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ВСТУП 
 

Програма філософської підготовки аспірантів та здобувачів складена 
відповідно до необхідності удосконалення підготовки та атестації наукових та 
науково-педагогічних кадрів. 

У програмі відображені основні вимоги до філософської підготовки 
аспірантів та здобувачів, які засвоїли академічний курс філософії. 

В основу програми покладена сучасна програми з філософії для 
аспірантів та здобувачів, яка розроблена Міністерством освіти і науки України. 
При складанні програми використано також досвід ряду вузів України, зокрема 
кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського 
Національного університету ім. Тараса Шевченка. 

До форм філософської підготовки аспірантів та здобувачів входить: 
читання лекцій, проведення семінарських занять, консультацій, написання 
рефератів, складання кандидатських іспитів. 

Оволодіння філософією та підготовка до складання кандидатського 
іспиту передбачає прослуховування курсу лекцій з філософії, активну участь у 
роботі семінарів, написання реферату за обраною філософською темою, яка, як 
правило, пов’язана з профілем наукових інтересів слухачів. Лекційні та 
семінарські заняття проводяться з урахуванням того, що всі слухачі вивчали 
філософію в обсязі програми вузу. 

Лекції, семінарські заняття, консультації, індивідуальні й групові 
консультації розглядаються як необхідні форми допомоги аспірантам та 
здобувачам у їх самостійній роботі, яка виступає основним методом оволодіння 
філософськими знаннями. 

Активна, системна робота аспірантів та здобувачів на семінарських 
заняттях, відвідання лекцій та якість реферату враховуються при складанні 
кандидатського іспиту з філософії. 

Реферат є письмовою філософсько-методологічною роботою, яку 
виконує аспірант чи здобувач, готуючись до складання кандидатського іспиту з 
філософії. Без позитивної письмової рецензії викладача кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін на реферат аспірант чи здобувач до екзамену не 
допускаються. 

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної 
філософської проблеми, сучасної філософської літератури, а також оволодіння 
навичками логічного узагальнення матеріалу. 

Реферат має бути самостійною роботою, яка показує здатність автора 
розбиратися у філософських питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з 
обраної теми, творчо використовувати філософські ідеї та положення для 
методологічного аналізу матеріалів науки, з якої спеціалізується аспірант чи 
здобувач. Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела, 
оформлені в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без 
вказівок джерел літературних текстів не допускається. 

Тема реферату обирається аспірантом чи здобувачем самостійно. Як 
правило, тема реферату повинна висвітлювати найважливіші філософсько-



методологічні та світоглядні проблеми, пов’язані з науковою спеціальністю або 
темою дисертаційної роботи аспіранта чи здобувача. 

Реферат обов’язково повинен мати заголовок, план, вступ, основний зміст 
теми, висновок, а також список використаної літератури при підготовці і 
написанні реферату. 

План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату, з 
указаниям сторінок, на яких вони розміщені. Основний зміст реферату 
поділяється на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті 
реферату. 

Вступ – найважливіший змістовний елемент реферату. Форма його 
довільна, але в ньому мають обов’язково бути відображені такі питання: 
обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, 
визначення її місця в існуючій філософській проблематиці, оцінка ступеня і 
характеру розробки теми, зміст філософської проблематики, яку автор вбачає в 
цій темі, формулювання мети і завдань філософського дослідження в рефераті, 
показ зв'язку обраної теми з науковою спеціальністю автора. 

Основний зміст теми повинен являти собою самостійно виконане 
дослідження з проблеми, заявленої в назві реферату, узагальнення існуючої 
філософської літератури, або методологічну розробку філософської проблеми з 
вказівкою на її застосування у сферах наукових інтересів автора реферату. 

У висновку повинно даватись коротко резюме того, що викладено в 
основній частині реферату, висновки, які зроблені з цього викладу, або 
посилання на методологічне і світоглядне застосування викладеного в рефераті 
матеріалу. Автор реферату повинен також вказати на ту частину змісту 
реферату, яка вказує на особисто ним виконану роботу. 

Список використаної літератури повинен вказувати на вивчені автором 
роботи, за якими може проводитися бесіда по реферату. Список повинен 
включати в себе фундаментальні наукові праці і останні публікації з теми як у 
вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. Використана література повинна 
знайти відображення в рефераті, проте не обов’язково шляхом прямого 
цитування. 

В цілому текст реферату повинен бути за обсягом 24-25 сторінок, 
надрукованих через 1,5 інтервала. Реферат повинен бути зброшурований і мати 
титульний аркуш, на якому необхідно вказати: Державний вищий навчальний 
заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 
назву кафедри (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін), тему реферату, 
прізвище, ім’я та по батькові аспіранта чи здобувача, посаду, повну назву 
установи, де працює автор, місто і рік написання реферату. На кафедру 
соціально-гуманітарних дисциплін подається перший примірник за підписом 
автора і датою подання. Реферат повинен відповідати вимогам наукової 
публікації, бути вичитаним, акуратно оформленим із застосуванням 
необхідного наукового апарату (точне цитування вихідних даних публікацій 
відповідно до існуючих вимог, звірені цитати). 

Аспіранти чи здобувачі, які навчаються в семінарських групах, подають 
реферат керівникові семінару згідно з терміном, який обумовлений планом 



роботи групи, але не пізніше як за місяць до іспиту. За рішенням керівника 
семінарських занять реферати можуть бути подані на обговорення в 
семінарських групах. Здобувачі, які складають іспит екстерном, зобов’язані 
подати реферат на кафедру не пізніше як за місяць до іспиту. 

Реферат та відгук (рецензія) на нього розглядається на кафедрі. Можлива 
бесіда з автором з теми реферату. Якість реферату враховується при оцінці 
знань на кандидатському іспиті. 

Кандидатські іспити приймаються організовано двічі на рік у вигляді 
сесії, тривалістю один місяць кожна. 

Кандидатський іспит не є самоціллю. Вивчення філософії складається з 
вміння розкрити найбільш загальні і разом з тим найбільш суттєві сторони та 
зв’язки об’єктивного світу. З точки зору загального більш глибоко 
розкривається суть конкретного. 

Творче засвоєння філософії передбачає розгляд філософських положень у 
тісному зв’язку з теоретичними концепціями і матеріалами спеціальних галузей 
дослідження, з даними природознавства, технічних та гуманітарних наук, з 
урахуванням об’єктивного розвитку суспільства в цілому. 

Головна мета кандидатського іспиту – це підсумкова перевірка набутих 
знань та уміння застосувати їх як у науковому дослідженні, так і у практичній 
діяльності. 

Іспити проводяться відповідно до рішення екзаменаційної комісії за 
білетами. Для підготовки відповіді аспірант чи здобувач використовує 
екзаменаційні листки, які зберігаються після екзамену протягом року. 

Аспірант чи здобувач на екзамені повинні розкрити основний зміст 
питань білета та додаткових питань і показати при цьому: 

– знання першоджерел та вміння використовувати їх зміст і основні ідеї 
при аналізі філософських проблем, а також проблем світового суспільного 
розвитку, соціальної практики і науки; 

– володіння філософськими принципами та категоріями, вміння 
оперувати ними при викладанні філософського теоретичного матеріалу; 

– вміння розібратися в суті філософської проблеми і виразити наслідки 
своєї роботи над нею в самостійному викладенні у формі реферату; 

– вміння викладати свої погляди; 
– здатність застосовувати філософські знання у своїй галузі наукових 

досліджень, а також при розгляді питань внутрішнього та міжнародного життя 
країни в умовах переходу до ринкової економіки. 

Рівень знань оцінюється за чотирибальною системою: “відмінно”, 
“добре”, “ задовільно”, “незадовільно”. 

Кафедрою прийняті такі критерії оцінки знань. 
1. “Відмінно” заслуговує відповідь, яка виявляє всебічне і глибоке знання 

курсу філософії в цілому, включаючи міцні знання основної та додаткової 
літератури. Ця оцінка передбачає вільну орієнтацію у філософській 
проблематиці профілюючої науки. Відповіді на всі питання білета, додаткові 
питання і питання по реферату повинні мати вичерпний характер. 



2. Оцінка “добре” передбачає наявність міцних знань у обсязі навчальної 
програми, знань основних джерел та матеріалів з додаткової літератури, 
корінних філософських проблем профілюючих наук. 

3. “Задовільно” означає, що той, хто складає іспит, володіє знаннями в 
обсязі навчальної програми, знає основні літературні джерела та філософську 
проблематику профілюючої науки. 

