертулліана, а вжив її „український Тойнбі” 

Ю. Павленко, сказати, що історично сформувалось два виміри 
сприйняття історії – один, внутрішній, належить „Єрусалиму”, а 
другий, зовнішній, – „Афінам”. У першому вимірі працюють люди з 
„платонівським” типом мислення, а в другому – з „арістотелевським”.  

Сьогодні все в науці крутиться навколо головного світоглядного 
принципу, тому й історизм як принцип історичного пізнання ніяк не 
може вийти зі стану кризи. Поки що антропоцентризм – така „священна 
корова”, яку історики наважуються вже чіпати (варто згадати ту ж 
„метаісторію”), але надто  обережно. Ми ж скажемо, що, якщо поняття 
„Космос” в науці вже діє і давно, то, сказавши „А”, треба йти до „Я”, 

тобто робити його об’єктом науки. Треба буде виявляти його структури, 
давати їм визначення і встановлювати, як він впливає на людство, тощо.  
Це – велика проблема, розв’язання якої – справа майбутнього. .  

І в даному зв’язку, як також і для актуалізації проблеми простору 
в методології не тільки історичного пізнання, а й науки взагалі, звернемо 
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увагу на те, що в середньовічному мусульманському світі теорія „семи 
кліматів” (ал-акаліму, арабськ), що сходить ще до Ератосфена, стала 
методологічною основою всіх космографічних арабських творів. 
Належної уваги їй арабістика не надає.  

Ось як пише І. Коновалова, аналізуючи Круглу карту ал-Ідрісі 
(1154 р.), на якій чітко видний поділ планети на 7 кліматів: „Розділення 
карти на клімати й секції проведено ал-Ідрісі чисто механічно і не має 
нічого спільного з поняттям географічної широти і довготи” 

(Коновалова, 1999, с. 45). Можна упевнено твердити, що сучасні вчені не 

знають, що таке ал-акаліму. Вважається, що то – прості географічні 
зони планети, а їх вільне виділення, як також і незбіг старих карт із 
сучасними у відтворенні географії планети – недолік давніх географічних 
знань. Однак араби вживали різні терміни щодо понять:„обличчя 
планети” (її власний вигляд), „образ планети” (уявлення про неї) і 
„картина Землі” (карта), тобто вважали, що це все не одне й те ж. При 
цьому „картину Землі” вони зображали саме в просторі „семи 

кліматів”. А у візантійських греків, у яких араби запозичили дану 
методологію, існував ще й термін „сім кліматів всесвіту” (33, с. 129), що 
взагалі не досліджується.  

Беремо класичне визначення поняття „іклім” („клімат”) за 
Йакутом ал-Хамаві: „І клімат був названий так, тому що він „відрізаний” 

від землі, яка з ним межує” (معجم البلدان, I, s. 41). Отже, клімат – відрізок, і 
саме від землі. То як же це може бути її проста географічна зона? Це – 

щось інше. Ми приділяли увагу цій проблемі, висловили свої думки 
щодо неї (Борисова, Ґенеза…, 2005, с. 180–188; Земля…, 2005; К 
вопросу…, 2005; Проблема…, 2005; Цей дивний…, 2005). І для її 
актуалізації подаємо ще Йакута: „…І ця населена частина [знаходиться] 
між екватором і Північним полюсом. Вона розділяється на сім кліматів, 
про визначення форми (вар.:якостей, образу, природи) яких і 
сперечаються, як ми про це будемо говорити [нижче]. Люди розходяться 
[у думці] щодо того, чи є сім кліматів як на півночі землі, так і на півдні, 
чи ж тільки на півночі, без півдня? Гермес твердив, що на півдні також 
[є] сім кліматів, як і на півночі. Але кажуть, що на це твердження не 
можна покладатися через відсутність доказів. Більшість стверджує, що 
сім кліматів [є] тільки на півночі через те, що там багато населення, а на 
півдні його занадто мало [для розділення на клімати], тому на клімати 
ділиться тільки північ” (معجم البلدان, I, s. 41). 

Видно ж явно, що до земної географії ал-акаліму мають 
приблизне відношення, адже формування їх залежить від наявності в 
місцевості людей. Тому сьогодні без належного визначення поняття 
„клімати” і вивчення того, що нам про це хотіли сказати давні вчені (а це 
– сфера праці істориків), дана проблема розв’язана бути не може. 

