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ВСТУП 

 

Молоде покоління українських людей живе «в добу великих змін». 

Змінився політичний та економічний устрій суспільства, як і його духовні та 

ідеологічні засади. Відбувається взаємодія двох дуже різних духовних світів з 

доволі відмінними поглядами на суть і призначення людини, зміст основних 

вартостей, облаштування суспільного життя. Внаслідок цього радикально 

змінюються світоглядні уявлення людей. В нових умовах потрібні люди з 

новим світоглядом. Якщо ми хочемо інтегруватися в європейські та світові 

структури, то маємо сприяти формуванню нової генерації українських 

інтелектуалів з новим світосприйняттям, яке буде адекватним до 

філософського мислення людства на зламі тисячоліть. Вивчення курсу 

філософії допоможе молодим людям зрозуміти докорінні зміни, що 

відбуваються в світоглядних побудовах, і спричинені ними зміни у 

практичному ставленні людей до себе та до світу, усвідомити історичний 

характер людського буття, роль та значення суб’єктивних чинників на 

сучасному етапі. З одного боку, студент повинен усвідомити цілісність 

духовного життя людства, а з іншого – переконатися, що світ складний, 

багатовекторний і потрібно уміти поєднувати й узгоджувати різнопланові 

тенденції. Результатом має бути філософське ставлення до сучасного стану 

розвитку суспільства як до процесу, зумовленого історичними та соціальними 

обставинами, що невпинно змінюються, внутрішня готовність до змін, 

усвідомлення їх невідворотності, прогнозування перспектив розвитку та 

пошук власного місця у світі. Філософія існує для життя і повинна 

використовуватися в усіх його сферах. Пошуки істини (міркування, 

роздумування на філософські теми) – це і є процес філософствування, тобто 

вміння філософствувати. У цьому випадку філософія набуває свого 

унікального значення.  
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РОЗДІЛ 1.   МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

(КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Програма навчальної дисципліни «Філософія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія» є  надання знань 

з філософії як джерела формування світогляду людини, який визначає 

загальне ставлення особистості до світу крізь розуміння пізнавальних, 

ціннісних і соціальних проблем буття.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 Розуміння становлення, розвитку і вирішення найзагальніших проблем 

людства на протязі розвитку світової філософії, включаючи історію 

української філософської думки як невід'ємної складової загальнолюдської 

духовної культури;  

 формування гуманістичного потенціалу особистості, її високої духовності та 

загальної культури в умовах розбудови громадянського суспільства в 

незалежній Україні;  

 оволодіння принципами діалектичного мислення як універсального методу 

пізнавальної діяльності; розвиток логічного мислення, здатності самостійно 

аналізувати складні явища суспільного життя; 

 уміння свідомо використовувати наукову методологію в розв'язанні завдань 

економічної теорії і професіональної практики.  

Предметом дисципліни є засвоєння загальних закономірностей розвитку 

буття, відношення людини до світу, проблеми пізнання, смислу життя 

людини, мети, ідеалів та цінностей суспільства. 

Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем 

програми;  

 визначення фундаментальних філософських категорій зі сфер онтології, 

гносеології та епістемології, соціальної філософії, логіки; 



 

 

 добре орієнтуватися в першоджерелах та основній сучасній філософській 

літературі;  

 основний зміст всіх розділів, ґрунтовні положення історико-філософської 

думки, оволодіти філософським логічним способом мислення, основними 

філософськими принципами і принципами правильного мислення;  

 знати особливості та основні поняття фундаментальних філософських 

шкіл та напрямків. 

Вміти: 

 синтезувати набуті знання із фахових та гуманітарних дисциплін у цілісне 

світосприйняття; 

  застосовувати набуті знання при аналізі реалій сучасного суспільного 

буття;  

 формувати власну позицію щодо актуальних проблем сьогодення;  

 на основі ґрунтовного, фундаментального знання філософії опанувати 

самостійним стилем мислення, засвоїти специфіку філософського осягнення 

дійсності, застосовувати набуті знання при аналізі нагальних проблем 

сьогодення.  

    

Після вивчення курсу студенти повинні мати наступні компетентності: 

Когнітивний, знаннєвий компонент (знання): 

- сутність філософії, її структуру та функції; 

- історичні типи світогляду; 

- багатовікову історію розвитку філософської думки, у тому числі і в Україні; 

- особливості сучасної світової філософії; 

- рівні та форми виявлення буття, зокрема, людські виміри проблеми буття; 

- походження та сутність, структуру і функції свідомості; 

- сутність духовного життя суспільства; 

- види, рівні та форми пізнання, їх особливості; 

- діалектику пізнання та проблеми істини; 

- специфіку, рівні, форми і методи наукового пізнання; 

- проблеми філософської антропології і філософії історії; проблеми змісту та 

спрямованості історичного процесу; 

- особливості історичного виникнення філософії; 

- особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення; 

- історичні типи світогляду; 



 

 

- проблеми визначення предмету філософії та характерні риси філософського 

мислення; 

- співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва; 

- структуру та функції філософського знання; 

- особливості розвитку філософської думки в Україні; 

- філософські ідеї в Україні періоду Київської Русі; 

- основних представників української філософії доби Відродження; 

- розвиток філософських ідей в Києво-могилянській академії; 

- основні ідеї «філософії серця» Г.Сковороди; 

- основні ідеї «кордоцентризму» П.Юркевича; 

- розвиток філософської думки в Україні в ХХ ст. 

