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2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» 

 

          Метою дисципліни   «Філософія» є: 

-подати методичний та теоретичний матеріал для отримання необхідних знань з філософії як 

навчальної дисципліни; 

 -забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу 

світоглядно методологічну культуру студентів, спрямувати їх на самостійні роздуми над 

найважливішими філософськими проблемами; 

-ознайомити студентів зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського 

процесу; 

  -показати роль філософії в життєдіяльності суспільства і особи як методологічної основи 

світогляду; 

-ознайомити з історією-філософської думки; 

-сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу 

складних явищ соціокультурного життя, уміння пов'язувати загально філософські проблеми з 

вирішенням загальнолюдських проблем. 

 

 Завдання вивчення дисципліни: 

 засвоїти предмет дисципліни. її структуру, категоріальний апарат, основні етапи 

розвитку історично-світової та вітчизняної філософії, сучасні тенденції розвитку 

філософської думки, найбільш відомих авторів філософських систем, їх головні праці; 

 систематизувати знання про сучасну філософію, новітні підходи до вирішення 

найважливіших філософських проблем; 

       -осягнути специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості, яка розкриває 

сутність світу, буття, їхнього взаємозв'язку та взаємовідношення, граничні основи буття 

світу і людини, створює передумови для раціонального осмислення людиною цілей і сенсу 

життя; Найменування та опис компетентносте, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: 

 -здатність філософського осмислення дійсності, оцінювання поставлених питань та задач, 

філософія як світовий досвід, дасть матеріал для системного порівняння і пошуку необхідних 

відповідей в сучасному дискурсі, особливо це важливо під час вибуху інформації. Філософія, 

особливо логіка, надає можливість робити правильні висновки при вирішені історичних, 

політичних, соціальних питань, а релігієзнавство – зрозуміти релігійну ситуацію в тій чи 

іншій країні, чи регіоні держави у сфері релігійних чи моральних проблем. Знання філософії 

надійно забезпечує студента у вирішенні гуманітарних питань на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

-готовність працювати з системними знаннями, термінами, фактичним матеріалом, особливо 

що стосується релігії, повагою до світоглядної позиції при веденні діалогу, особливо з 

іноземцями, необхідно завжди бути уважним до урахування звичаїв чи вірувань.. 

 -вміння зробити правильну і своєчасну оцінку про погляди людини, мотиви поступків, 

календарні та релігійні свята. Навчитись і мати здатність використовувати цю інформацію, 

вміти відшукати необхідні тонкощі і це мати на озброєння.      

     Термінологія, афоризми, парадокси, апорії чи дилеми є важливим гуманітарним здобутком 

студента, вказує на його рівень, а в майбутньому на його кваліфікацію, як спеціаліста чи 

керівника. 

 Завдання лекційних занять. 

     -пробудженні в студентів інтересу до філософії; 

    -формуванні потреб в осягненні істини власним розумом та вміння співвідносити 

світоглядні ідеї з практикою суспільного життя; 

  -виховуванні переконання в тому, що самореалізація особистості неможлива без 

прилучення до здобутків культурної спадщини людства, складовою частиною якої є 

філософія. 

 

                      Результати навчання 



У результаті вивчення дисципліни «Філософія» студент здатен: 

 вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів; 

 демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні; 

 визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та 

форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 

  



                               3.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» 

 

Змістовий модуль 1. Історія філософської думки  

 

Тема 1. Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві. 

Філософія як світоглядне знання. Світогляд і філософія. Особливості історичного 

виникнення філософії. Філософія і міфологія. Проблема визначення предмету філософії. 

Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, науки, та мистецтва. 

Роль філософії у житті суспільства й особистості. Специфіка філософського освоєння 

дійсності. Основні функції філософії. 

Література: 7, 11, 56, 71. 

 

Тема 2. Філософія Стародавнього світу. Східна парадигма. 

