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ВСТУП 
 
Філософія - це безліч тем,  пізнавальних схем і моделей,  які 

характеризуються фундаментальністю або докорінністю. При цьому 
кожний витвір філософської думки претендує на статус культурного 
явища й тому заслуговує на збереження його неповторності. 
На відміну від інших наук,  де безперервно відбувається процес 

ущільнення знання, згортання теорії в закони,  складних доведень у 
формалізовані схеми,  процес відкидання старих істин новими,  у 
філософії процес «внутрішнього зростання» йде дещо по-іншому. 
Поява нової філософської ідеї не перекреслює значення всіх 
попередніх,  так само як і не забезпечує цій ідеї безперечну 
загальнозначущість. Тому філософія дещо подібна до мистецтва, і це 
додає особливих труднощів при розробці будь-якого навчального 
курсу з філософії. Будь-яка спроба ознайомити студентів з усією 
філософською проблематикою  веде до побудови й поширення 
формальних схем,  що суперечить природі і сутності філософії. Але у 
багатьох випадках  такий підхід до вивчення філософії є виправданим 
і ефективним. Особливо,  коли йдеться про дистанційну форму 
навчання,  яка зумовлює значне посилення самостійної роботи 
студентів. 
Навчальний курс філософії в опорних конспектах лекцій,  що 

пропонується,  розрахований передусім на студентів, які мають 
обмежені можливості в широких лекційних курсах і змушені 
самостійно працювати над вивченням філософії. У цій ситуації ,  як 
свідчить  досвід,  конче необхідний навчальний курс,  який виступив 
би певним путівником в широкому проблемному полі філософії. Саме 
він має можливість передати інформацію у значно більшому об’ємі,  
розширити предметну основу викладання, продемонструвати 
структурно-логічні зв’язки вражаючого видовища філософської 
думки. 
Але незважаючи на те,  що зміст і форма цього курсу надасть вам 

можливість долучитися до головних філософських проблем,  усе ж 
загалом це не більше ніж «скелет» філософії,  не більше ніж 
попереднє ознайомлення з такою неосяжною галуззю людської 
культури,  якою є філософія. Й автор плекає надію,  що подані опорні 
конспекти лекцій збудять у вас інтерес і прагнення до справді 
серйозного ознайомлення з нею. У цьому вам допоможуть не тільки 
запропоновані питання для самоконтролю,  але й завдання  та тести 
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проміжного контролю знань з кожної теми, зорієнтовані на вивчення 
філософського категоріально-понятійного апарату та глибоке знання 
першоджерел і допоміжної літератури. 
Не дивлячись на певну обмеженість можливостей опорних 

конспектів у розрізі вивчення філософії, вони мають, як свідчить 
багаторічний досвід, значні переваги у порівнянні із будь-яким іншим 
навчальним посібником. По-перше, стислістю та компактністю 
викладу знань з кожної філософської проблеми та системою 
поетапного формування знань. По-друге, спрямованістю на вибір 
головного, зручністю сприйняття і відтворення, систематизацією 
вивченого. По-третє, гарантією ефективності і сталості 
запам'ятовування інформації, що складає приблизно 50% (на відміну 
від почутого або прочитаного, що забезпечує "осідання" лише 15% 
інформації). 
Як працювати з навчальним посібником? 
1. Постарайтесь  осягнути логіку теми, зміст основних її модулів 

(блоків). 
2. Відтворіть кожну тему і складові її блоки самостійно на папері. 

Це один із самих ефективних засобів організації запам'ятовування. 
3. Не зупиняйтесь на тому, що Вам вдалося відтворити опорні 

конспекти, їх потрібно прокоментувати "своїми" словами. 
4. Дайте стислу відповідь на конкретні питання. Прочитавши 

рекомендовану літературу, розв'яжіть запропоновані кросворди, 
криптограми та інші завдання. 

5. Перевірте себе на основі тестів і Ви переконаєтесь, наскільки та 
у якому обсязі засвоєна тема. 
 

Per aspera ad astra. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Термін "філософія" грецького походження. Він походить від 
двох слів: jіlеw — "люблю" та uоjіa — "мудрість". Буквально пере-
кладається як "любов до мудрості". Серед українських та російських 
дослідників XVII — середини XIX сторіч філософію часто позначали 
словом "любомудріє". Зокрема, широко вживав це слово в такому йо-
го розумінні Г. С. Сковорода. 