 

Практичний, діяльнісний компонент (уміння, навички): 

- орієнтуватись в загальних філософських концепціях і напрямах;  

-  вести толерантний діалог з представниками різних філософських напрямів; 

- самостійно аналізувати світоглядні проблеми сучасності; 

- практично застосовувати діалектичні принципи загального взаємозв’язку та 

розвитку; 

- використовувати складники знання та пізнання і за їх допомогою створювати 

виправдані  і інтелектуальні засоби своєї життєдіяльності; 

- практично застосовувати методи  і форми наукового пізнання; 

- розуміти сутність внутрішнього світу людини та розглядати її в окресленнях 

свободи, пошуку та утвердження життєвих сенсів; 

- орієнтуватись в історичному процесі та суспільній організації життя; 

- визначати предмет філософії; 

- орієнтуватися в основних світоглядних проблемах; 

- самостійно аналізувати світоглядні проблеми сучасності; 

- творчо і правильно мислити; 

- свідомо вирішувати найперші питання людського світоорієнтування, 

самоусвідомлення та самоствердження; 

- визначати предмет філософської антропології і відокремлювати його від 

предмету зацікавленості етики; 

- усвідомити високий гуманістичний зміст своєї діяльності, обґрунтувати з 

філософської точки зору свою теоретичну позицію і прийняти практичне 

рішення. 



 

 

- користуватися добутками філософської антропології у власному житті; 

- розуміти сутність внутрішнього світу людини; 

- розглядати людину в окресленнях свободи, самоздійснення, пошуку та 

утвердження життєвих сенсів; 

- орієнтуватися в концепціях історичного поступу людства; 

- визначати предмет соціальної філософії і відокремлювати його від предмету 

соціології; 

- відокремлювати філософію історії від історіософії та історії філософії; 

- розуміти те, що відбувається у сучасному суспільстві. 

- орієнтуватися в глобальних проблемах сучасності і бачити шлях. 

Морально-етичні компонент:  

- оволодіння основними категоріями в сфері моралі та етики;формування 

аналітичних здатностей особистості, а саме: адекватно сприймати, аналізувати 

та оцінювати естетичні явища. 

- формування проектувальних здатностей особистості щодо конкретних завдань 

цінностей особистості. 

- глибок усвідомлення взаємозв’язку між ідеалами свободи, правами людини та 

її громадською відповідальністю. 

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Філософія» є нормативною дисципліною для 

підготовки фахівців освітнього рівня «Молодший спеціаліст», її засвоєння є 

підґрунтям для ефективної діяльності в галузі економіки.  

Вивчення дисципліни «Філософія» ґрунтується на попередньому 

вивченні таких дисциплін як  «Громадська освіта»,  «Історія України», 

«Зарубіжна література», «Українська література». 

Знання та навички, отримані внаслідок вивчення дисципліни 

використовуються при вивченні дисциплін як «Культурологія», «Соціологія», 

«Право» тощо.  

Міжпредметні зв’язки «Філософії» з іншими науками дають змогу 

глибше розуміти те, що відбувається у сучасному суспільстві. 

Головні джерела підготовки програми з навчальної дисципліни – 

монографічна література, праці класиків філософії, психології, соціології, 

енциклопедичні видання, статті наукових періодичних видань. 

 



 

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Тема 1: Філософія як світогляд, її призначення, зміст і функції в 

суспільстві 

Світогляд як духовно – практичний феномен, його структура і функції. 

Найвідоміші історичні типи світогляду – міфологічний, релігійний, 

філософський, науковий. Еволюція відносин між міфо-релігійним, 

філософським та науковим типами світогляду.  

Трансформація світоглядних парадигм  в сучасному світі, її причини, 

зміст і напрями. 

Специфіка філософського знання. Предмет і функції філософії. Основні 

розділи предмета філософії (онтологія, гносеологія, людина, суспільства). 

Головні питання, які вивчаються філософією в межах основних розділів 

предмета філософії. Основне питання філософії. Основні напрями філософії. 

Філософія і наука.  

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 1, 2, 4, 7. 

 

Тема 2: Філософія античного світу 

Стародавня філософія як зародок і колиска всіх наступних типів 

філософії.  

Філософія Стародавньої Греції та Риму (антична філософія). Основні 

періоди розвитку античної філософії:  

1) досократівський період (Мілетська школа, Геракліт Ефеський, атомісти, 

Елейська школа);  

2) класичний сократівський період (софісти, Сократ, Платон, Арістотель);  

3) елліністичний період (кініки, скептики, Епікур);  

4) римський період (Сенека, Марк Аврелій, Лукрецій Кар, неоплатонізм, раннє 

християнство). 

Головні досягнення і характерні риси філософії Стародавнього Світу 

(космоцентризм; натуралізм: пошук першооснови всього сущого, 

співвідношення матеріального та ідеального, сенсу життя; антропологізм; 

орієнтація на розум, знання). 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 8, 9, 14. 

 

Тема 3: Філософія середньовічного суспільства 

Нові умови історичного розвитку філософії. Релігійний характер 

філософських пошуків. Проблема співвідношення віри і знання, цінностей 

земного життя і християнського милосердя.  

Етапи історичного розвитку філософії Середньовіччя:  патристика, 

апологетика, класична патристика, схоластика. Найвідоміші представники: 

Тертулліан Карфагенський, Августин Блаженний, Альберт Великий, Іоанн 



 

 

Росцелін, Ансельм Кентерберійський, П’єр Абеляр, Роджер Бекон, Дунс 

Скотт, Фома Аквінський, Уільям Оккам.  

Реалізм, номіналізм, концептуалізм. 

Головні досягнення і характерні риси (теоцентризм, креаціонізм, 

есхатологія, провіденціоналізм, теодіцея).  

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 16, 19, 20. 

 

Тема 4: Філософія Відродження та Реформації 

Головні напрями:  

1) гуманістичний (Данте Аліг'єрі, Франческо Петрарка, Лоренцо Валла);  

2) неоплатонічний (Микола Кузанський, Піко делла Мірандола, Парацельс);  

3) натурфілософський (Микола Копернік, Джордано Бруно, Галілео Галілей);  

4) реформаційний (Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвін, Еразм 

Роттердамський);  

5)  політичний (Нікколо Макіавеллі);  

6) утопічно – соціалістичний (Томас Мор, Томазо Кампанелла).  