Зародження філософської думки. . Східний та західний тип культури і ' 

філософування. Своєрідність давньоіндійської філософії. «Ведична» та епічна література про 

людину, її походження та існування, Упанішади. Релігійно-філософські вчення: індуїзм, 

джайнізм, буддизм. Давньокитайська філософія. Філософія даосизму про проблему 

співвідношення особистішого, суспільного і космічного. Моїзм, легізм, Етико-політичні 

основи конфуціанства. 

Філософія античності. Західна парадигма. 

Філософія античності. Етапи її розвитку та загальні особливості. Натурфілософські 

школи Стародавньої Греції та їх космоцентрична спрямованість. Атомістичний матеріалізм 

Демокріта. Суб'єктивна діалектика Сократа, філософська система Арістотеля. Класичний 

період розвитку давньогрецької філософії. Елліністична філософія: стоїцизм, еклектизм, 

неоплатонізм, епікуреїзм, скептицизм. Римська антична філософія. 

Література: 3, 5, 9, 44, 67. 

 

Тема 3. Філософія середньовічного суспільства. 

Виникнення середньовічної парадигми західноєвропейської філософії та її основні 

риси. Релігійний характер середньовічної світової філософії. Особливості формування 

християнської філософії. Період апологетики і патристики як перший етап становлення і 

утвердження християнської філософії (Квінт, Августин Блаженний). Схоластична філософія 

(Т. Аквінський). Проблема загальних понять у філософії номіналістів та реалістів. 

Філософія епохи Відродження та Реформації. 

Ідейний зміст світогляду Ренесансу, його зв'язок з процесами формування буржуазних 

відносин в західній Європі. Італійський гуманізм (Данте Аліг'єрі, Франческо Петрарка, 

Альберті). Неоплатонізм Ренесансу (Марсоліо Фічино, Піко делла Мірандолла). Реформація. 

Пантеїзм натурфілософії Ренесансу (Микола Кузанський, Дж. Бруно). Соціальні теорії 

Ренесансу (Ніколо Макіавеллі, Томас Мор, Томазо Кампанелла). Скептицизм Мішеля 

Монтеня. 

Література: 11, 16, 23, 56, 61. 

 

Тема 4. Європейська класична філософія Нового часу та епохи Просвітництва 

(XVII- XVIII). 

Філософія Нового часу та епохи Просвітництва. Особливості епохи: розвиток 

буржуазних відносин, промисловий переворот, наукова революція XVII ст. Механізм 

новочасного світогляду і філософії. Проблема методів наукового пізнання: емпіризм і 

раціоналізм. Розробка нової моделі науки: емпіричного методу, вияв причин гносеологічних 

помилок Френсісом Беконом. Раціоналізм Рене Декарта, особливості вирішення ним 

проблеми методу пізнання. Англійська емпірична традиція XVII ст.ЛЇ особливості в 

творчості Дж. Локка, Т. Гоббса, Дж. Берклі, Д. Д. Юма. Раціоналістична традиція новочасної 

філософії в творчості Б. Спінози Г. Лейбніца. Проблема субстанції в філософії Нового часу. 

Б. Паскаль про можливості і межі розуму. 

Література: 2, 6, 11, 28, 46. 



 

Тема 5. Німецька класична філософія 

Місце німецької класичної філософії в історії, її основні проблеми, досягнення, 

особливості. Розробка діалектичної теорії представниками німецької класики. Основні 

принципи діалектики. Основні закони і категорії діалектики. Ідеалістична діалектика 

Гегеля і матеріалістична 

діалектика марксизму. Діалектика і метафізика. Критика догматизму і релятивізму з позиції 

діалектичного методу. І. Кант як родоначальник німецької класичної філософії. "Критика 

чистого розуму" Канта: "коперніканський переворот" в гносеології, нова концепція суб"єкта 

пізнання, апріоризм, дуалізм в розумінні світу. Основні ідеї "Критики практичного розуму": 

людина як громадянин двох світів", проблема людської свободи, моральне вчення Канта, 

формулювання категоричного імперативу.Діяльно-творча основа буття в суб'єктивному 

ідеалізмі Й. Фіхте. Вчення про природу, ідея розвитку в філософії тотожності Ф. 