 
2. Виникає філософія в один і той же час — VI сторіччя до н. е. 

— в трьох культурних центрах: Середземномор'ї, Китаї, Індії. На той 
час це були досить віддалені райони, що не мали між собою регуляр-
ного сполучення. Не дивлячись на це, тут одночасно відбуваються од-
ні й ті ж процеси: 

а) руйнування міфологічного способу світобачення і світорозу-
міння. Внаслідок цього починається усвідомлення нетривкості, навіть 
крихкості буття, але натомість формуються і входять до духовного 
складу культури ідеї, які роблять існування людини у світі можливим; 

б) виникають теоретичні знання і зародки релігій спасіння. Смис-
ловим підгрунтям культурного розвитку цієї епохи стає одухотворен-
ня, а головними відкриттями — розум і особистість. Ось чому цей пе-
ріод з повним правом можна назвати "стрижневою добою" філософії. 

 
3. Своїм походженням та специфікою функціонування філософія 

пов'язана із світоглядом і виступає його теоретичною формою. Світо-
гляд — це синтетична форма вияву духовного життя людини, своєрід-
ний спосіб відтворення відношення "людина-світ". Але світогляд — 
це не тільки "огляд світу", а щось набагато більше й істотніше. Він є 
не тільки деяким образом світу, але й певною проекцією на світ люд-
ських переживань, прагнень, очікувань. Разом з тим це певне зусилля, 
певна мобілізація внутрішніх ресурсів людини, спонукання й спряму-
вання її залученості до світу. Світогляд є, таким чином, здійснюваний 
у процесі духовно-практичного освоєння світу перетин і певна моно-
літність образу світу, самообразу людини, її самопроекції на світ і са-
мовизначення у світі. Сталості й міцності позиції людини у світі надає 
пов'язаність її з іншими людьми, включеність її до соціального світу. 
Тому світогляд є суспільною формою самосвідомості людини. 
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4. Світогляд має різні структурні виміри: компонентний, рівне-
вий та функціональний. Компонентну структуру світогляду утворю-
ють різні притаманні людині форми осягнення світу. Це почуття, 
знання, цінності, оцінки та різного роду приписи, настанови і пере-
конання. Всі ці компоненти у своєму поєднанні здійснюють акт само-
усвідомлення залученості людини до світу. За рівнями своєї організа-
ції світогляд може бути поділений на світовідчуття (світ і ставлення 
до нього відтворюється тут у чуттєво-емоційній формі: оптимістичній, 
песимістичній, нейтральній), світосприйняття (знання й просторо-
во-часові уявлення про світ, які, синтезуючись, дають у результаті ці-
лісний образ світу); світорозуміння (образ світу набуває рис картини 
світу, яка відрізняється від образу світу тим, що містить пояснення; 
може бути міфологічною, релігійною, буденною, художньою, філо-
софською, науковою). Світовідчуття, світосприйняття й світорозумін-
ня, поєднуючись, визначають загальну функціональну ознаку світо-
гляду – світоперетворення. Функціональну структуру складають: ві-
ра (включає в духовний світ і практичне життя те, що не входить без-
посередньо до складу життєвого досвіду конкретного індивіда); надія 
(мрія, у здійснення якої людина повірила); любов (синтетична форма 
ставлення до світу, в якій поєднані й діяння, й споглядальне ставлення 
до людини й усього сущого). 

 
5. В історичній послідовності світогляд розвивається через міфо-

логію, релігію, філософію (історичні типи світогляду співіснують і 
взаємодіють між собою). Міфологічний світогляд (первісно-родове і 
ранньокласове суспільство) будується на відчутті цілісності світу, 
необхідної пов'язаності всього з усім. Релігійний світогляд 
(подвоєння і протиставлення видимого і невидимого світу) 
ґрунтується на ідеї посередництва між людиною і Богом. 
Філософський світогляд спрямований на  об'єктивно істинні знання 
(Логос). Філософія виникає тоді, коли світ постає перед людиною як 
такий, що потребує свого пояснення із нього самого, як продукт дії 
іманентних (внутрішньо-притаманних йому) сил. 