Головні досягнення і характерні риси (антропоцентризм, гуманізм, 

опозиційність до церкви і  схоластики, пантеїзм, нова натурфілософія, інтерес 

до держави і суспільства, індивідуалізм, ідея соціальної рівності).  

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 1, 2, 21.  

 

Тема 5: Філософія Нового часу та доби Просвітництва 

Нові умови історичного розвитку філософії Нового часу. 

Головні напрями філософії Нового часу:  

1) початковий етап (Френсіс Бекон, Рене Декарт, Томас Гоббс);  

2) сенсуалістична філософія Нового часу (Джон Локк, Джордж Берклі, Давид 

Юм);  

3) раціоналістична філософія (Бенедикт Спіноза, Готфрід Вільгельм Лейбніц).  

           Головні риси філософії  Нового часу (наукоцентризм, природоцентризм, 

раціоналізм, критика схоластики і вільнодумства, механістичне 

світорозуміння).  

           Головні напрями філософії Просвітництва:  

1) деїзм (Франсуа Вольтер, Шарль Монтеск’є, Жан Жак Руссо, Етьєн 

Кондільяк);  

2)  атеїстично – матеріалістичний напрям (Жюльєн Ламетрі, Дені Дідро, Клод 

Гельвецій, Поль Гольбах);  

3) утопічно – соціалістичний напрям (Габріель Маблі, Мореллі, Гракх Бабеф, 

Клод Сен – Сімон).  

             Головні досягнення і характерні риси (раціоналізм, антропоцентризм, 

історичний оптимізм, секуляризація релігії та церкви, атеїзм, матеріалізм).  

 



 

 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 3, 6, 7. 

 

Тема 6: Німецька класична філософія та марксизм 

Загальна характеристика німецької класичної філософії. 

Філософська система Іммануїла Канта як родоначальника німецької 

класичної філософії.  

Головні напрями німецької класичної філософії:  

1) об’єктивний ідеалізм (Георг Гегель, Фрідріх Шеллінг);  

2) суб’єктивний ідеалізм (Йоган Фіхте);  

3) матеріалізм (Людвіг Фейєрбах);  

Головні досягнення:  

1) внесок у розвиток діалектики, методології, онтології, гносеології; 

2) дослідження проблем людини, зокрема, її моральної складової; 

співвідношення її пізнавальних, вольових, діяльних можливостей і 

суспільства;  

3) розкриття зв’язку  між об’єктивними законами історії та діяльністю різних 

суб’єктів історичного процесу в різні епохи;  

4) дослідження взаємозв’язку людини і суспільства у перспективі подолання 

релігійного відчуження.  

Соціально – економічні, теоретичні та природничо – наукові передумови 

виникнення марксистської філософії (Карл Маркс, Фрідріх Енгельс).  

Головні проблеми марксистської філософії: філософська антропологія, 

філософія історії, концепція методу, натурфілософія.  

Головні досягнення і характерні риси: синтез матеріалізму і діалектики; 

матеріалістичне розуміння історії; гуманізм; проблема сутності людини; 

концепція соціального відчуження; поняття перетворювальної практики; ідея 

революційності суб’єкта історичного процесу; вчення про суспільно – 

економічні формації; концепція діалектичного методу; діалектичний 

матеріалізм;обґрунтування безмежності пізнання людиною світу; класифікація 

форм руху матерії; матеріальна єдність світу.  

Недоліки марксистської філософії: помилковість чи нездійсненність ідеї 

заперечення приватної власності, вирішальної ролі пролетаріату в суспільних 

перетвореннях, диктатури пролетаріату як найвищої форми держави; 

заперечення парламентаризму;  визнання примату насильства в історії та ін. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 5, 10, 11. 

 

Тема 7: Традиції та особливості розвитку філософської думки  в 

Україні 

Своєрідність філософії України в контексті світової культури.  

Основні періоди та етапи розвитку української філософії:  



 

 

1) докласичний (міфологічна культура давнього слов’янства, філософія доби 

Київської Русі, філософія українського Відродження та Просвітництва,  

філософія в Києво – Могилянській академії) ; 

2) класичний (філософія Г.С. Сковороди, університетська філософія, 

філософія України другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.: Т.Г.Шевченко, П.Д. 

Юркевич, М.П. Драгоманов, О.П.Потебня,  І.Я. Франко, Леся Українка).  

            Головні досягнення і характерні риси української філософії: пантеїзм, 

кордоцентризм, екзистенціалізм.  

           Складність розвитку філософії в Україні в 30-і-50-і роки ХХ століття. 

           Сучасна філософсько-світоглядна ситуація в Україні. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 3, 10, 11. 

 

Тема 8: Сучасна світова філософія 

Загальна характеристика сучасної світової філософії. 

Напрями сучасної світової філософії: позитивізм, неопозитивізм 

(логічний, семантичний, лінгвістичний), герменевтика (онтологічна, 

методологічна, гносеологічна), структуралізм, філософія психоаналізу 

(фрейдизм, неофрейдизм), „філософія життя”, екзистенціалізм, прагматизм, 

феноменологія, філософська антропологія, неотомізм, персоналізм, 

постпозитивізм, постмодернізм та ін. 

Головні досягнення сучасної світової філософії та характерні риси: 

критика класичної та некласичної філософії, критика раціоналізму,  

ірраціоналізм, сприйняття людського буття як неповторного та 

індивідуального у своїх основах. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 2, 6, 7. 

 

Тема 9: Онтологія 

Філософський зміст категорії буття. Буття і небуття (ніщо). 

Співвідношення буття і субстанції (сутності). Основні форми буття 

(матеріальне буття, ідеальне буття, людське буття, соціальне буття). 

Матерія (матеріальне буття). Формування і розвиток науково-

філософського поняття матерії. Різноманітні філософські підходи до 

визначення поняття матерії (матеріалістичний підхід, об’єктивно-

ідеалістичний підхід, суб’єктивно-ідеалістичний підхід). Структура матерії. 