4. “Незадовільно” виставляється при відсутності знань літературних 
джерел та основних проблем філософської науки. 

На кожного здобувача заповнюється протокол іспиту, в який заносяться 
питання білета, а також запитання, які були йому задані під час екзамену з 
актуальних проблем філософської науки і теми реферату з виставленими 
окремо оцінками та загальною оцінкою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ 
 

1. Предмет філософії 
 

Філософія як форма суспільної свідомості Філософія і світогляд. 
Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія. Взаємозв'язок 
міфології, релігії та філософії. 

Народження філософської думки. Софійний та гносеологічний підхід до 
філософії. Філософія та наука. 

Проблеми відношення людини до світу. Поняття світ. Поняття світогляду. 
Переживання та осмислення світу, світовідчуття, світосприйняття та 
світорозуміння. Основні складові світогляду: знання, віра, переконання, 
цінності, ідеали. Споглядання, пізнання та перетворення світу як світоглядні, 
смисложиттєві позиції і способи ставлення до світу. Співвідношення світогляду 
і філософії. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський, 
науковий. Особливості міфологічного бачення світу і місця людини у цьому 
світі. Функції міфу. Східна, грецька та слов'янська міфологія. Боги, герої, 
демони та людина в міфі. Теогонії та проблеми початку світу. 

Релігійний світогляд. Проблема виникнення релігії. Віра у надприродне – 
основа релігійного світогляду. Ідея Бога. Соціальні, гносеологічні та 
психологічні причини виникнення релігійного світогляду і релігійної 
свідомості. Основні функції релігії. Світові релігії і сучасність. 

Зародження філософської думки. Взаємозв’язок і розвиток міфології, 
релігії та філософії. “Космос”  і проблема світобудови. “Магія” і “софія”, оракул 
і мудрець. Ідея мудрості. Філософія як побудова світогляду засобами 
раціонального мислення. 

Предмет філософії. Поняття методу в філософії. Основне коло 
філософських питань. Специфіка філософського усвідомлення світу. Основні 
теми філософських роздумів: людина і світ, сутність і зміст людського 
існування. “Основне питання філософії” як філософська проблема. Головні 
напрями у філософії. 

Соціальна спрямованість філософського знання. Пріоритет 
загальнолюдських цінностей у філософії. Гуманістичний характер філософії.  

Буттєві та світоглядні витоки філософії. Специфіка філософського 
дослідження світу. Концептуальна багатоманітність і різнобарвність 
філософських шкіл і напрямків розвитку філософської думки. Основні 
підрозділи філософського знання. Основні функції філософії: світоглядна, 
гносеологічна, методологічна, соціально-практична. 

Філософія як наука і як форма суспільної свідомості. Відмінність 
філософії від інших форм суспільної свідомості за предметом, за методом та за 
основними функціями. Взаємозв’язок філософії та науки, філософії та політики, 
філософії та ідеології. Філософія і культура. Людина і її майбутнє – центральна 
проблема філософського пізнання. Національна своєрідність філософського 
мислення. Місце філософії у сучасному суспільному житті України. 



РОЗДІЛ 1. 
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
2. Філософія Стародавнього Сходу 

 
Культурно-історичні передумови виникнення філософії. Специфіка 

філософії Стародавньої Індії. Ведична література про людину, її походження та 
існування. Упанішади. Релігійно-філософські вчення (чарвака, джайнізм, 
буддизм). Головні філософські школи Стародавньої Індії про людину та світ. 
Зародження філософії у Стародавньому Китаї, її своєрідність. Конфуцій про 
людину та її виховання. Філософські ідеї даосизму. 

 
3. Антична філософія 

 
Космоцентричний характер античної філософії, її характерні риси 

Антична філософія раннього (досократівського) періоду. Мілетська школа. 
Філософські ідеї піфагорійців. Школа елеатів. Вчення про Логос та діалектика 
Геракліта. Діалектика і діалог. Атомізм Демокріта. 

Антична філософія класичного етапу. Філософські роздуми Сократа про 
самопізнання та належне існування. Людина як мікрокосм. Вчення Платона про 
“світ речей” і “світ ідей”. Ідеальна держава Платона. Енциклопедизм 
Арістотеля, його концепція матерії та форми. Вчення Арістотеля про державу. 
Місце філософія Арістотеля в історії культури. 

Антична філософія еліністичного і пізньоантичного періодів: епікуреїзм, 
скептицизм, стоїцизм, неоплатонізм. 
 

4. Філософія Середньовіччя 
 

Релігійний, теоцентричний характер філософії Середньовіччя. Розвиток 
християнства в Західній Європі. основні етапи розвитку (апологетика, 
патристика, схоластика). Вчення Августина: ідея Бога; природа і людина як 
творіння Бога; душа і тіло; розум і воля; вчення про свободу волі; вчення про 
внутрішнє “Я”; проблема самосвідомості; вчення про “Священну історію”. 
Середньовічна схоластика: обґрунтування ідеї буття Бога, вчення про 
універсалії. Номіналізм та реалізм. Філософія Ф. Аквінського як систематизація 
середньовічної схоластики. Обґрунтування ідеї Бога; проблема розуму і віри; 
філософії і теології; єдності душі і тіла; вчення про “повноту” субстанції 
людини. Специфічні риси філософії Візантії. 

 
5. Західноєвропейська філософія Відродження 

 
Характерні риси епохи Відродження. Її антропоцентричний характер 

Гуманізм і проблема цілісної людської індивідуальності (Данте, Петрарка, 
Бокаччо, Л. Валла). Гуманістичні ідеї Е. Роттердамського.  



Натурфілософія, пантеїзм і діалектика Відродження (М. Коперник, 
Дж. Бруно). М. Кузанський про людину як центр космічної ієрархії буття. 

Соціальні теорії Н. Макіавеллі, Т. Мора, Т. Кампанелли. 
 

6. Західноєвропейська філософія Нового часу 
 

Формування нової парадигми філософствування. Наукова революція 
XVII ст. та проблема методу пізнання. Механізм, раціоналізм та емпіризм. 
Індуктивний метод Ф. Бекона, його вчення про причини помилок у пізнанні 
Механістичний матеріалізм Т. Гобса, його вчення про державу. Дедуктивний 
метод пізнання Р. Декарта, його раціоналізм та дуалізм. Поняття субстанції у 
філософії Б. Спінози, його вчення про необхідність та свободу. Монадологія 
Г. Лейбніцa. Вчення Дж. Локка про первинні та вторинні якості речей, його 
критика природжених ідей Декарта. 

Суб’єктивно-ідеалістичні теорії ХУШ ст.(Дж. Берклі, Д. Юм). 
Механістичний характер філософії французьких матеріалістів ХVШ ст. 
(Ш. Монтеск’є, Д. Дідро. П. Гольбах. К. Гельвецій, Ж. Ламетрі). 

Філософія Нового часу, її характерні риси. Наукова революція XVII cт. та 
її відображення в філософії. Проблема методу пізнання: емпіризм та 
раціоналізм. Поняття субстанції у філософії XVII-XVIII ст.: Р. Декарт, 
Б. Спіноза, Г. Лейбніц. Структура світу і структура розуму. 

Філософія Просвітництва, її характерні риси, основні напрями, місце і 
роль в історії культури. Проблема людини і суспільства в філософії деїстичного 
напрямку (Ш. Монтеск’є, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо) та французьких матеріалістів 
XVIII ст. (Ж. Ламетрі, П. Гольбах, К. Гельвецій, Д. Дідро). 

 
7. Німецька класична філософія 

 
Німецька класична філософія, її характерні риси, основні проблеми і 

принципи, місце в історії культури. Філософські погляди І. Канта: 
“коперніканський переворот в філософії”, природа і свобода, теоретичний і 
практичний розум. Діяльно-творча основа буття в філософії Й.-Г. Фіхте. 
Філософія тотожності Ф.В.Й. Шеллінга. Філософська еволюція Ф.-В.-
Й. Шеллінга. Філософія Г.-В.-Ф. Гегеля: його філософська система і метод, 
тотожність мислення та буття, діалектика як теоретична система, людина як 
суб'єкт діяльності, що створює культуру. Антропологічний матеріалізм і 
гуманізм філософії Л. Фейєрбаха: людина як природна, чуттєво-тілесна істота, 
якій притаманні потреба у спілкуванні та прагнення до щастя; чуттєвість і 
розум, любов як основа спілкування. Універсальність людини. Деградація 
німецької класичної філософії в політико-економічних працях К. Маркса i 
Ф. Енгельса. Філософські аспекти поглядів Г.В. Плеханова та В.І. Леніна. 