 
6. Як виникає філософія? Серед існуючих точок зору дві є най-

більш послідовними й  аргументованими — міфогенна та гносеоген-
на. Міфогенна теорія виходить з того, що філософія сягає своїм ко-
рінням найдавніших шарів людської свідомості, успадкувавши від мі-
фології всі стрижневі світоглядні проблеми, лише піддавши їх спеціа-
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льній раціональній обробці. Гносеогенна — наполягає на якісній від-
мінності філософії та міфології. Власним грунтом філософії оголошу-
ється раціональне знання, несумірне й несумісне з міфологічними мо-
делями світу. Кожна з них може сьогодні претендувати на істину й 
жодна з них не може зовсім виключити іншу. Однозначно можна ли-
ше констатувати, що виникненню філософії передував певний "підго-
товчий" процес, коли філософські ідеї і сам філософський спосіб мис-
лення, маючи вже деякі підстави для себе, все ж не могли ще вияви-
тись достатньою мірою, а існували  в межах інших форм духовного. 
Це духовне утворення перехідного типу дістало назву протофілосо-
фія. Передумовою виникнення філософії є поява писемності, форму-
вання безособового соціально-духовного досвіду — традиції, міфоло-
гії та знань. Виникненню і швидкому розвитку філософії значно по-
сприяли і сам лад суспільного життя, публічний характер державності, 
чинники духовно-культурного характеру (трагедія, лірика) та діяль-
ність мудреців. 

 
7. Головним способом буття філософії в культурі з часів її вини-

кнення є діалог логосу (об'єктивний закон, чітке, сперте на послідовну 
думку знання) і міфа. На цій основі викристалізовуються дві найбільш 
важливі філософські орієнтації. Перша – це філософія, яка орієнтуєть-
ся на знання наукового типу. Цей спосіб народження і здійснення фі-
лософських ідей називається епістемним (від грецького epіuтem — 
"знання"). Прикладом епістемного буття філософії можуть бути вчен-
ня Арістотеля, Аквінського, Гоббса, Канта, Гегеля, представників по-
зитивізму. Орієнтація ж філософії на форми повноти життя, вияв сти-
хійно-творчих потенцій світу й людини отримала назву софійної. 
Прикладом софійного типу є філософія Платона, Сенеки, Августина, 
Паскаля, Кіркегора, Ніцше, Марселя. Смислова сполученість цих спо-
собів буття філософії надає їй стабільності й динамізму, робить її вод-
ночас здатною до упорядкування й до творення нових смислів, до 
стимулювання суттєвих зрушень у людині й культурі. 

 
8. За ступенем узагальненості й спорідненості філософських 

знань розрізняються такі рівні їх організації (або форми буття): філо-
софська ідея (об'єктивна смислова спрямованість змісту поєднаних у 
ній понять додає нашому мисленню те, чого ніби й не було, напри-
клад: "Ніщо не виникає з нічого"); філософське вчення (послідовне 
розгортання  філософської ідеї або низки філософських ідей, здійсню-
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ване яким-небудь мислителем. Наприклад, атомістичне вчення Демо-
кріта); філософська школа (споріднені філософські вчення — іоній-
ська, піфагорейська, мегарська школи); філософська течія (спіль-
ність деяких вихідних комплексів ідей і способів їх розгортання у фі-
лософському знанні, наприклад: екзистенціалізм, неотомізм, прагма-
тизм). Найзагальнішою формою буття філософії є філософський на-
прямок (певна смислова єдність у філософії, яка забезпечується спі-
льністю окремих принципів світорозуміння). Такими напрямками у 
філософії є матеріалізм та ідеалізм. 

 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 
 

 
1. Де, коли, чому і як виникає філософія? 
2. Що таке світогляд, його історичні форми та структура? 
3. Чим можна пояснити багатоманітність форм і способів буття 

філософії? 
4. У чому суть софійного та епістемного способів філософського 

мислення? Назвіть їх типових представників. 
5. Простежте зміну змісту поняття «філософія» протягом історії. 

Прореферуйте для цього статтю В. Віндельбанда «Прелюдії». 
(Див.: Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 1. – М., 
1991. – С. 67-75). 

6. І. Кант сформулював три питання, які мають, за його переко-
наннями, принципове значення для філософії: Що я в змозі зна-
ти? Що я повинен робити? На що я можу сподіватись? Визначте, 
які три типи відношення людини до світу вони відображають? 
Охарактеризуйте кожен з цих типів відношення людини до світу. 
( Див.: Введение в философию. Ч.1.-М.,1989. - С.42-48). 