Основні її структурні рівні. 

Характерні риси матерії. Рух як спосіб існування матерії. Види руху. 

Простір і час – форми буття матерії. Основні властивості простору і часу. 

Властивість матерії до самоорганізації ( флуктуація, дисипативна 

структура). Синергетика як наукова дисципліна про самоорганізацію 

матеріальних систем. 

Матеріальна єдність світу. 



 

 

Відображення як універсальна якість матерії. Відображення в неживій та 

живій природі і відображення на соціальному рівні. Структура та  функції 

свідомості. Свідомість і мова. Творча активність свідомості. 

Індивідуальна та суспільна свідомість.  

Діалектика як вчення про розвиток та її альтернативи. Історичні форми і 

особливості діалектики. Діалектичні принципи загального взаємозв’язку та 

розвитку. Загальні закони розвитку. Категорії діалектики. Альтернативи 

діалектики. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова:  5, 8, 9. 

 

Тема 10: Гносеологія 

Проблема пізнання у філософії. Форми агностицизму в історії філософії. 

Основні елементи процесу пізнання: суб’єкт, об’єкт і посередники 

пізнання. 

Зв’язок практики і пізнання. Види практичної діяльності людей. Функції 

практики в пізнанні. 

Єдність чуттєвого та раціонального у пізнанні. Обмеженість сенсуалізму 

і раціоналізму. 

Нераціональні операції пізнання: творчість та інтуїція. 

Істина як процес пізнання та її особливості. Діалектика абсолютної та 

відносної істини. Догматизм і релятивізм. Істина і помилка (заблудження). 

Істина і правда. Істина і неправда. Істина і дезінформація. 

Проблема розуміння в сучасній  філософії. 

Специфіка, рівні  і форми наукового пізнання. Поняття методу. 

Класифікація методів наукового пізнання та їх характеристика. 

Методологія соціального та економічного пізнання.  

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова:  9, 10, 11. 

 

Тема 11: Антропологія 

Проблема людини в історії філософії. 

Методологічні принципи філософської антропології. 

Філософські концепції  людини: 1) біологізаторські (психологізм, 

натуралізм, волюнтаризм, натуралістичний дуалізм); 2) соціологізаторські 

(конвенціоналізм, соціологізм, панлогізм, соціологічний дуалізм); 3) 

спіритуалістичні (суб’єктивний антропологізм, антропологічний матеріалізм, 

релігійний антропологізм, спіритуалістичний дуалізм). 

 Гіпотези виникнення людини: релігійна ( теологічна), космічна,  

еволюційна та ін. Історичні типи взаємин людини і суспільства. 

Людина як біопсихосоціокультурна істота. Співвідношення понять 

«людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість», «особа», «суб’єкт». 

Вихідні імпульси життєдіяльності людини: потреба, діяльність, інтерес, ціль. 



 

 

Сутність людини як живої, діяльної, соціальної істоти, здатної до 

мислення і творчості. Сенс життя людини. Проблема смерті та безсмертя.  

Проблема свободи і відповідальності людини. 

Проблема протистояння і  комунікації різних парадигм філософії 

людини в ХХ столітті. Феномен постмодернізму.  

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова:  21, 22. 

 

Тема 12: Соціальна філософія 

Суспільство як об’єкт пізнання. Основні теоретичні концепції розуміння 

суспільства: релігійно-міфологічна, теологічна (А.Августин, Ф.Аквінський), 

натуралістична (І.Ньютон, Р.Декарт, Дж. Локк та ін.), ідеалістична 

(Г.В.Ф.Гегель), діалектико-матеріалістична (К.Маркс, Ф.Енгельс), 

методологічного індивідуалізму ( К.Поппер). 

Головні методологічні принципи соціальної філософії: принципи 

об’єктивності, системності, розвитку, конкретно-історичного підходу. 

Взаємодія природи і суспільства. Суспільство як саморозвинена система. 

Основні структурні елементи суспільства: суб’єкти суспільства; 

суспільні відносини; соціальні інститути; діяльність людей. 

Основні сфери суспільства: економічна (матеріальна) сфера, духовна, 

політична (управлінська) та  соціальна (гуманітарна). Особливості і функції 

цих сфер. Сутність духовного життя суспільства. Суспільна свідомість. 

Структура та форми суспільної свідомості. 

Культура як специфічна соціальна реальність. 

Розвиток суспільства як історія змін в матеріальній, духовній, 

політичній (управлінській) та соціальній (гуманітарній) сфері життя. Динаміка 

соціальних процесів. 

Форми переходу суспільства з одного стану в інший: специфіка 

революційного  та еволюційного переходу. Критерії суспільного прогресу. 

Співвідношення стихійного і свідомого, об’єктивної закономірності і 

вільної діяльності людей у розвитку суспільства. Фаталізм, суб’єктивізм  і 

волюнтаризм у суспільному розвитку. 

Рушійні сили історичного розвитку. Активна і пасивна роль народних  

мас, соціальних груп (націй, класів), окремих людей в історичному процесі. 

Співвідношення загальнолюдського, класового і національного, 

особистісного. 

Роль і місце насильства в історії. 

Історична різноманітність і єдність суспільства. Формація і цивілізація. 

Цінності та їх роль у житті суспільства. 

Суспільний прогрес і глобальні проблеми сучасності.  

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова:  1, 2, 11. 
 