Особливості антології людського буття Д. Лукача; “філософія практики” 
А. Грамші; “філософія надії” Е. Блоха; філософія Франкфуртської школи: 
Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Е. Фромм, Г. Маркузе, Ю. Хабермас. 



Критичний перегляд принципів класичної філософії і марксизму 
релігійно-православною філософією кінця XIX – початку ХХ ст., її основні 
риси та напрями. “Філософія серця”: П.Д. Юркевич, Б.П. Вишеславцев, С.Л. 
Франк; філософія “всеєдності”: В.С. Соловйов, С.М. Булгаков, Л.П. Карсавін, 
П.О. Флоренський;  

 
8. Філософська думка в Україні 

 
Особливості формування світогляду в Київській Русі: давньослов'янська 

міфологія, запровадження християнства, розвиток письменства і літератури. 
Вплив античної, візантійської, західноєвропейської культури на становлення 
києворуської культури. Християнський антропоцентризм. 

Філософсько-гуманістична думка українського Ренесансу (ХV-ХVІІ ст.). 
Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні 
(І. Гізель. Ф. Прокопович, Г. Кониський, Г. Щербацький та ін.). Проблеми 
відношення людини і суспільства. 

Особливості філософії України як явища світової культури. 
Становлення і розвиток світогляду давніх слов’ян: давньо-слов’янська 

міфологія, філософія “Велесової книги”, запровадження християнства. 
Філософія в системі культури Київської Русі (Феодосій Печерський, Іларіон 
Київський, Нестор Літописець, Никифор, Володимир Мономах, Климент 
Смолятич, Кирило Туровський, Данило Заточник та ін.). 

Філософська думка в Україні періоду Відродження: а) ідеї неоплатонізму, 
ареопагітики, ісіхазму; б) філософські ідеї в етно-релігійній та політико-
правовій думці (Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський, Юрій 
Рогатинець, Петро Скарга, Іван Вишенський, Мелентій Смотрицький, Кирило 
Транквілioн-Ставровецький, Касіян Сакович, Пилип Орлик та ін.). 

Становлення філософського українського духу в Києво-Могилянській 
aкадемії (Йосип Кононович-Горбацький, Інокентій Гізель, Феофан Прокопович, 
Стефан Яворський, Михайло Козачинський, Георгій Кониський та ін.). Г.С. 
Сковорода - фундатор філософії українського духу. 

Філософія вітчизняного просвітництва ГГ. Осяновський, І. Тимковський, 
В. Каразін, І. Ризький, М. Максимович та ін.). Філософські ідеї Т.Г. Шевченка. 

Український романтизм (М. Гоголь, М. Костомаров, П. Куліш та ін.). 
Академічна філософія в Україні (А. Дурович, О. Новицький, С. 

Гогоцький, О. Козлов, П. Юркевич, В. Лесевич, О. Гіляров, Г. Челпанов та ін.). 
Філософські ідеї вчених-природознавців кінця XIX – початку XX ст. 

(М. Авенаріус, Д. Граве, Г. Де-Мету, Й. Косоногов, С. Реформаторський, 
О. Сєверцев, М. Шіллер та ін.). 

Філософські думки в працях О. Потебні, С. Подолинського, 
М. Драгоманова, В. Антоновича. 

Філософія видатних українських письменників кінця XIX – початку XX 
ст. (І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський, Леся Українка). 

Ірраціоналістична філософія: екзистенціалізм, персоналізм, інтуїтивізм – 
М.О. Бердяев, Л.І. Шестов, В.В. Розанов, М.О. Лоський; філософія “комунізму” 



і її основні тенденції: М.Ф. Федоров, К.Е. Ціолковський, О.Л. Чижевський, 
В.І. Вернадський, М.Г. Холодний. 

Філософія доби піднесення українського духовного життя 
(В. Винниченко, М. Грушевський, В. Зеньковський та ін.). Філософія 
національної самобутності (Д. Донцов, В. Липинський, І. Лисяк-Рудницький). 

Філософська спадщина Д. Чижевського. 
Філософія України в радянський період: а) філософія 20-30-х рр.; б) 

філософські розвідки в 50-х рр.; в) філософська думка в 60-ті рр.; г) 
філософський доробок 70-80 рр. XX ст. 

Розробка філософських проблем в сучасній Україні. Місце філософії у 
творенні сучасної духовної культури українського народу. 

 
9. Світова філософія ХХ століття 

 
Антирашоналістична установка “філософії життя”. Людина як суб’єкт 

водіння, світ як воля і уявлення (А. Шопенгауер). Ідея надлюдини у філософії 
Ф. Нішпе. Людське життя як культурно-історичний процес (В. Дільтей). 
Зародження екзистенціалізму у філософії С. К’єркегора. 

Ідея несвідомого і психоаналіз З. Фрейда. Філософські проблеми 
психоаналізу і неофрейдизм (Е. Фромм). 

Характерні риси та особливості філософії XX ст. Плюралізм течій 
сучасної філософії. 

Проблема людини у філософії XX ст. Екзистеншанальна філософія та її 
різновиди. Буття людини і буття світу у філософіїї екзистенціалізму 
(М. Хайдегтер. К. Ясперс, А. Камю, Ж.-П. Сартр). Проблема свободи у 
філософії екзистенціалізму. Людина в умовах відчуження, соціальних криз і 
граничних ситуацій. Сутність га існування людини. 

Еволюція релігійної філософії у XX ст. Неотомізм, його антропологічна 
переорієнтація (Ю. Бохенський, Г. Ветгер, Ж. Марітен, Е. Жільсон, Т. де 
Шарден). Проблема співвідношення віри, знань і цінностей в житті людини. 

Проблема знання, мови і розуміння у філософії. Неопозитивізм 
(Л. Вітгенштейн, Г. Райхенбах, В. Карнап, Б.Рассел), структуралізм (К. Леві-
Строс. М. Фуко, Ж. Лакан), герменевтика (Г. Гадамер, П. Рікер, Т. Кун). 
Постпозитивізм і його роль у сучасній науці та філософії (К. Поппер, 
І. Лакатош, П. Фейєрабенд). Нові течії у західній філософії кінця XX 
ст.(філософія техніки, філософія глобальних проблем сучасності та ін.). 

Світова філософія – спосіб критичного аналізу, осмислення найбільш 
значних універсальних проблем і процесів, відображення глибинних зрушень у 
культурі, динамiці співвідношень між різними її сферами. Критичний перегляд 
принципів і традицій класичної та некласичної філософії кінця XIX ст. 

Некласична філософія кінця XIX ст. як теоретична основа філософської 
думки XX ст. Проблема нераціонального (воля, почуття, інтуїція, несвідоме). 
Людина як суб’єкт водіння, світ як воля і уявлення (А. Шопенгауер). 
Ірраціоналістичні ідеї християнського екзистенціалізму С. К’єркeгора. 



Антираціоналістична установка філософії життя. Ідеал надлюдини в філософії 
Ф. Ніцше. Людське життя як культурно-історичний процес (В. Дільтей). 

Основні тенденції, риси сучасної філософії, її пошук нестандартних 
парадигм. Плюралізм течій сучасної філософії. Проблема людини як один із 
головних напрямів їх взаємодії. 

Класичний психоаналіз З. Фрейда. Ідея несвідомого, структура психіки за 
Фрейдом. Неофрейдизм та його тенденції: проблема душі сучасної людини, 
структура і архетипи колективного несвідомого в філософії К.-Г. Юнга; 
“ Індивідуальна психологія” А. Адлера; “сексуально-економічна” теорія 

В. Рейха; поняття “соціального характеру” та “соціального несвідомого” в 
філософії Е. Фромма. Любов як найвища цінність. 

Екзистенціальна філософія та її різновиди (М. Хайдеггер, К. Ясперс, 
Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. Марсель, М.-М. Понті, С. де Бовуар, Н. Аббаньяно, 
X. Ортега-і-Гассет, Л. Сенгор, У. Баррет, Нісіда, Р. Бадаві та ін.). Головні 
проблеми екзистенціалізму – людина в загальній структурі буття, унікальність 
людського буття, проблема свободи. Персоналізм (М. Бубер, Б. Боун, 
М. Калкінс, Е. Брайтмен, Р. Флюерінг, Е. Муньє, Ж. Лакруа та ін.) як 
філософська течія, що визначає особистість і її духовні цінності вищим 
смислом земної цивілізації. Філософська антропологія (М. Шелер, Г. Плеснер) 
про природу людини та її місце у Всесвіті. Основні її концепції: біологічна 
(А. Гелен, А. Портман); культурна (Е. Ротхакер, М. Ландман); релігійна 
(Хенгстенберг); педагогічна (О. Больнов). Людина в умовах відчуження, 
соціальних криз і граничних ситуацій, сутність і існування людини, життя і 
смерть з точки зору екзистенціональної філософії. 