7. Дайте логічне обґрунтування вислову Л. Шестова «Завдання 
філософії не в тому, щоб заспокоювати людей, а в тому, щоб 
бентежити їх». 
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8. Підберіть з графи «Б» визначення, які розкривають зміст по-
нять графи «А». 
А Б 

1. Світ 
2. Релігія 
3. Міфологія 
4. Світорозуміння 

а) пізнавально-інтелектуальна сторона світогля-
ду; 

б) ототожнення природного та людського життя ; 
в) єдність об’єктивної дійсності (природи і суспі-
льства) і дійсності людських сутнісних сил ; 

г) відображення дійсності в конкретно-чуттєвих 
образах ; 

д) віра в існування надприродних сил і їх роль у 
створенні світу і життя людини ; 

е) образно-фантастичне розуміння світу, що ґру-
нтується на обожненні сил природи ; 

є) об’єктивна дійсність. 
 

9. Розшифрувавши криптограму,  прочитаєте вислів М. Бердяєва 
про філософію. 

 

1. Поняття, що означає вчення про сутність людини (1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 5, 10, 11, 
12) ; 

2. Слово, що виражає найбільш суттєву рису міфа (1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 15, 5, 4, 9, 2, 
11, 13, 3, 16); 

3. Країна, в якій виникає філософія (10, 4, 18, 19, 11, 12). 
 

10. Розв’яжіть кросворд : «Світогляд». 
По горизонталі : 
 

4. Уява або ідея, опосередкована власним до-
свідом. 
6. Софія. 
7. Спосіб існування релігійного світогляду. 
8. Рок. 
 

По вертикалі : 
 

1. Уявлення про досконалість світу і людини. 
2. Вчення про суще як таке. 
3. Складова світогляду. 
5. Те, з чого народжується філософія. 
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ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. Яке з визначень світогляду є недостатньо повним? 
         а) світогляд - це форма самосвідомості особистості та суспі-

льства ; 
         б) світогляд - це сума знань про світ ; 
         в) світогляд - це здоровий глузд ; 
         г) світогляд - це інтегральне духовне утворення, що спону-

кає до практичної дії. 
2. Визначте, які способи філософствування знайшли вираження в 

цих висловах. 
         а) філософія - це епоха, схоплена в думці (Г.Гегель); 
         б) філософія - це стислий виклад науки свого часу (О. Конт); 
         в) предмет філософії - логічний аналіз мови науки (Л. Вітге-

нштейн); 
         г) головне питання філософії - це питання про те, чи варто 

людині жити (А. Камю); 
         ґ) філософія  є  перш  за  все вчення про смисл людського іс-

нування (М. Бердяєв); 
         д) у той  час, як наукове пізнання йде до окремих предметів, 

у філософії мова йде про цілісність буття (К. Ясперс); 
        е) філософія... є  чимось  проміжним  між  теологією  і  нау-

кою (Б. Рассел); 
        є) визначення  слова  «філософія»  може  мати тільки харак-

тер конвенції чи угоди (К. Поппер). 
3. Які з наведених питань є філософськими? 
        а) Що таке людина і яке її місце в світі? 
        б) Що таке свобода? 
        в) У чому сутність гравітації? 
        г) Які конкретні шляхи вирішення екологічної кризи? 
        ґ) Що таке спадковість? 
       д) У чому сенс людського життя? 
       е) Чи розширюється Всесвіт? 
       є) Чи відбувається прогрес суспільства? 
4. Філософія виникає : 
        а) у VI  ст. до н.е.; 
        б) у IX-VIII  ст. до н.е.; 
        в) у II  ст. до н.е.; 
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         г) у I  ст. н.е.; 
         ґ) у V-VI  ст. н.е. 
5. Хто із стародавніх філософів уперше використовує поняття 

«філософія»?  
         а) Конфуцій; 
         б) Фалес; 
         в) Піфагор; 
         г) Сократ; 
         ґ) Платон. 
6. Що є предметом філософії? 
         а) людина та її сутнісні виміри; 
         б) суспільство і його історія; 
         в) людина   світ; 
         г) природа у всій її багатоманітності; 
         ґ) найбільш загальні закони розвитку суспільства і мислення. 
7. Яке з визначень філософії є найбільш повним? 
        а) філософія - це епоха, схоплена в думці (Гегель); 
        б) філософія є вчення про шляхи здійснення сенсу людського 

існування (Бердяєв) 
       в) філософія є сповідь її творця (Ніцше); 
       г) філософія - універсальний спосіб самоусвідомлення люди-

ною самої себе, свого місця у світі та свого призначення у 
ньому. Вона є теоретичною формою світогляду, загаль-
ною світоглядною методологією; 

       ґ) філософія є системою виховання людини близькою до Бога. 
(Шелер). 