 



 

 

3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ» ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН 

ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назва теми 

Кількість годин 
Форми 

контро-

лю 

Усього 

годин 

з них 

Лекції 
Семінарсь-

кі заняття 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Вступ. Філософія як 

світогляд, її призначення, 

зміст і функції в суспільстві 

4 2 2  УО 

Тема 2. Філософія античного 

світу 
9 2 2 5 

УО, 

КСР, Т 

Тема 3.  Філософія 

середньовічного суспільства 
9 2 2 5 

УО, 

КСР, Т 

Тема 4. Філософія 

Відродження та Реформації 
9 2 2 5 

УО, 

КСР, Т 

Тема 5. Філософія Нового 

часу та доби Просвітництва 
4 2 2  

УО, 

КСР, Т 

Тема 6. Німецька класична 

філософія та марксизм 
11 4 2 5 

УО, 

КСР, Т 

Тема 7. Традиції та 

особливості розвитку 

філософської думки в 

Україні 

11 4 2 5 
УО, 

КСР, Т 

Тема 8. Сучасна світова 

філософія 
7 2 - 5 

УО, 

КСР, Т 

Тема 9. Онтологія 
4 2 2  

УО, 

КСР, Т 

Тема 10. Гносеологія 
4 2 2  

УО, 

КСР, Т 

Тема 11. Антропологія 
4 2 2  

УО, 

КСР, Т 

Тема12. Соціальна філософія 
11 4 2 5 

УО, 

КСР, Т 

Підсумкова контрольна 

робота 
3 - 2 1 Т 

Разом 90 30 24 36  

Умовні скорочення: УО – усне опитування; КСР – контроль самостійної 

роботи; Т  – тестування. 



 

 

4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ), 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Результати навчання Навчальна дисципліна 

Робочий 

час 

студента, 

год. 

Оцінювання 

в 

балах 

знати: 

- специфіку філософії 

як теоретичної  

форми світогляду, як 

вищої  

інтелектуальної сфери 

духовної  

культури; знайти 

спільні та відмінні риси 

філософії та науки з 

тим, щоб  

остаточно з’ясувати 

специфічність  

філософського  

мислення. 

вміти: 

- визначати предмет 

філософії; 

- орієнтуватися в 

основних світоглядних 

проблемах; 

- самостійно 

аналізувати світоглядні 

проблеми сучасності; 

Лекція №1 

Тема 1: Філософія як світогляд, її 

призначення, зміст і функції в суспільстві 

План: 

1. Світогляд як духовно-практичний феномен 

людини. Історичні типи, структура і функції 

світогляду. 

2. Філософія і коло її проблем. Специфіка 

предмету філософії, її основні питання. Предмет, 

об’єкт філософії. 

3. Основне питання філософії. Ідеалізм. 

Матеріалізм. 

4. Функції філософії та її роль у суспільстві. 

5. Взаємозв’язок філософії і науки, філософії і 

релігії, філософії і мистецтва. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 1, 2, 4, 7. 

 

 

2 
 

Семінарське заняття № 1 

План: 

1.Світогляд як духовно-практичний феномен 

людини. Історичні типи, структура і функції 

світогляду. 

2. Філософія і коло її проблем. Специфіка 

предмету філософії, її основні питання.  

3.   Функції філософії та її роль у суспільстві. 

4. Взаємозв’язок філософії і науки, філософії 

і релігії, філософії і мистецтва. 

Підготувати реферати: 

1. Роль філософії в житті людини і суспільства. 

2. Взаємозв’язок філософії і науки. 

3. Значення філософських знань для  діяльності 

економіста - фінансиста. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 

2  

знати: 

- які саме риси  

давньогрецької  

культури вплинули на 

характер  

філософування  

Лекція № 2 

Тема 2. Філософія античного світу  

План 

1. Основні періоди розвитку античної філософії. 

2. Космогонічні та натурфілософські ідеї 

досократиків. 

3. Класичний період античної філософії (Сократ, 

 

2 
 



 

 
греків;  

- розуміти сутність  

філософії  

італійського періоду як 

такої, що  

здійснює перехід від 

образно-чуттєвого 

мислення до  

логічно-понятійного;  

потребує детального 

розгляду учень  

видатних мислителів 

Сократа, Платона, 

Арістотеля  

вміти: 

- орієнтуватись в 

загальних філософських 

концепціях і напрямах;  

- вести толерантний 

діалог з 

представниками різних 

філософських напрямів; 

- самостійно 

аналізувати світоглядні 

проблеми сучасності; 

Платон, Арістотель)  

4. Занепад та згасання античної філософії 

(скептики, Епікур, стоїцизм, неоплатонізм). 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 8, 9, 14. 

Семінарське заняття №2 

Філософія античного світу 

План 

1.     Основні періоди розвитку античної 

філософії. 

2.   Космогонічні та натурфілософські ідеї 

досократиків. 

3.     Класичний період античної філософії 

(Сократ, Платон, Арістотель)  

4.    Занепад та згасання античної філософії 

(скептики, Епікур, стоїцизм, неоплатонізм). 

 

2 

 

 

 

СРС №1 

І.Підготувати реферати: 

1. Головні досягнення і характерні риси античної 

філософії. 

2. Філософські ідеї Платона  

3. Філософські ідеї Арістотеля 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 

5  

знати: 

- порівняння, як 

пояснювалася 

світобудова і місце 

людини в ній в 

Античності і в 

Середньовіччі, 

зазначивши втрату 

дуалізму природних 

начал (матерії і форми, 

атомів і порожнечі, 

буття і небуття) і 

утвердження 

моністичної картини 

світу з єдиним началом 

– Богом, проблему 

сутності та існування, 

що вилилося у так звану 

полеміку при 

універсалії 

вміти: 

- відокремлювати 

філософію історії від 

історіософії та історії 

Тема 3. Філософія середньовічного суспільства 

Лекція № 3 

План: 

1.Нові умови історичного розвитку філософії. 

Релігійний характер філософських пошуків. 

2.Філософія патристики. Вчення Августина 

Блаженного. 

3.Проблема співвідношення віри і знання. 

Реалізм, номіналізм, концептуалізм. 

4.Філософські погляди Фоми Аквінського. 

5.Головні досягнення і характерні риси філософії 

середньовічного суспільства. 

 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 16, 19, 20. 