Еволюція релігійної філософії XX ст., її переорієнтація від теоцентризму 
до антропоцентризму. Католицька філософія, її основні течії. Неотомізм 
(Е. Жільсон, Ж. Марітен, Е. Корет, Ю. Бохенський, К. Ранер, Ф. Ван-
Стенберген, К. Войтила та ін.) про роль віри, знання та цінностей в житті 
людини. Тейярдизм про феномен людини в християнському еволю-ціоналізмі 
П. Тейяра де Шардена. “Соціальні теології”" (Г. Гуттьєрес, Л. Бофф, К. Бофф, 
X. Ассман та ін.) як спроба оновлення соціального вчення католицизму. 

Протестанська теологія і філософія: “ліберальна теологія” (А. Гарнак, 
Е. Трельч); “теологія кризи”, її напрямки: “діалектична теологія” (К Барт, 
Р. Ніоур), “екзистенціальна теологія” (П. Тілліх), “деміфілогізоване 
християнство” (Р. Бультман), “безрелігійне християнство” (Д. Бонхоффер). 

Проблема знання і мови в філософії XX ст. Неопозитивізм 
(Л. Вітгенштейн, Б. Рассел, М. Шлік, Р. Карнап, О. Нейрат, К. Айдукевич, 
А. Тарський та ін.); постпозитивізм (К. Поппер, Т. Кун, І. Лакатос, 
П. Фейєрбенд); структуралізм (Ж. Лакан, К. Леві-Стросс, Н. Фуко); 
постструктуралізм (Ж. Дерріда, Ж. Дельоз, Ж. Бодрийар, Ж. Ліотар); 
герменевтика (Г. Гадамер, К. Апель, П. Рікер). Людина як суб’єкт пізнання. 

Нові течії філософії XX ст. – філософія глобальних проблем (А. Печчеі, 
А. Кінг, Л. Браук, Д. Форрестер); філософія техніки (X. Шельскі, Ф. Рапп та ін.). 
Відображення в дослідженнях соціокультурного буття людини кінця XX ст. 



Частина II. 
 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ 
 

10. Філософська онтологія 
 

Виникнення і внутрішня логіка проблеми буття. Роздуми про світ, його 
існування, життя і смерть та їхнє значення в житті людини. Буття як реальність 
і абстракція. 

Поняття онтології. Основні онтологічні теорії. Онтологія в історико-
філософському процесі. Вихідні принципи, категорії, поняття теорії буття. 
Матерія як філософська категорії і об'єктивна реальність. Еволюція 
філософських і природничо-наукових поглядів на матерію. 

Буття психічного, свідомості і несвідомого. Походження та сутність 
свідомості як філософська проблема. Головні концепції свідомості. Роль 
практичної діяльності, спілкування і мови у виникненні, функціонуванні та 
розвитку свідомості. Суспільна природа свідомості, її творча активність. 

Свідомість як форма психічної діяльності людини: взаємозв'язок 
свідомого і несвідомого в психіці людини. Структура психіки і свідомості 
людини. Основні структурні рівні свідомості – несвідоме, підсвідоме, 
надсвідоме та їхні структурні елементи. Проблема несвідомого у філософії 
З. Фрейда та сучасному психоаналізі. Творчість як найбільш адекватна форма 
людського існування. Головні концепції творчості в історії філософії. Етапи і 
структура творчого процесу. Особливості творчої думки. Мислення і 
матеріально-предметна діяльність. Дотепність. Мислення, свідомість та 
несвідоме у творчості. Натхнення. Творча воля. Талант і хист як 
соціокультурний феномен. Творча інтуїція. Творчість, свобода, об'єктивація і 
комунікація. Розвиток творчих здібностей людини. Творчість -найвища форма 
активності людини. 

Категорія духу, її роль в осмисленні внутрішнього світу людини. Дух і 
свідомість. Дух, свідомість і душа. Свідомість і душа. Форми духовно-
практичного буття людини. Життєві цілі та ідеали людини і суспільства. 

 
11. Філософське вчення про розвиток 

 
Діалектика як вчення про універсальні зв’язки, зміни , розвиток. Основні 

історичні форми діалектики. 
Категорії діалектики Основні принципи діалектики. Діалектика єдності і 

боротьби протилежностей, кількісних і якісних змін, заперечення заперечення. 
Альтернативи діалектики. Поняття “негативної” діалектики (Т. Адорно. 
Г. Маркузе). Діалектика і метафізика Софістика і еклектика, догматизм і 
релятивізм як альтернативи діалектики. 

Історичні уявлення, розуміння і визначення філософських категорій, 
законів та принципів в античній, середньовічній, новітній, німецькій класичній 
та сучасних філософських теоріях. 



Діалектична та метафізична концепції становлення, руху та розвитку. 
Діалектика як вчення про єдність, взаємоперехід і боротьбу протилежностей, 
про саморозвиток. Тріада як основна форма діалектичного переходу. Головні 
історичні типи діалектичних філософських систем. Основні найбільш загальні 
закони розвитку об’єктивного і духовного світу: закон єдності і боротьби 
протилежностей, закон переходу кількісних змін в якісні і навпаки, закон 
заперечення заперечення. 

Суттєві принципи діалектики – ствердження всезагального зв’язку і 
взаємозалежності явищ, а також їх розвитку. Принципи об’єктивності, 
всебічності, системності та історизму в їх розвитку. Принцип сходження віл 
абстрактного до конкретного як принцип визначення і побудови системи 
філософських категорій. 

Зміст основних категорій діалектики: одиничне, особливе і загальне. 
Сутність і явище. Конечне і безконечне. Можливість і дійсність. Відносне і 
абсолютне. Частина і ціле. Зміст і форма. Необхідність, випадковість і свобода. 
Причина, випадок, взаємодія та ін. 
 

12. Гносеологія 
 
Пізнання як специфічна форма відношення людини до світу. Суб’єкт і 

об’єкт пізнання. Основні принципи теорії пізнання та багатоманітність його 
форм. Специфіка філософського образу пізнання. Особливості пізнання 
природного, соціокультурного і духовного світу людини. 

Чуттєве пізнання і його форми. Логічне (раціональне) пізнання як якісно 
новий етап відображення. Ірраціональність пізнання, єдність чуттєвого і 
раціонального в пізнанні. Пізнання і творчість. Фантазії і продуктивне уявлення 
як компоненти творчого процесу. Творчість і інтуїція. Пояснення й розуміння. 
Проблеми інтуїтивізму. Соціально-історична природа раціонального знання, 
його зв'язок із практикою. Пізнавальна діяльність як процес соціально-
організованого відтворення реальності. 

Особливості сучасного наукового пізнання: теоретизація, 
комп’ютеризація, диференціація, інтеграція та ін. 

Рівні (емпіричний і теоретичний), форми (науковий факт, проблема, ідея, 
гіпотеза, концепція, теорія), методи (спостереження, експеримент, порівняння, 
сходження від абстрактного до конкретного, єдність логічного та історичного, 
аналіз і синтез, дедукція й індукція та ін.) наукового пізнання. 

Методологія сучасного наукового пізнання. Методологія пізнання як 
форма організації оптимально-ефективної діяльності. Методологія пізнання як 
тенденція до перетворення вчення про знання у вчення про діяльність. 

Проблема практики в пізнанні. Практика – основа, ціль пізнання, критерій 
істини. Соціальна практика. Структура практики. Основні форми практичної 
діяльності та їхня роль у розвитку цивілізації. Функції практики в процесі 
пізнання. Цілі й цінності в структурі практичної діяльності. Культура як 
визначена система програм пізнання. Механізми соціо-культурної детермінації 
пізнавальної діяльності. Гуманістичний зміст категорії практики. 



Проблеми істини. Об’єктивність істини. Взаємозв’язок абсолютної і 
відносної істини. Конкретність істини. Істина й цінність. Класична концепція 
істини та її альтернативи в сучасній філософії і теорії пізнання. 
Конвенціоналізм. Прагматизм. Логічний позитивізм. 