Щеллінга.Філософія абсолютної ідеї Г. Гегеля. Розробка діалектичної системи. Протиріччя 

між системою та методом в гегелівській філософії. Історичний розвиток 

загальнолюдської культури філософії Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л. Фойєрбаха. 

Критика Фойєрбахом філософського ідеалізму і релігії, особливості його вчення про людину. 

Література: 1, 5, 7, 9, 33, 45,67. 

 

Тема 6. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. 

Особливості української філософської думки. Основні періоди розвитку філософії в 

Україні. Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Філософія в Києво-Могилянській 

академії. Філософські ідеї Г.Сковороди. Українська філософія XIX - XX ст. Філософія 

національної ідеї Кирило-Мефодіївського товариства (М. Костомаров, П. Куліш, Т. 

Шевченко). Київська релігійно- філософська школа (С. Гогоцький, О. Новицький, II. 

Юркевич). Просвітницька течія XIX -ХХст. (О. Потебня, М. Драгоманов, І.Франко, 

В.Вернадський. М. Грушевський, В. Винниченко). Національна філософія української 

еміграції (Д. Донцов, О. Кульчицький,В. Липинський, Д. Чижевський). Сучасна філософська 

думка в Україні. 

Література: 23, 34, 47, 68, 73 . 

 

  Змістовий модуль 2.Теорія філософії та методологія науки  

 

Тема 7. Сучасна світова філософія. 

Філософія марксизму. Соціально-політична спрямованість марксистської філософії. 

Розробка принципів матеріалістичної діалектики. Принцип практики в марксизмі, 

матеріалістичне розуміння історії. Вчення про розвиток історії як зміну соціально-

економічних формацій, взаємозв'язок суспільного буття і суспільної свідомості. Проблема 

відчуження людини. Ідея звільнення людини та комуністичний ідеал в соціально-політичній 

концепції К. Маркса. 

Позитивізм у XIX ст. (О. Коні). Ірраціоналізм і філософія життя. Проблема 

нераціонального ( воля, почуття, інтуїція). Несвідоме. Вчення А. Шопенгауера: людина як 

суб'єкт водіння, світ як воля і уявлення. С.К'єркегор про свободу людини, про сенс 

індивідуального людського існування в світі. Філософія Ф. Ніцше. 

Сучасна некласична філософія. Головні проблеми і тенденції філософії XX ст. 

Перегляд основних принципів класичної філософії перед викликом соціально-політичних, 

культурних, духовних зрушень і протиріч сучасної епохи. Перегляд сучасною філософією 

основних принципів класичної філософської традиції. Головні проблеми і тенденції 

філософії XX ст. 

Прагматизм. Психоаналіз і неофрейдизм. 3. Фройд про феномен   несвідомого, 

структуру психіки, онтологію людини, історію і культуру. Аналітична психологія Г. Юнга, 

колективне несвідоме, архетип і символ. Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма. 

Екзистенціальна філософія XX ст. (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю,К. 

Ясперс).Філософська антропологія М. Шелера. Релігійна філософія XX ст. (персоналізм, 



християнський еволюціонізм П. Тейяра де Шардена. неотомізм). Феноменологія Е. Гуссерля; 

програма філософії як "строгої науки", поняття інтенціальності свідомості, метод 

феноменологічної редукції, поняття "життєвого світу". Філософська герменевтика ідеї 

постмодернізму. 

Література: 11, 16, 23, 56, 61. 

            

 Тема 8. Онтологія. 

Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Сутність проблеми буття в 

історії філософії. Філософський зміст і структура категорій буття та місце в ній людини. 

Буття матеріального і духовного. Сутність матерії. Проблема єдності світу. Рух, простір і 

час як 

наизагальніші характеристики буття. Діалектика як загальна концепція розвитку та її 

альтернативи. 

Гносеологія. Основний зміст пізнавальної діяльності. 