8. Вчення  яких  філософів можуть бути прикладом епістемного 
способу буття філософії?  

         а) Сократа; 
         б) Арістотеля; 
         в) Фоми Аквінського; 
         г) Платона; 
         ґ) Рассела. 
9. Вчення яких філософів можуть бути прикладом софійного спо-

собу буття філософії?  
        а) Сенеки; 
        б) Кіркегора; 
        в) Ніцше; 
        г) Гегеля; 
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          ґ) Сартра.  
10. Найзагальнішою формою буття філософії є: 
          а) філософська ідея; 
          б) філософська школа; 
          в) філософський напрямок; 
          г) філософська течія. 
11. Філософський напрямок - це: 
          а) матеріалізм; 
          б) піфагорійська школа; 
          в) екзистенціалізм; 
          г)  ідеалізм; 
          ґ) неопозитивізм. 
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Філософія є смислотвірним ядром культури. Здійснюючи в культурі смисловий
синтез,  філософія імпульсує цілісне єднання і подальше нарощування

культурних надбань людства.

СВІТОГЛЯДНА

ФУНКЦІЇ ФІЛОСОФІЇ

МЕТОДОЛОГІЧНАПІЗНАВАЛЬНА СОЦІО-
КУЛЬТУРНА ПРОГНОСТИЧНА

 
 
 

РЕЗЮМЕ 
 

1. Мудрістю у всіх  народів називають досконале й повне знання 
(точніше, знання всього) й відповідний до нього досконалий спосіб 
життя. На першому місці тут стоїть досконале життя, а воно вже за-
свідчує досконалість знання й надає життю носія мудрості (мудрецю), 
його думкам і вчинкам безпосереднього авторитету. Знання, які скла-
дають мудрість, мають одночасно індивідуальний та універсальний 
характер. Згодом уявлення про мудрість немовби розщепилося. При-
хована в мудрості ідея універсальності й всесильності людського 
знання постала повною мірою у Піфагора. Саме він зрозумів, що не-
обхідною ознакою знання є його об'єктивність, прилученість до зага-
льного ладу буття. На цій основі виникає уявлення про мудрість як 
знання, що максимальною мірою позбавлене чуттєвої конкретності, як 
знання "про причини і начала", "про сутність", "про суще як таке вза-
галі" (Арістотель). 

 
2. Необхідною передумовою цих знань були знання, що виходи-

ли за межі міфологічно опанованої реальності, мали сакральний хара-
ктер й входили до складу релігійного світогляду. Перші астрономічні 
спостереження, математичні розрахунки тощо розглядались як слу-
жіння таємничим силам, що правлять світом. Ці знання усвідомлю-
ються як такі, що не підлягають розголосу, потребують утаємничення 
й приховування. Знання такого типу пізніше дістали назву езотерич-
них. На цьому рівні можна говорити лише про протофілософію — 
певний духовний комплекс перехідного типу, в якому поєднані руди-
менти міфологічних уявлень, релігійні вірування, вияви народної муд-
рості й гідні загального визнання зразки колективної та індивідуальної 
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художньої творчості (Єгипет, Вавилон, Персія). 
 