 
13. Суспільство як цілісний світ 

 
Необхідність та особливості філософського пізнання суспільства. Роль 

соціального пізнання в історії. Суспільствознавство як система. Специфіка 
предмета соціальної філософії. Відношення “людина – суспільство” як об’єкт 
соціальної філософії. Співвідношення предметів соціальної філософії та інших 
гуманітарних наук. Гуманістичний характер та методологічна спрямованість 
соціальної філософії. Загальнолюдське та класове в соціальній філософії. 
Об'єктивність, історизм, системність, єдність теорії і практики – основні 
методологічні принципи соціально-філософського пізнання. Головні категорії 
соціальної філософії. Теоретична, світоглядна, методологічна та критична 
функції соціальної філософії. Соціальна філософія і розбудова української 
державності. 

Спадкоємність ідей суспільного розвитку в контексті класових та 
загальнолюдських пріоритетів. Соціально-філософські вчення в Стародавньому 
Єгипті, Вавілоні Індії й Китаї,. Природа суспільства і людини, специфіка 
держави в філософії Платона та Арістотеля. Філософські обґрунтування 
сутності людини як релігійної істини в епоху середньовіччя. Теологічні вчення 
про будову Всесвіту, суспільства та держави (Тертулліан, Августин, 
Аквінський). 

Н. Макіавеллі і його вчення про матеріальний інтерес як головний чинник 
суспільного розвитку. Ранній утопічний соціалізм. Соціально-філософські 
погляди буржуазних мислителів XVI-XVII ст. Концепція “суспільного 
договору” французьких матеріалістів XVIII ст. Просвітництво. Соціально-
філософські погляди Канта, Гегеля, Фейєрбаха. Соціальна утопія 18-19 ст. 
(Сен-Сімон, Фур’є, Оуен). Економічні обґрунтування суспільного розвитку 
(Сміт, Рікардо). Соціально-філософські погляди українських мислителів 
(Т. Шевченко, Л. Українка, І. Франко). 

Історична генеза теоретичних обґрунтувань сутності суспільної історії: 
а) діалектико-матеріалістична концепція соціальної філософії (Маркс, 

Ленін, Плеханов, Бухарін, Грамші, Лабріола, Лібкхнет, Мерінг, Троцький та 
ін.); 

б) соціологічна інтерпретація суспільства (Конт, Спенсер, Дюркгейм, 
Мальновський, Соркін, Парсонс, Мертон); 

в) феноменологічно-герменевтична лінія соціальної філософії (Гурсель, 
Адорно, Маркузе, Хабермас, Хоркхаймер); 

г) анархізм (Прудон, Штірнер, Кропоткін, Лавров, Ткачов, Бакунін); 
д) екзистенціальна філософія суспільства (Достоєвський, К'єркегор, 

Ясперс, Хайдегтер, Сартр, Камю); 
є) “філософія життя” і фрейдизм (Фрейд, Фромм, Ніцше); 



ж) культурологічні концепції суспільства (Вебер, Данилевський, Дільтей, 
Знанецький, Зіммель, Леві-Стросс, Кассірер, Шопенгауер, Шпенглер, Тойнбі); 

з) технократичні концепції суспільства (Арон, Бжезинський, Гелбрейт, 
Белл, Маклюен, Ростоу, Фрідман, Фурастьє, Тофлер). 

Головні концепції філософії історії, історична необхідність, причинність 
та доцільність. Суб'єкт історії. Суспільна детермінація включення людини в 
соціальну діяльність. Закони та рушійні сили історії, проблема її смислу. 
Необхідність і свобода. Потреба у свободі як показника розвинутості особи. 
Свобода і відповідальність в історії. 

 
14. Філософія історії 

 
Проблема методології визначення об'єктивних підвалин конкретно-

історичних типів суспільства. Методологія формаційного аналізу суспільства та 
її значення для пізнання сучасності. Дискусії з проблем формації у вітчизняній 
філософській літературі. Варіативність в історичному процесі. Проблема 
можливості внутрішньо-формаційних перетворень. 

Проблема побудови теоретичних моделей суспільства. Розвиток 
суспільства як природно-історичний процес зміни суспільно-економічних 
формацій (К. Маркс), соціальних систем (Т. Парсонс), стадій “економічного 
росту” (У. Ростоу), еволюції типів культур (М. Вебер, П. Сорокін), круговороту 
локальних цивілізацій (А. Тойнбі). Матеріальне та ідеальне, суб'єктивне та 
об'єктивне в суспільстві. Первинні й вторинні рівні суспільного життя. 
Факторний аналіз суспільства. Основні сфери життєдіяльності людей у 
суспільстві. 

Ідея прогресу в історії соціальної філософії. Неможливість прогресу 
(Платон). Прогрес як еволюція розуму, культури, духовності людини 
(М. Кондорсе). Сутність діалектико-матеріалістичної концепції прогресу, її 
вихідні принципи. Матеріальні основи та духовне забезпечення прогресу. 
Рушійні сили, критерії та головні напрями прогресу. Ступені прогресу. 
Заперечення прогресу в історії. Прогрес як еволюція жорстокості 
(В. Енгельгард). Перспективи прогресу. 

Поняття цивілізації та цивілізаційних основ розвитку суспільства. 
Формація й цивілізація. Сучасна цивілізація, її особливості й суперечності. 
Західна стратегія розвитку цивілізації. Теорія локальних цивілізацій. Техніка й 
цивілізація. Проблема кризи цивілізації та шляхів виходу з неї. Діалектика 
цілісності та суперечності сучасного світу. 

 
15. Матеріальна сфера життя суспільства 

 
Природа як матеріальна передумова суспільства. Основні гіпотези 

виникнення, побудови та існування Всесвіту. Філософсько-світоглядний зміст 
проблеми відношення людини та культури. Природа як універсум, космос, 
всезагальна сутність речей, об’єктивна реальність, природне довкілля. 
Зовнішня та внутрішня природи людини, “перша” та “друга” природи, біо- та 



ноосфера, “неорганічне” тіло людини. Природа як всезагальний предмет 
людської праці, засіб до життя та самоцінність. Історичні форми взаємодії 
суспільства і природи. Проблеми екології. Екологічна культура, шляхи і методи 
її формування. Географічне середовище та його роль у житті суспільства. 
“Географічний детермінізм” (Ш. Монтеск’є, Т. Бокль, Л. Мечніков та ін.), 
“геополітика” (Ф. Ратцель, X. Маккіндер та ін.). Біосфера. Вчення В. 
Вернадського про ноосферу. 

Демографічний фактор суспільного розвитку. Народонаселення – 
передумова і суб’єкт історичного процесу. Природа – виробництво – 
споживання. 

Суспільство як система, що саморозвивається. Поняття суспільного 
виробництва. Технологічний, соціальний і особистісний виміри виробництва. 
Класифікація видів суспільного виробництва. Матеріальне та духовне 
виробництво. Виробництво потреб і форм спілкування. Суспільне виробництво 
– основа існування та розвитку суспільства. 

Діалектика виробництва, розподілу, обміну та споживання. Поняття 
способу виробництва матеріальних благ та його структура. Продуктивні сили та 
виробничі відносини, їхня структура та діалектика взаємозв’язку на різних 
історичних етапах. 

Потреби, інтереси і ціпі людей як мотивація матеріального і духовного 
виробництва. 

Роль науки у виробництві. Історична генеза взаємодії науки і 
виробництва. Науково-технічний прогрес. Техніка як соціальний феномен. 
М. Бердяєв і сучасна “філософія техніки”. Сутність, головні ознаки і напрями 
сучасної науково-технічної революції. О. Тофлер про “три хвилі” суспільного 
розвитку. Майбутнє праці. 

Парадокси і соціальні наслідки технологічної революції. Інформаційна 
революція і сучасне виробництво. Проблема побудови інформаційного 
суспільства. Д. Белл про соціальні кордони інформатизації. Сутність сучасної 
НТР. 

Поняття технократизму. Перспективи науково-технічного прогресу в 
оцінках вітчизняних і зарубіжних фахівців. Взаємозв’язок соціальної та 
технологічної сторін взаємодії суспільства і природи в умовах НТР. Соціальні 
наслідки НТР. 

 
16. Соціальна сфера життя суспільства 

 
Історія суспільства - розвиток діяльності людей, що переслідують свої 

цілі. Поняття “рушійні сили суспільного розвитку”. Потреби і інтереси як 
спонукальні мотиви діяльності людей. Еволюція поняття “суб’єкт суспільного 
розвитку” в історії суспільства. Людина як суб'єкт суспільного розвитку. 
Індивідуальне та соціальне в історії. 