І тут відзначимо один прикметний момент: ми виявили унікальні 
збіги в описі одного феноменального явища Августином й Ібн Туфейлем 
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(Борисова, Проблема часу…, 2004). Що цікаво: Августин описував, за 
його словами, „час”, а Ібн Туфейль – те, що можна назвати „внутрішнім 
простором”; сучасні валеологи називають це „світлом”, а оптична фізика 
– голографічною парадигмою. Можливо, тут ми вийдемо на тему 
„кліматів”? Як бачимо, уже є цікава тема для інтердисциплінарних 
досліджень.  

Ми упевнені, що інтердисціплінарність – це нагальна потреба 
нинішнього часу, адже всі новітні найзначніші наукові відкриття були 
зроблені саме на стику наук. Переконані, що не буде виключенням з 
цього й історична наука.  

Одночасно не можемо не зазначити, якраз у зв’язку з появою на 
підставі нових відкриттів у галузі фізики новітніх філософських теорій 
(тієї ж еонософії), що поспішати зі зміною світоглядного принципу 
антропоцентризму на антропоморфізм ученим не варто. Тут потрібна 
обережність. Фізики, на нашу думку, надто наївні як у плані релігійної 
свідомості, так і в своєму відношенні до релігії, і роблять тут багато 
помилок. Старе, безумовно, вивчати і використовувати треба, але й 
вислів Маркса: „Мертвий хапає живого” теж випускати з уваги не можна. 
Допоки вчені не розробили принаймні основ науки щодо того „Космосу” 

та його впливів на людство (а вони можуть бути як позитивними, так і 
негативними), від антропоцентризму відмовлятися не можна. Є ризик 
втрапити в не меншу залежність, ніж була та, від якої людство 
відривалось 99 тисяч 800 років зі свого 100-тисячолітнього перебування 
на планеті. Ця залежність, підкреслимо, була подолана тільки з початком 
розвитку в людини наукового мислення. Те, що Тейяр де Шарден звав 
„живою Психеєю” (тобто те, що Гьоте називав das Dāmonische, 

повертаючи йому позитивне, притаманне часам Античності, розуміння)  
– явище дуже неоднозначне і вельми тоталітарне. І хоча це – окрема 
тема, але вона теж варта того, щоб звернути на неї нашу увагу.  
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С. 1–4. 31. Ротенфельд Ю. А. Философия или Тень мудрости. 
Альтернативное толкование греческой философии. М. : Издательские 
решения, 2017. 184 с. 32. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. Т. І–ІІ / 
Пер. з англ. М. : Основи, 1995. 613 с.; 400 с. 33. Феофилакт Симокатта. 
История. М. : Изд-во АН СССР, 1957. 222 с. 34. Феллер В. Введение в 
историческую антропологию: Опыт решения логической проблемы 
философии истории. М. : КНОРУС, 2005. 608 с. 35. Человек как 
космический феномен: новые гуманитарные и естественнонаучные 
подходы / Международный сб. исслед. работ. Вып. ІV–V. Ижевск : Изд-

во Удмуртского ун-та, 1999. 124 с. Человек как космический феномен 
(новые гуманитарные и естественнонаучные подходы). 
ص٣٩٨- ٠٩٩١ -القاھرة-الجزء االول معجم البلدان لیاقوت الحموي .36  
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Борисова О. В. Проблеми ґенези методології історичного 
пізнання. 

Проблеми методології історичного пізнання завжди відносились 
до найскладніших і одночасно найцікавіших для істориків і філософів 
тем. Сучасна доба розвитку історичного пізнання визнана епохою кризи, 
причиною якої є помилковість у гносеологічних підвалинах двох 
доктрин, що досі визначали теоретичне осмислення історичного 
процесу – позитивізму й історичного матеріалізму. І щоб кризу подолати 
історикам потрібно активніше вести пошук нових методологій та 
методик історичного пізнання. У даній роботі на основі аналізу праць 
істориків, філософів, соціальних антропологів та ін. досліджується 
етимологія, онтологія і ґенеза головних методологічних підходів у 
історичному пізнанні. Відносно деяких важливих методологічних 
проблем автор викладає власне бачення і доходить висновку, що і 
найновіший методологічний підхід до пізнання історії – 