2  

Семінарське заняття №3 

План: 

1.Нові умови історичного розвитку філософії. 

Релігійний характер філософських пошуків. 

2.Філософія патристики. Вчення Августина 

Блаженного. 

3.Філософські погляди Фоми Аквінського. 

2  

СРС №2 5  



 

 
філо-софії; 

- розуміти те, що 

відбувається у 

сучасному суспільстві. 

- орієнтуватися в 

глобальних проблемах 

сучасності і бачити 

шлях. 

І. Підготувати реферати: 

1.Філософія патристики. 

2.Арабо-мусульманська філософія.Середньовіччя. 

3.Філософія Шартської школи. 

4.Докази буття Божого Фоми Аквінського. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 

Знати: 

- які соціальні та  

культурні процеси у 

суспільстві сприяли 

переходу від  

геоцентризму до  

антропоцентризму; як 

дані процеси  

мали відображення у 

філософських  

концепціях та  

замінили погляди на 

сутність людини та 

Всесвіту.  

вміти: 

- практично 

застосовувати 

діалектичні принципи 

загального взає-

мозв’язку та розвитку; 

- використовувати 

складники знання та 

пізнання і за їх 

допомогою створювати 

виправдані  і 

інтелектуальні засоби 

своєї життєдіяльності; 

- практично 

застосовувати методи  і 

форми наукового 

пізнання; 

 

Тема 4. Філософія Відродження та Реформації  

Лекція №4 

План: 

1.Головні досягнення і характерні риси філософії 

Відродження. 

2.Ранній гуманізм (Данте Алігєрі, Франческо 

Петрарка). 

3.Неоплатонізм доби Відродження  

(М. Кузанський, Піко делла Мірандола). 

4.Натурфілософія доби Відродження  

(М. Коперник, Д. Бруно, Г. Галілей). 

5.Соціально-політичні теорії (Нікколо 

Макіавеллі, Томас Мор, Томазо Кампанелла). 

6.Філофські ідеї пізнього Відродження (П-А. 

Мандзоллі, М. Монтень). 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 1, 2, 21.  
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Семінарське заняття №4  

План: 

1.Головні досягнення і характерні риси філософії 

Відродження. 

2.Ранній гуманізм (Данте Алігєрі, Франческо 

Петрарка). 

3.Неоплатонізм доби Відродження  

(М. Кузанський, Піко делла Мірандола). 

4.Натурфілософія доби Відродження  

(М. Коперник, Д. Бруно, Г. Галілей). 

5.Соціально-політичні теорії (Нікколо 

Макіавеллі, Томас Мор, Томазо Кампанелла). 

6.Філофські ідеї пізнього Відродження (П-А. 

Мандзоллі, М. Монтень). 

 

2 
 

СРС №3 

І. Підготувати реферати: 

1.Філософія Джордано Бруно. 

2.Філософські погляди Леонардо да Вінчі. 

3.Головні філософські ідеї твору «Зодіак життя» 

П’єра-Анджело Мандзоллі. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 

5  



 

 

знати: 

- чому цей час 

називають саме так - 

«Новим» Визначити 

вихідні позиції 

істинного пізнання Для 

цього варто коротко 

відзначити успіхи в 

природознавстві та 

їхній вплив на 

філософське мислення. 

Учення Ф. Бекона. Р. 

Декарта і Б. Спінози 

мають допомогти це 

зрозуміти  

 

вміти: 

- Визначити суть всієї 

епохи Х\'1І-ХУШ ст. як 

часу Просвітництва, 

тобто прогресу науки, 

освіти прагнення 

вдосконалення 

суспільних відносин за 

допомогою «розумних» 

законів. 

Тема 5. Філософія Нового часу та доби 

Просвітництва 

Лекція №5 

План 

1. Головні напрями філософії Нового часу в 

нових історичних умовах розвитку. 

2. Філософський емпіризм та філософський 

раціоналізм Нового  часу (Ф.Беккон, Д.Локк, 

Р.Декарт, Дж. Берклі). 

3. Б. Спіноза та Г. Лейбніц вчення про субстанцію 

4. Т. Гоббс «Левіафан».  

5. Філософія доби Просвітництва. 

6. Головні досягнення і характерні риси філософії 

Нового часу та доби Просвітництва. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 3, 6, 7. 
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Семінарське заняття №5 

План 

1.Головні напрями філософії Нового часу в нових 

історичних умовах розвитку. 

2.Філософський емпіризм та філософський 

раціоналізм Нового  часу (Ф.Беккон, Д.Локк, 

Р.Декарт, Дж. Берклі). 

3.Б. Спіноза та Г. Лейбніц вчення про субстанцію. 

4.Т. Гоббс «Левіафан».  

5.Філософія доби Просвітництва. 

 

І. Підготувати реферати: 

1. Філософські погляди Т.Гоббса. 

2. Філософські погляди Б.Спінози. 

3.Філософські погляди  Г. Лейбніца. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 
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знати: 

- зрозуміти, чому саме в 

Німеччині філософія 

набула найбільш 

раціоналізованих форм, 

зробила процес 

пізнання предметом 

філософського аналізу, 

досягла небувалого 

розквіту 

вміти: 

- орієнтуватися в 

концепціях історичного 

поступу людства; 

- визначати предмет 

соціальної філософії і 

відокремлювати його 

від предмету соціології. 

Тема 6. Німецька класична філософія та 

марксизм  

Лекція №6-7 (4 години) 

План 

1. Загальна характеристика німецької класичної 

філософії. 

2. Філософське вчення І.Канта. 

3. Суб'єктивний ідеалізм Й. Г. Фіхте. 

4. Об'єктивний ідеалізм Ф-В-Й. Шеллінга. 

5. Філософська система та діалектичний метод 

Г.Гегеля. 

6. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха. 

7. Людина та суспільство у філософії марксизму. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 5, 10, 11. 