Структура соціальних відносин. Поняття соціальної структури 
суспільства. Демографічна, соціально-класова, професійно-освітня, етнічна, 
культурно-побутова та релігійна структура суспільства. Поняття соціальних 



груп, класів, верств, прошарків. Соціальна структура сучасного 
постіндустріального суспільства. Теорії “соціальної стратифікації” та 
“соціальної мобільності” (П. Сорокін, Т. Парсонс, С. Ліпсет). Елітні верстви і 
народні маси (Ч. Міллс, Т. Еліот). Соціальні класи і класові конфлікти в 
індустріальному суспільстві: альтернативи К. Маркса – Р. Дарендорфа. 

Творча діяльність народу як основа суспільного розвитку. Народ і 
особистість. Роль особистості в історії. Критичний аналіз ролі культу особи в 
історії. Авторитет особи. Свобода волі. Відчуження як соціальний феномен. 
Християнський гуманізм та ренесансна модель особистості. Особистість у 
соціальних утопіях 20 ст.: конформіст, ізгой чи фанатик? “Надлюдина” 
(Ф. Ніцше) і сучасне суспільство. 

Співвідношення загальнолюдського, класового і особистісного. Роль і 
місце насильства в історії. 

 
17. Духовна сфера життя суспільства 

 
Поняття духовності. Духовний світ людини. Дух, душа, духовність. 

Феномени індивідуальної духовності: віра, надія, любов. Вищі духовні цінності 
і духовний вибір особистості. 

Духовне життя суспільства: поняття, структура. Духовне виробництво, 
суспільна свідомість, духовна культура. Процес виробництва суспільної 
свідомості, його складові елементи. Суспільна свідомість і суспільне буття. 
Онтологія суспільної свідомості. Структура, види, типи, рівні та форми 
суспільної свідомості. 

Еволюція форм суспільної свідомості. Синкретизм міфологічної 
свідомості. Відокремлення форм суспільної свідомості, їх взаємодія. 
Співвідношення моралі і права. Правова і політична свідомість. Сутність 
економічної, екологічної та інших форм суспільної свідомості. 

Поняття культури суспільства. Структура і функції культури. Культура і 
масова культура. Споживацтво в культурі. Культура і виховання, культура і 
просвіта. Суперечність між природою і культурою. Аристократизм і 
демократизм культури. Єдність і багатоманітність культур. Масова культура, 
субкультура, контркультура. Типологія культур. 

Концептуальні підходи до визначення сутності культури в сучасній 
культурології: символічний (М. Вебер), раціональний (Е. Кассірер), релігійний 
(Ж. Марітен), комунікативний (К. Леві-Стросс), функціональний (А. Моль). 

Поняття культури як надбання людства і способу самоствердження 
людини в матерільній і духовній діяльності, творчості. Матеріальна і духовна 
культура. Гуманістична спрямованість культури. Ідеологізація та 
деідеологізація культури. Духовна культура в контексті класових і 
загальнолюдських закономірностей і пріоритетів. Духовна свобода особистості. 

 
18. Політична сфера життя суспільства 

 



Політичне буття суспільства: сутність, структура, закономірності та 
сучасні тенденції розвитку. Діалектичний взаємозв’язок політичного, 
економічного, соціального, національно-етнічного, релігійного, морального, 
правового та інших форм буття суспільства. 

Політика як соціальне явище. Співвідношення “політична сфера”, 
“політична система”, “політичне життя суспільства”. 

Політичні відносини і суб'єкти політичного процесу. Політичні інститути 
суспільства. Політичні партії, організації і рухи: їх місце і роль в політичному 
житті суспільства. 

Держава як соціальний і політико-правовий інститут. Історичні типи 
держави. Державний устрій. Форми правління. Політичний режим. Влада - 
ключова домінанта політико-правового буття суспільства. 

Демократія як соціальний феномен. Історичні типи демократії. 
Демократія, автократія, диктатура, олігархія, охлократія та інші явища 
політичного буття народів. Актуальні проблеми розвитку демократії в 
сучасному суспільстві. 

Конституція – основний закон і “наріжний камінь” фундаменту 
цивілізованого політичного буття суспільства. Досягнення, проблеми та 
протиріччя розбудови української правової держави, створення справжнього 
громадянського суспільства та забезпечення соборності України. 

Ідеї справедливої української держави. Уроки історії розвитку 
політичного буття української нації та реалії сучасності (Донцов, Драгоманов, 
Грушевський, Винниченко, Липинський та ін.). 

Політичне буття – саморегульована система і підсистема єдиної 
соціальної системи суспільства. Перспективи прогресу чи регресу політичного 
буття народу: фактори, які сприяють або загрожують його існуванню. 

Політична культура: проблеми і протиріччя її становлення і розвитку. 
Значення політичної культури для розвитку політичного буття народу та 
прогресу сучасного суспільства. Місце і роль політичної культури в 
державному управлінні. 

 
19. Національне буття 

 
Національне буття суспільства: сутність, структура і тенденції розвитку. 

Специфіка національного буття. Багатовимірність форм національного буття. 
Економічні засади національного буття. Етносоціальні чинники національного 
буття. Етнополітичне буття суспільства і особливості його прояву в Україні. 

Державотворчі основи буття національного. Правове забезпечення 
розвитку національного буття. Духовні основи буття етнонаціонального. 
Етнонаціональні засади української культури. 

Суб’єкти національного буття і особливості їх діяльності. Нація як суб'єкт 
буття. Творча діяльність етносу, нації як основа етносуспільного розвитку. 
Людина, етнічна індивідуальність як головний суб’єкт буття 
етнонаціонального. Особистісний вимір національного буття і багатогранність 



форм його самореалізації. Національне буття як єдність індивідуального і 
суспільного. 

Діалектика етнічного і соціального в національному бутті. Єдність 
національного і загальнолюдського в функціонуванні національного буття. 
Національне буття як саморегульована система. Об’єктивні чинники розвитку 
буття національного. Суб’єктивні засади розвитку і збагачення національного 
буття. 

Етнонаціональна єдність суспільства: основні критерії та напрямки 
стабілізації. Регіональне і загальнодержавне в етнонаціональному бутті. 
Централізовані та децентралізовані засади регулювання процесів розвитку 
національного буття. 

 
20. Екологічне буття 

 
Смисл і специфіка екологічного буття. Багатоманітність і 

багатовимірність екологічного буття. Проблемність екологічного буття. 
Суспільне та індивідуальне екологічне буття, їхня взаємозалежність. 

Осмислення наявних загроз людському і природному буттю. 
“Антропологічна катастрофа” (М. Мамардашвілі). Проблеми розробки стратегії 
виживання в третьому тисячолітті. Сучасні дискусії щодо світоглядних та 
релігійно-моральних засад ставлення людини до природи. Залежність між 
уявленнями людей про природу та їхнім практичним ставленням до неї. 
Масштаби людської діяльності і сучасна глобалістика. Колізії між цивілізацією 
і природою, буттям і розумом, природно-стихійним і соціально-керованими 
засадами. Соціально-екологічні закони (закони планетарної екології) Б. 
Коммонера. Осмислення колізії екологічного буття в дослідженнях теоретиків 
Римського клубу (Дж. Форрестер, М. Месарович, Я. Тінберген, Д. Габор та ін.). 

Ідея самозбереження людства через самозміну, самовдосконалення 
людини (А. Печчеї). Коеволюція як сумісна (спільна) еволюція людини і 
природи. Розробка моделей способу життя в майбутньому. Рух до ноосфери як 
умова подальшого поступу людської цивілізації. 

Екологічна культура як засіб самозбереження, саморегуляції людства в 
добу екологічних криз та катастроф. Екологічна культура, екологічна совість, 
екологічна етика та естетика взаємовідносин людини і природи. 

Формування екологічної свідомості, екологічних цінностей, світоглядних 
екологічних парадигм. Екологізація виховання і освіти. Необхідність створення 
загальної системи екологічної просвіти в Україні. 

 
21. Філософська антропологія 

 
Проблема особистості як складова частина загально-філософського 

вчення про людину. Специфіка соціально-філософського дослідження 
проблеми особистості. Місце і роль соціальної філософії у вивченні проблеми 
особистості різними галузями сучасного наукового знання. Необхідність 
конкретно-історичного аналізу при розгляді проблеми особистості. 