антропологічний, не виходить за межі старої наукової парадигми, а 
значить, не може забезпечити принципу історизму виходу зі стану кризи. 
І звертає увагу на те, що філософи й історики головну увагу приділяють 
проблемам часу, в т.ч. історичного, мало уваги приділяючи проблемам 
простору. А саме в цій площині, на засаді інтердисциплінарності, на 
думку автора, має з’явитися нове відкриття світового значення, яке 
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змінить стару парадигму науки взагалі, й історичної зокрема. При цьому 
автор застерігає від поспіху у справі зміни світоглядного принципу 
антропоцентризму на антропоморфізм, як до цього закликають деякі 
сучасні фізики.  

Ключові слова: історія, філософія, методологія, парадигма, 
історизм, позитивізм, мислення, історичне мислення.  

 

Борисова О. В. Проблемы генезиса методологии 
исторического познания. 

Проблемы методологии исторического познания всегда 
относились к сложным и одновременно интересным для историков и 
философов тем. Современная эпоха в развитии исторического познания 
признана эпохой кризиса, причиной которого является ошибочность в 
гносеологических основаниях двух доктрин, до сих пор определяющих 

теоретическое осмысление исторического процесса – позитивизма и 
исторического материализма. Для приодоления кризиса историкам 
нужно активнее вести поиск новых методологий и методик 
исторического познания. В данной работе на основе анализа трудов 
историков, философов, социальных антропологов и др. исследуется 
этимология, онтология и генезис главных методологических подходов в 
историческом познании. Относительно некоторых важных 
методологических проблем автор излагает свое видение и приходит к 
выводу, что и новейший методологический подход к познанию истории – 

антропологический, не выходит за пределы старой научной парадигмы, а 
значит, не может обеспечить принципу историзма выхода из состояния 
кризиса. И обращает внимание на то, что философы и историки основное 
внимание уделяют проблемам времени, в т. ч. исторического, мало 
внимания уделяя проблемам пространства. А именно в этой плоскости, в 

принципе интердисциплинарности, по мнению автора, должно появиться 
новое открытие мирового значения, которое изменит старую парадигму 
науки в целом, и исторической частности. При этом автор предостерегает 
от спешки в деле изменения мировоззренческого принципа 
антропоцентризма на антропоморфизм, как к этому призывают 
некоторые современные физики. 

Ключевые слова: история, философия, методология, парадигма, 

историзм, позитивизм, мышление, историческое мышление. 
 

Borysova O. Problems of the genesis of the methodologies of 

historical cognition. 

The problems of the methodology of historic cognition have always 

been related to the most difficult and simultaneously the most interesting 

themes for historians and philosophers. The current period of the historic 

cognition development has been recognized by scholars as the epoch of crisis, 

the reason of which is the fallibility in the epistemological foundations of the 
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two doctrines, which until now have determined the theoretical understanding 

of the historical process - positivism and historical materialism. And in order 

to overcome the crisis the historians need to make the search of new 

methodologies and methods of historical cognition  more actively. In this 

paper the etymology, ontology and genesis of the main methodological 

approaches in historical cognition are researched on the basis of the analysis of 

the work of the historians, philosophers, social anthropologists, and others. 

Relatively to some important methodological problems, the author describes 

out her own vision and makes the conclusion that the anthropological 

approach is the latest methodological approach to the cognition of history. It 

does not go beyond the outlet of the old scientific paradigm, so it can not 

provide the principle of historicism of exit out of the state of crisis. And she 

drews attention to the fact Here is caution required that philosophers and 

historians focus on the problems of time, including historical, whereas paying 

little attention to the problems of space. In this plane, basing on 

interdisciplinism, as the author supposes, there have to appear a new discovery 

of the world importance, which will change the old paradigm of science in 

general, and historical in particular. At the same time, the author warns against 

haste in the matter of changing the world-view principle of anthropocentrism 

to anthropomorphism, in the way as some modern physicists are appeal to. 

Key words: history, philosophy, methodology, paradigm, historicism, 

positivism, thinking, historical thinking 
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