4  

Семінарське заняття №6 

План 
2  



 

 
1. Загальна характеристика німецької класичної 

філософії. 

2. Філософське вчення І.Канта. 

3. Філософська система та діалектичний метод 

Г.Гегеля. 

4. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха. 

СРС №4 

І. Підготувати реферати: 

1. Етичні та естетичні ідеї І.Канта. 

2. Теорія діалектики Г.Гегеля. 

3. Філософія Л.Фейєрбаха та її вплив на 

європейську філософію. 

4. Вчення К.Маркса про суспільно-економічну 

формацію. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 

5  

Знати: 

- вміти визначити 

витоки філософського 

мислення українського 

народу, що спиралися 

як на 

власні самобутні 

традиції, так і на 

співзвучні українській 

духовності романтичні 

ідеї західного 

Просвітництва 

(переважно 

німецького). 

вміти: 

- розуміти сутність 

внутрішнього світу 

людини та розглядати її 

в окресленнях свободи, 

пошуку та утвердження 

життєвих сенсів; 

- орієнтуватись в 

історичному процесі та 

суспільній організації 

життя. 

Тема 7. Традиції та особливості розвитку 

філософської думки в Україні (4 години)  

Лекція №8-9 

План 

1. Основні періоди та етапи розвитку української 

філософії. 

2. Філософські джерела та ідеї часів Київської Русі. 

3. Філософські ідеї XIV - середини XVII ст. (Ю. 

Дрогобич, П. Русин, І. Вишинський) 

4. Філософія в Києво-Могилянській академії. 

5. Філософське вчення Г.Сковороди. 

6. Філософія П.Юркевича. 

7. Філософія України другої половини XIX - поч. 

XX ст. 

8. Особливості розвитку української філософії  

XX ст. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 3, 10, 11. 
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 Семінарське заняття №7 

План 

1. Основні періоди та етапи розвитку української 

філософії. 

2. Філософські джерела та ідеї часів Київської Русі. 

3. Філософія в Києво-Могилянській академії. 

4. Філософське вчення Г.Сковороди. 

 

2 
 

СРС №5 

І. Підготувати реферати: 

1. Острозький культурно-освітній центр і його 

значення для розвитку філософії в Україні. 

2. Вплив романтичного шеллінгіанства на 

становлення філософської думки в Україні. 

3. Філософські ідеї Сильвестра Гогоцького. 

5  



 

 
4. Філософські погляди Георгія Флоровського. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 

знати: 

- визначити широкий 

спектр проблем і 

підходів до їх 

вирішення в західній 

філософії, які зумовлені 

інтересом, по-перше, до 

суперечностей 

сучасного суспільства і, 

по-друге, до 

об'єктивних тенденцій 

розвитку сучасного 

світу в цілому 

(проблеми людини, 

культури, глобальні 

проблеми тощо). 

вміти: 

- творчо і правильно 

мислити; 

- свідомо вирішувати 

найперші питання 

людського 

світоорієнтування, 

самоусвідомлення та 

самоствердження. 

Тема 8. Сучасна світова філософія  

Лекція №10 

План: 

1.Загальна характеристика сучасної світової 

філософії. 

2. Основні напрями сучасної світової філософії. 

3. Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера, С. 

Кь'єркегора, Ф. Ніцше. 

4. Сцієнтистські напрями у філософії. 

Позитивізм. Неопозитивізм. Постпозитивізм. 

5. Філософська антропологія (М.Шелєр, А.Гелен. 

Г. Плесснер). 

6. Філософські ідеї представників 

екзистенціалізму (М. Гайдеггер,  

К. Ясперс, Ж-П. Сартр, А. Камю). 

7. Феноменологія. Герменевтика. «Філософія 

життя». Постмодернізм. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова: 2, 6, 7. 
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СРС №6 

І. Підготувати реферати: 

1. Основні напрями сучасної світової філософії. 

2. Вихідні ідеї філософії А. Шопенгауера, С. 

Кь'єркегора, Ф. Ніцше. 

3. Сцієнтистські напрями у філософії. 

Позитивізм. Неопозитивізм. Постпозитивізм. 

4. Філософська антропологія (М.Шелєр, А.Гелен. 

Г. Плесснер). 

5. Філософські ідеї представників 

екзистенціалізму (М. Гайдеггер,  

К. Ясперс, Ж-П. Сартр, А. Камю). 

7. Феноменологія. Герменевтика. «Філософія 

життя». Постмодернізм. 

8. Релігійна філософія XX ст. 

9. Головні ідеї феноменології  

Е. Гуссерля. 

10.Персоналізм як напрямок філософії XX ст 

5  

знати: 

- з'ясувати відмінності 

між поняттями «буття», 

«субстанція» та 

«матерія», за 

допомогою яких 

визначається об'єктивна 

Тема 9. Онтологія 

Лекція №11 

План 

1. Буття як філософська категорія і основні його 

форми. 

2. Формування і розвиток науково-філософського 

поняття матерії. Структура матерії. 

 

2 
 



 

 
реальність, 

характеризувати і 

основні форми буття 

(природне та соціальне, 

індивідуальне та 

суспільне, буття речей і 

буття людини тощо), 

загальних визначень 

простору і часу, дати 

характеристику їхніх 

властивостей та 

пояснити їх 

взаємовплив. 

вміти: 

- розуміти сутність 

внутрішнього світу 

людини; 

- розглядати людину в 

окресленнях свободи, 

самоздійснення, 

пошуку та утвердження 

життєвих сенсів. 

3. Матерія та її атрибути. Матеріальна єдність 

світу. 

4. Проблема походження свідомості. 

Індивідуальна та суспільна свідомість. 

5. Структура та функції свідомості. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова:  5, 8, 9. 

Семінарське заняття №8 

План 

1.. Буття як філософська категорія і основні його 

форми. 

2. Формування і розвиток науково-філософського 

поняття матерії. Структура матерії. 