Взаємовідносини особистості і суспільства як центральна проблема 
соціальної філософії. Взаємовідносини особистості і суспільства в умовах 
тоталітарного і демократичного суспільного ладу. Питання налагодження 
гармонійних взаємозв’язків особистості і суспільства в незалежній Україні. 
Необхідність та засоби самоствердження особистості, подолання її відчуження 
від влади, власності, від створених її працею цінностей, включення її у 
громадянську діяльність. Роль Української національної держави у захисті прав 
та свобод, честі і гідності людини. Конституція України про права, свободи і 
обов’язки громадянина. 

Взаємозв’язок понять “людина”, “ індивід”, “ індивідуальність”, 
“особистість”. Людина як біосоціальна істота. Індивід як представник 
людського роду. Єдність соціоприродного і соціального в індивіді. 
Індивідуальність як системна якість, що виражає неповторну, своєрідну єдність 
природних та соціальних рис людини. Особистість і суб’єктивність. Місце 
свідомовольових компонентів у структурі і поведінці особистості. 

Потреби, інтереси, ціннісні орієнтації особистості. Орієнтації особистості 
на самоствердження, самореалізацію, самодіяльність. 

Регулятивна роль соціальних норм. Соціальні норми як засіб формування 
і утвердження особистості, реалізації її творчих можливостей, соціального 
контролю за її діями. Форми прояву демократичного і антидемократичного 
нормативного контролю. 

Життєва позиція особистості та умови її формування. Активна і пасивна 
життєві позиції особистості. 

Діяльність особистості та форми її прояву. Творча праця як головна 
форма прояву особистості, її вплив на формування і розвиток людських 
здібностей. Сутність творчості. 

Історичний розвиток уявлень про сутність людини і сенс людського 
життя. Суспільне та індивідуальне буття, їхній зв’язок і взаємозалежність. 

Скінченність індивідуального існування людини. Проблеми життя і 
смерті. Соціальна і біологічна довготривалість людського життя. Смерть і 
безсмертя. Сучасні дискусії щодо “права на смерть”. Смисл життя людини і 
людства. Форми духовно-практичного буття людини. Життєві цілі та ідеали. 
Ціннісні виміри людського життя. Повнота і щастя життя. Проблема виживання 
людини і людства в сучасних умовах. 

Виховання особистості. Суб’єкти виховання. Цілі та види виховання. 
Суспільне виховання як необхідний засіб самозбереження і розвитку людства, 
його цивілізації, матеріальної і духовної культури. Самовиховання особистості. 
Його зв'язок з такими процесами, як самоаналіз, самоспостереження, 
самооцінка, самоосвіта. Роль виховання у соціалізації, формуванні фізичних і 
духовних якостей людства, її світогляду, знань, переконань, почуттів, 
моральних настанов. Необхідність конкретного підходу до виховання 
особистості. 

 
22. Філософський аналіз науки 

 



Наука як об’єкт філософського дослідження. Типологія філософських і 
методологічних проблем науки. Філософія і наукова творчість. Риси творчої 
особистості. Методологічна єдність і багатоманітність сучасної науки. 

Виникнення та становлення науки. Наука як система знань. Критерії 
наукового знання. Наука як вид духовного виробництва, специфічна форма 
людської діяльності та соціальний інститут. Місце науки в системі духовної 
культури. Наука як форма суспільної свідомості. Наука, релігія, мораль, 
мистецтво. Культурно-світоглядний потенціал науки. Наука та суспільне 
виробництво. Соціальні функції науки: практична, світоглядна, гносеологічна, 
прогностична. Закономірності розвитку науки. Діалектика інтеграції і 
диференціації науки. Наука як безпосередня продуктивна сила суспільства. 

 
23. Соціальне пізнання 

 
Специфіка, структура і типологія соціального пізнання. Соціально-

економічне, соціологічне, історичне, гуманітарне і філософське знання. 
Критерій науковості в соціальному пізнанні. Діяльність як об'єкт соціального 
пізнання. 

Методологія соціального пізнання як вчення про систему засобів, 
методів, форм, видів практичного і теоретичного освоєння соціальної дійсності. 
Методологічні принципи соціального пізнання. Герменевтика і соціальне 
пізнання. Герменевтика – теоретично-практична філософська методологія 
розуміння, інтерпретації текстів як “духовної субстанції минулого”. Логіка 
соціального пізнання. Структура наукових революцій (Т. Кун). 

Соціальне прогнозування в структурі соціального пізнання. Соціальне 
прогнозування як форма конкретизації соціального передбачення - 
випередженого відображення дійсності. Проблема вірогідності соціального 
прогнозування, його основні методи і засоби. Екстраполяція, експертні оцінки, 
моделювання, історична аналогія, сценарії майбутнього. Соціальний прогноз як 
форма соціального знання. Основні типи соціальних прогнозів. Прогностика і 
футурологія. 

Методологічний плюралізм – головна риса сучасних філософських 
розробок проблем соціального пізнання. Методологія і логіка соціального 
пізнання як форми організації ефективної діяльності людини. 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
 
1. Філософія і світогляд.  
2. Структура світогляду. 
3. Історичні типи світогляду.  
4. Міфологічний світогляд і сучасність.  
5. Релігійний світогляд і сучасність.  
6. Філософський світогляд. 
7. Світогляд як форма самоусвідомлення людини.  
8. Філософія в системі культури.  
9. Філософія і право.  
10. Філософія і економіка.  
11. Філософія і політика. 
12. Гуманістична спрямованість філософського знання.  
13. Філософія і гуманізм.  
14. Світова філософія XX ст. (по проблемах).  
15. ілософське розуміння буття.  
16. Людське буття та його зміст.  
17. Суспільне і індивідуальне буття.  
18. Буття людини як філософська проблема.  
19. Тілесне і духовне: філософський аналіз.  
20. Формування та розвиток науково-філософського поняття матерії. 
21. Матерія як філософська категорія.  
22. Світоглядний зміст поняття матерії.  
23. Основні форми руху матерії. 
24. Простір і час як всезагальні форми існування матерії. 
25. Соціально-історичний час і простір. 
26. Проблема свідомості в філософії. 
27. Творча активність свідомості. 
28. Проблема єдності світу. 
29. Відображення і інформація. 
30. Проблема ідеального. 
31. Істина і практика. 
32. Об’єктивність і конкретність істини. 
33. Діалектика як спосіб мислення. 
34. Принципи діалектики та їх методологічне значення. 
35. Категорії діалектики і загальнонаукові поняття. 
36. Одиничне, особливе і загальне. 
37. Причина, наслідок, взаємодія.  
38. Сутність і явище. 
39. Форма і явище.  
40. Форма і зміст.  
41. Випадковість і необхідність.  
42. Можливість і дійсність.  
43. Необхідність і свобода.  



44. Суперечність, її сутність і типологія.  
45. Суперечності в контексті суспільного розвитку.  
46. Взаємозв’язок якісного і кількісного аналізу в науковому пізнанні. 
47. Сутність стрибка і його соціальні прояви. 
48. Концепція причинності у філософії і науці. 
49. Детермінізм як філософська концепція. 
50. Пізнання як специфічне відношення людини до світу. 
51. Суб'єкт і об'єкт пізнання. 
52. Форми логічного мислення і їх роль в науці. 
53. Про природу емпіричного знання та його можливості. 
54. Спостереження і експеримент в науковому пізнанні. 
55. Співвідношення теорії і експерименту в сучасній науці. 
56. Суперечності в структурі і динаміці теоретичного знання. 
57. Проблема класифікації наукового пізнання. 
58. Особливості сучасного наукового пізнання. 
59. Роль аналогії в пізнанні. 
60. Роль інтуїції в пізнанні і творчості. 
61. Специфіка пізнання соціальних явищ. 
62. Методологія наукового пізнання: історія і сучасність. 
63. Особливості дії соціальних законів. 
64. Суспільство як самоорганізована система. 
65. Основні принципи соціально-філософського пізнання. 
66. Соціальна філософія в контексті нового світобачення. 
70. Життя і космос. 
71. Демографічний фактор суспільного розвитку. 
72. Єдність матеріального і духовного виробництва. 
73. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу і сучасність. 
74. Суспільне виробництво в Україні у сучасний період: проблеми, тенденції 

розвитку. 
75. Діалектика виробництва, розподілу, обміну, споживання та власності. 
76. Сучасна філософія техніки. 
77. Науково-технічний прогрес: основні тенденції сучасного розвитку. 
78. Екологічні проблеми сьогодення. 
79. Парадокси і наслідки сучасної технологічної революції. 
80. Людина як суб'єкт соціального розвитку. 
81. Особливості соціальної структури українського суспільства. 
82. Ціннісні аспекти розвитку науки. 
83. Соціальні орієнтири науки. 
84. Суперечності та конфлікти в соціальних спільностях людей і шляхи їх 

вирішення. 
85. Теорія “соціальної стратифікації” і сучасність.  
86. Теорія “соціальної мобільності” і сучасність.  
87. Поняття “соціальної групи”.  
88. Відчуження як соціальний феномен.  
89. Проблема регуляції суспільних відносин.  