Гносеологія як сфера філософського знання, її предмет та основні категорії. Основні 

принципи сучасної наукової гносеології (об'єктивне творче відображення, історизм, єдність 

теорії і практики). Проблема співвідношення суб'єкта та об'єкта пізнання. Чуттєвий рівень 

пізнання, його форми та особливості. Раціональний рівень пізнання та його форми. Єдність 

чуттєвого та раціонального рівнів пізнання. 

Характерні риси наукового пізнання. Поняття наукового методу. Аналіз і синтез. 

Аналогія й абстрагування. Узагальнення й дедукція. Моделювання: сутність та класифікація. 

Спостереження. Експеримент. Системно-структурний метод. Аксіоматичний метод. Форми 

наукового пізнання: гіпотеза, концепція, теорія. Наукова парадигма. Проблема істини в 

пізнанні. Істина об'єктивна і суб'єктивна, абсолютна і відносна. Істина монологічна (наукова) 

і поліфонічна (філософська). Критерії істини. 

Антропологія. 

Філософська антропологія. Людина як особливий рід сущого. Філософські проблеми 

антропосоціогенезу. основні концепції історичного походження, природи та сутності 

людини. Природні, соціальні та духовні виміри людини. Поняття індивіда, індивідуальності і 

особистості. Проблема життя і смерті, сенсу людського життя в духовному досвіді людства. 

Проблема свободи. Свобода і необхідність. Сутність фаталізму та волюнтаризму. Свобода як 

моральний імператив.Філософські аспекти взаємовідношення душі і тіла, духовного і 

тілесного. Життя і розум у контексті глобальної еволюції Всесвіту. Проблема онтологічного 

статусу свідомості та її суттєві ознаки. Проблема походження свідомості. Ідеальний статус 

буття свідомості. Свідомість і мова. Самосвідомість. Структура та функції свідомості. 

Суспільна свідомість та її форми, функції, взаємозв'язок. 

Цінності як ядро духовного світу людини. Структура цінностей. Ціннісне ставлення 

людини до світу як фундаменту культури. Ціннісна природа культуротворення. 

Культура як об"єкт філософського аналізу^ Основні ознаки культури. Сутність та 

визначення культури. Творчий характер людської культури. Культура і цивілізація. 

 Література: 10, 22, 23, 64, 71. 

 

             Тема 9. Соціальна філософія. 

Суспільство як система що розвивається. Проблеми та особливості соціального 

пізнання у філософії. Основні філософські концепції суспільства. Суспільство як природно-

історична система. Структура та основні сфери буття суспільства. Поняття „рушійні сили 

розвитку суспільства"'. Суб'єкти суспільного розвитку. Суспільство як само організуюча і 

само розвиваюча система. Філософське осмислення історії та її сенсу. Головні концепції 

філософії історії. Закони та рушійні сили історії. Історична необхідність. Проблема 

спрямованості історії. Єдність і множинність історичного процесу. Лінійні та циклічні 

концепції історії. Проблема історичного прогресу. Суперечливий характер соціально-

історичного прогресу та проблема його критеріїв.. Науково-технічна революція XX століття, 

її соціальні наслідки. Глобальні проблеми XX століття та головні суспільно-політичні 

процеси. Поворот до людини в сучасній глобалістиці. Шляхи вирішення глобальних 



проблем. Єдність і багатоманітність у процесі глобалізації світу. Сутність процесу 

глобалізації та його протиріччя. Образи майбутнього в сучасній глобалістиці. Футурологічні 

концепції про стратегію соціального поступу людства. 

Філософія господарювання. 

Філософія господарства. Філософія соціального і економічного пізнання. Філософія та  

економічна теорія. Філософсько-економічний спосіб мислення. Філософія праці. Основні 

проблеми праксеології. власності, накопичення, капіталу. Онтологічний вимір грошей. Гроші 

в орієнтацій. Філософія «людини економічної» та «людини культурної». 

Література: 7, 22, 27, 44, 56, 73. 
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