3. Внутрішнє протиріччя езотеричних знань (з одного боку, ці 

знання вимагали широкої їх повідомлюваності, вільного їх поширення 
й вільного доступу до них, а з другого, — вони не були повною мірою 
науковими, бо існували не як самостійний витвір людського духу, а як 
символічний вияв якоїсь вищої реальності) призвело до того, що вони 
не набули в культурі самостійного розвитку, залишившись "міжструк-
турним" феноменом. Саме тому вони викликають сьогодні до себе де-
далі зростаючий інтерес. Це протиріччя на початку І тисячоліття до 
н.е. було розв'язане через виникнення знання нового типу, яке поєдну-
вало в собі світоосяжність, загальнозначущість, повідомлюваність і 
закритість. Це було філософське знання. Від емпіричного знання во-
но відрізнялося своєю спрямованістю на пояснення граничних питань 
("Чому є світ?", "Як він є?", "Чи є початок і кінець світу?" тощо). Від 
езотеричних знань воно відрізнялось своєю принциповою пові-
домлюваністю, зверненістю потенційно до кожної людини. А від за-
родків наукового знання (загальновідомих) філософське знання відрі-
знялось певною закритістю. Воно зорієнтоване на його особисте 
сприйняття й перетворення на ґрунті індивідуального мислительного 
зусилля. Тільки через вільне особисте мислення філософське знання 
стає живим і динамічним, справжнім каталізатором людської культу-
ри. Чинником, який поєднав усі передумови виникнення філософсько-
го знання і "запустив двигун" його власного розвитку, стало особисті-
сне начало людини, самостійно мислячої й відповідальної у своїх ду-
мках і вчинках людської особистості (Конфуцій, Парменід, Фалес, Ге-
ракліт, Емпедокл та ін.).  

 
4. Що зумовило появу особистості на арені культури, поставило 

її біля витоків філософського знання? 
а). Соціально-практичні чинники: масове використання заліза, що 

спричинило швидкий ріст продуктивних сил і збільшення населення; 
інтенсивне освоєння територій; розвиток торгівлі і мореплавства; роз-
виток товарно-грошових відносин; переоформлення соціальних струк-
тур; утворення нових держав; публічний характер державності. Ці 
процеси найбільш активно проходили в Китаї, Індії і Середземномор’ї. 

б). Духовно-культурні чинники: виникнення трагедії і лірики, а 
також різних виявів народної мудрості; мудрість (як персоніфіковані 
знання і досконалість); діяльність мудреців; мудрість як загадка, що 
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знаменує собою вихід за межі міфологічного світогляду й вияв потре-
би в новому способі світоосягнення; вимога вияву сили й суверенності 
людської думки; ствердження утаємниченості буття й необхідності 
для людини опановувати приховані від неї буттєві смисли. 

 
5. Зміна ставлення людини до світу і самого пізнавального 

суб’єкта зумовили справжнє філософське мислення. Останнє почина-
ється з ідеї природної необхідності, яка набирає згодом сенсу ідеї сві-
тового закону. В грецькій філософії він визначається як "Логос", а в 
китайській — як "Дао". Це раціональне мислення. Здійснюється воно 
за межами міфологічного та релігійного світогляду і є неприйнятним 
та навіть загрозливим для них. Перша вимога філософії: все потребує 
свого пояснення, причому пояснення раціонального, здійснюваного 
засобами логічного мислення. Друга — знання повинні виступати як 
відкриття. Здобуття об'єктивних смислів і водночас сприйняття їх роз-
глядаються як особистісний набуток. Способом народження і здійс-
нення філософських знань стає логічне конструювання. А підвалиною 
загального визнання філософських ідей виступає особиста мислитель-
на здатність філософа, його вміння реалізовувати її у формах діалогіч-
ного мислення. 

 
6. На перших етапах свого існування філософія являла собою 

"сукупне знання" про світ, яке містило в собі елементи фізичних, хімі-
чних, біологічних та інших  знань, котрі згодом, протягом тривалого 
періоду розвитку філософії, поступово "відбрунькувалися" і ставали  
самостійними галузями наукового знання. В міру їх кількісного зрос-
тання і відповідної систематизації та "автономізації" ці знання "звіль-
нилися" від світоглядно-оціночних елементів, переставши бути філо-
софією і водночас ставши наукою. 

Предметом філософії є світ загалом (природа, суспільство, мис-
лення) у своїх найзагальніших закономірностях, розглядуваний під 
кутом зору суб'єкт-об'єктного відношення. Звідси і специфіка філо-
софського знання. Наукові ж знання — це "незацікавлені" знання, 
знання про об'єкт сам по собі (про природу: фізика, хімія, геологія, 
біологія та ін.; про суспільство: історія, мовознавство та ін.; про лю-
дину: антропологія, фізіологія вищої нервової діяльності, психологія 
та ін.). 