90. Політика як соціальний регулятор.  
91. Регулятивні можливості держави.  
92. Проблема політичного плюралізму і суверенітет.  
93. Тоталітаризм і права людини. 
94. “Соціологія конфлікту” та “еволюційної злагоди”: теоретичні пошуки та 

парадокси. 
95. Відносна самостійність і творча активність суспільної свідомості. 
96. Виникнення та розвиток форм суспільної свідомості.  
97. Духовне життя, духовна культура, суспільна свідомість.  
98. Сучасні проблеми відродження духовної культури українського суспільства. 
99. Основні концепції сучасної культурології.  
100. Ідея прогресу в історії соціальної філософії.  
101. Проблема суперечностей прогресу суспільства.  
102. Історичні типи прогресу і сучасність.  
103. Критерії суспільного прогресу. 
104. Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення.  
105. Поняття цивілізації: історія, тенденції розвитку.  
106. Суперечності сучасного світу і моделювання майбутнього.  
107. Волюнтаризм і фаталізм в історії.  
108. Теорія “історичного круговороту” і сучасність.  
109. Проблема гуманітарного пізнання в сучасному структуралізмі. 
110. Аналіз свідомості у феноменологічній філософії. 
111. Сучасна філософська герменевтика: основні проблеми і етапи розвитку. 
112. Концепції розвитку наукового знання у постпозитивізмі.  
113. Проблема людини у філософії А. Камю.  
114. Феноменологія Е. Гуссерля і сучасність.  
115. Філософія прагматизму (Ч. Пірс, Д. Дьюі) і сучасність.  
116. Сутність екзистенціалізму.  
117. Філософія Г.С. Сковороди.  
118. Соціально-філософські погляди Т.Г. Шевченка.  
119. Філософські позиції І.Я. Франка.  
120. Соціально-філософські ідеї М.С. Грушевського. 
121. Визначення філософських основ історії як науки.  
122. Антична філософія історії. 
123. Проблема головної рушійної сили історії в середньовічній філософії. 
124. Теорія історичного круговороту Джанбаттіста Віко і сучасність. 
125. Соціально-історичний простір і час в філософії та історії.  
126. Філософія історії Франсуа Марі Арус Вольтера.  
127. Філософія історії Іогана Гердера і сучасність.  
128. Філософські основи періодизації історичного процесу.  
130. Поняття історичного факту. 
131. Теорія прогресу Марі Жан Антуан Нікола Кондорсе. 
132. Співвідношення загальної теорії і емпіричних досліджень в історичних 

науках. 
133. Проблема смислу історії в християнській філософії. 



134. Єдність історичного і логічного підходу в історичних дослідженнях. 
135. Гносеологічна теорія і критика історичного пізнання.  
136. Проблема об’єктивності в історичній науці.  
137. Теорія історіографії Бенедетто Кроче.  
138. Необхідність і випадковість в історії.  
139. Неокантіанська філософія історії.  
140. Історична необхідність і свідома діяльність людей.  
141. “Аналітична” філософія історії. 
142. Співвідношення філософії історії і соціальної філософії.  
143. Логіка історичного процесу і ідея локальних цивілізацій. 
144. Історичне знання: сутність, проблеми, суперечності.  
145. Національна самосвідомість: парадокси становлення та розвитку. 
146. Історична свідомість особи: сутність, тенденції розвитку.  
147. Методологічні принципи періодизації історії.  
148. Співвідношення можливості і дійсності в історії.  
149. Співвідношення ідеології і суспільної психології. 
150. Власність як соціально-філософська категорія.  
151. Філософське розуміння сутності економічних законів.  
152. Загальне та особливе в становленні світової економіки.  
153. Інформаційне виробництво в системі економічних відносин.  
154. Принцип історизму в дослідженнях економічних явищ.  
155. Взаємозв’язок економіки і політики у вирішенні сучасних проблем 

суспільного розвитку. 
156. Ринкові відносини: сутність і суперечності. 
157. Економічна культура: поняття, сутність, тенденції розвитку. 
158. Економічна свідомість: сутність, тенденції розвитку. 
150. Економічне мислення: сутність, реальність, перспективи. 
159. Проблема культури економічних відносин. 
160. Особливості методології сучасного економічного знання. 
161. Теоретико-світоглядні проблеми права і держави. 
162. Філософський аналіз співвідношення основних категорій правової науки. 
163. Право в ієрархії соціальних цінностей. 
164. Сутність демократії та її розвиток на сучасному етапі. 
165. Демократія як культурно-історичний процес. 
166. “Ідея права” в неокантіанському (неогегельянському) трактуванні. 
167. Сутність, структура і функції держави і сучасність.  
168. Співвідношення правових категорій і “правових ейдосів”.  
169. Державна влада: форми, сутність, тенденції розвитку.  
170. Екзистенціалістське трактування буття права. 
171. Сучасна держава в політичній системі суспільства.  
172. Незалежність держави як філософська і правова проблема.  
173. Право і свобода. 
174. Суверенітет: філософський і правовий аналіз категорії.  
175. Політична система: сутність, проблеми, сучасність.  
176. Права людини: філософський аналіз.  



177. Держава і особа. 
178. Соціальна справедливість і право. 
179. Відповідальність як філософська і юридична проблема. 
180. Політична і правова культура особи. 
150. Роль гіпотези в правовій науці. 
181. Абсолютна і відносна істина в праві. 
182. Судове пізнання. 
183. Істина та її критерії в судовому пізнанні. 
184. Сучасні проблеми формування правової держави в Україні. 
185. Мова як факт культури людства.  
186. Мова і наукове мислення. 
187. Відношення онтології і гносеології при вивченні мови.  
188. Зв’язок історії суспільства з історією мови.  
189. Сутність лінгвістичних процесів.  
190. Раціоналізм і емпіризм в сучасному мовознавстві.  
191. Проблема аналітизму мови.  
192. Моделювання в мовознавстві.  
193. Філософські проблеми етнолінгвістики.  
194. Проблеми мовного розвитку і національні відносини.  
195. Соціолінгвістика: філософські проблеми.  
196. Постановка і розробка загальнофілософської проблеми герменевтики. 
197. Літературна свідомість: сутність, тенденції розвитку.  
198. Теорія масової комунікації (філософський аналіз).  
199. “Мова”, “промова”, “ текст” в сучасній філософії. 
200. Основні тенденції розвитку соціально-політичних наук в умовах НТР. 
201. Проблеми моделювання соціальних систем. 
202. Теорія і соціальна практика: проблеми взаємодії.  
203. Соціальна теорія і суспільний експеримент.  
204. Сучасні концепції соціології науки. 
205. Сучасні проблеми взаємодії наук про природу, суспільство і техніку. 
206. Соціальна технологія і соціальне управління.  
207. Філософські питання моделювання глобальних проблем сучасності. 
208. Соціально-гносеологічні проблеми наукової творчості.  
209. НТР і мораль. 
210. Моральна свідомість особи і суспільний прогрес. 
211. Світогляд і мораль. 
212. Моральна соціалізація особи. 
213. Співвідношення моральної і правової культури. 
214. Традиції в системі формування духовних цінностей особи. 
215. Естетична культура особи. 
216. Філософські проблеми співвідношення пам’яті, психіки і мислення. 
217. Філософський аналіз сутності фрейдизму.  
218. Психологічні аспекти наукового пошуку.  
219. Культура і сучасна НТР.  
220. Діалектика духовного виробництва. 



221. Співвідношення традицій і новаторства в розвитку духовної культури. 
222. Особливості спадкоємності у розвитку духовної культури. 
223. Народність мистецтва.  
224. Світогляд і метод художньої творчості.  
225. Мистецтво і наука.  
226. Мистецтво і релігія.  
227. Естетичні погляди Л. Українки. 
228. Діалектика форми і змісту у мистецтві.  
229. Особливості соціального детермінізму.  
230. Суспільні відносини: сутність і тенденції розвитку.  
231. Суспільні закони, їх сутність і структура. ] 
232. Історична творчість народу у сучасну епоху. 
233. Історична пам’ять як фактор відродження духовної культури у сучасних 

умовах. 
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