3. Матерія та її атрибути. Матеріальна єдність 

світу. 

4. Проблема походження свідомості. 

Індивідуальна та суспільна свідомість. 

І. Підготувати реферати: 

1. Сучасна космологія та квантова механіка про 

світобудову. 

2. Зміст та функції поняття буття у філософії. 

3. Проблеми та складності наукового вивчення 

свідомості. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 
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знати: 

- окреслити 

проблемність процесу 

цілеспрямованого 

відображення дійсності 

у свідомості людини, 

зумовленого суспільно-

історичною практикою 

людства, тобто - 

пізнання з'ясувати, що 

розуміють під 

«об'єктивною істиною», 

«абсолютною істиною», 

«відносною істиною», 

«конкретністю істини», 

«заблудженням». 

визначити особливості 

наукового пізнання, 

його відмінність від 

пізнання взагалі. 

вміти: 

- усвідомити високий 

гуманістичний зміст 

своєї діяльності, 

Тема 10. Гносеологія 

Лекція №12 

План 

1. Пізнання як філософська проблема. 

2. Неподільність суб'єкта і об'єкта в 

пізнавальному процесі. Зв'язок практики і 

пізнання. 

3. Проблема істини. 

4. Специфіка, рівні і форми наукового пізнання. 

5. Класифікація методів наукового пізнання та їх 

характеристика. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова:  9, 10, 11. 
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Семінарське заняття №9 

План 

1. Пізнання як філософська проблема. 

2. Неподільність суб'єкта і об'єкта в 

пізнавальному процесі. Зв'язок практики і 

пізнання. 

3. Проблема істини. 

4. Специфіка, рівні і форми наукового пізнання. 
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обґрунтувати з 

філософської точки 

зору свою теоретичну 

позицію і прийняти 

практичне рішення. 

5. Класифікація методів наукового пізнання та їх 

характеристика. 

 

І. Підготувати реферати: 

1. Види пізнання та їх взаємозв'язок. 

2. Істина та життєва правда. 

3. Проблеми критеріїв істини в сучасній 

філософії. 

4. Поняття методу пізнання та його значення в 

науковому пізнанні. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 

знати: 

- філософські концепції  

людини: 1) 

біологізаторські 

(психологізм, 

натуралізм, 

волюнтаризм, 

натуралістичний 

дуалізм); 2) 

соціологізаторські 

(конвенціоналізм, 

соціологізм, панлогізм, 

соціологічний дуалізм); 

3) спіритуалістичні 

(суб’єктивний 

антропологізм, 

антропологічний 

матеріалізм, релігійний 

антропологізм, 

спіритуалістичний 

дуалізм). 

вміти: 

- визначати предмет 

філософської 

антропології і 

відокремлювати його 

від предмету 

зацікавленості етики; 

- користуватися 

добутками 

філософської 

антропології у власному 

житті. 

Тема 11. Антропологія 

Лекція №13 

План 

1.  Проблема людини в історії філософії. 

2. Філософські концепції людини. 

3.Гіпотези виникнення людини: релігійна, 

космічна, еволюційна.  

4. Людина як біопсихосоціокультурна істота. 

5.Сенс життя людини. Проблема смерті та 

безсмертя. 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова:  21, 22. 
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Семінарське заняття №10 

План 

1.  Проблема людини в історії філософії. 

2. Філософські концепції людини. 

3.Гіпотези виникнення людини: релігійна, 

космічна, еволюційна.  

4. Людина як біопсихосоціокультурна істота. 

5.Сенс життя людини. Проблема смерті та 

безсмертя. 

 

І. Підготувати реферати: 

1.Методологічні принципи філософської 

антропології. 

2.Проблема свободи і відповідальності людини. 

3.Проблема протистояння і комунікації різних 

парадигм філософії людини у  

ХХ ст.. Феномен постмодернізму. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 
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знати: 

- зрозуміти саме 

філософське коло 

Тема12. Соціальна філософія 

Лекція №14-15 (4 години) 

План 

4  



 

 
проблем вивчення 

функціонування та 

існування суспільства; 

розкрити умови 

прогресу та регресу 

суспільства; 

охарактеризувати риси 

соціальної філософії, 

що відрізняють її від 

соціології та інших 

гуманітарних наук. 

вміти: 

- орієнтуватися в 

концепціях історичного 

поступу людства; 

- визначати предмет 

соціальної філософії і 

відокремлювати його 

від предмету соціології. 

 

1. Основні теоретичні концепції розуміння 

суспільства. 

2. Розвиток суспільства і динаміка соціальних 

процесів. 

3. Історична різноманітність і єдність 

суспільства. 

4. Філософія історії як напрям філософського 

знання. Людина та історія. 

5. Людина і суспільство: основні аспекти 

співвідношення. 

6. Суспільний прогрес і глобальні проблеми 

сучасності 

Рекомендована література: 

Основна:  3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 

Додаткова:  1, 2, 11. 

Семінарське заняття №11 

План 

1. Основні теоретичні концепції розуміння 

суспільства. 

2. Розвиток суспільства і динаміка соціальних 

процесів. 

3. Історична різноманітність і єдність 

суспільства. 

4. Філософія історії як напрям філософського 

знання. Людина та історія. 

5. Людина і суспільство: основні аспекти 

співвідношення. 

6. Суспільний прогрес і глобальні проблеми 

сучасності 

2  

СРС №7 

І. Підготувати реферати: 

1. Соціальна філософія: актуальні проблеми 

сучасного вивчення суспільства. 

2. Місце та роль традицій в духовному житті 

суспільства. 

3. Роль історичної пам'яті у здійсненні 

історичного процесу. 

ІІ. Підготуватись до тестової контрольної 

роботи. 

ІІІ. Підготуватись до усного опитування. 
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 Підсумкова контрольна робота 2  

 Підготовка до  контрольної   

роботи 
3  

Загалом   90  
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