 
7. Спільним для філософії і науки є те, що їх знання максимально 
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позбавлені чуттєвої конкретності, і одній, і другій властива логічна 
обґрунтованість положень та теоретичний характер їх досліджень. 
Відмінність їх полягає найперше в несумірності мудрості і знань (“на-
громадження знань не навчає мудрості”). Філософське знання – "заці-
кавлене" (світоглядне) знання, а наукове — безвідносне до людських 
інтересів. На відміну від науки, теоретичні тези філософії не завжди 
піддаються підтвердженню результатами спостережень або експери-
ментів. Філософія, як правило, не підлягає об'єктивному контролю з 
боку досвіду або алгоритму. До того ж  у філософії поява нової ідеї 
або цілої теорії, на відміну від науки, ще не викликає безперечного ви-
знання хибності інших ідей або теорій. Розвиток філософії не має та-
кож характеру комулятивного процесу. Тут спостерігається не стільки 
ущільнення знання, як в науці, скільки зростання багатоманітності на 
зразок того, як це відбувається в мистецтві. Розв'язання проблем тут 
ніколи не є остаточним. Специфічним, нарешті, є і предмет філософ-
ського дослідження. Він не має тих ознак об'єктивної дійсності, які 
мають інші науки. Саме тому філософські твердження не мають хара-
ктеру об'єктивно істинних знань, завжди залишаються проблематич-
ними. 

 
8. Найважливішим, основним питанням філософії є питання про 

відношення мислення до буття. Це питання окреслює позицію 
кожного філософа відносно решти питань і проблем, що виникають у 
процесі філософського осмислення світу. Ті філософи, що виходять із 
первинності буття,  природи, тіла, називаються матеріалістами; ті ж, 
що визнають первинність духу, свідомості, мислення, — ідеалістами. 
Оскільки ці позиції протилежні, то між матеріалізмом і  ідеалізмом 
протягом усієї історії філософії точиться боротьба. У різні історичні 
епохи як матеріалізм, так і ідеалізм отримували різноманітні форми 
конкретного виявлення. Історії філософії відомі спроби "обминути" 
основне питання філософії, віднайти якесь інше його вирішення. Од-
нією з таких спроб є так званий дуалізм ( від лат. duа — два ), який  
прагне витлумачити матерію і свідомість у вигляді двох, незалежних 
один від одного, паралельно співіснуючих основ (Р. Декарт, І. Кант). 

Питання про відношення мислення до буття має ще й другу сто-
рону. Йдеться про те, як відносяться наші думки про світ, що нас ото-
чує, до самого цього світу? Чи спроможне наше мислення пізнавати 
дійсний світ? Значна частина філософів (матеріалістів і ідеалістів) по-
зитивно відповідають на другу частину основного питання філософії, 
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тобто вважають світ пізнаваним. Інші — заперечують пізнання світу. 
Вони назвали свою позицію агностицизмом (від грец.  ăyuwrog – 
недоступний пізнанню). 

 
9. Щодо розуміння світу і людини у світі з початку виникнення 

філософії сформувалися ще дві позиції. Одна стверджувала мінливість 
усього сущого, друга — його непорушність і сталість. Обидві позиції 
проходять через усю історію філософії аж до наших днів. Перша відо-
ма в історії філософії як діалектика, друга — як метафізика. І діале-
ктика, і метафізика характеризують філософію з точки зору методу, її 
підходу до пізнання і впливу на навколишній світ, відображають дія-
льний методологічний аспект філософствування. 

 
10. Філософія "проростає" в повсякденні й водночас стверджує 

здатність людини до перевершення буденного існування. Вона висвіт-
лює як життєво остаточні світоглядні уявлення й переживання і разом з 
тим піддає їх випробуванню на осмисленність і життєву продуктив-
ність. Філософія прагне надати своїм набуткам безперечної переконли-
вості через прилучення до кола наукових знань і поряд з цим уникає 
твердого статусу, демонструє свою здатність перевершувати можливос-
ті науки. 

 
11. Філософія є універсальним способом самоусвідомлення лю-

диною самої себе, свого місця у світі, свого призначення в ньому. Во-
на виступає теоретичною формою розвитку світоглядного знання й за-
гальною світоглядною методологією. У процесі свого соціокультурно-
го здійснення вона виконує такі функції: 1) світоглядну (вся філософ-
ська проблематика пов'язана із смислотвірним центром відношення 
"людина — світ". Навколо нього формується той духовний зміст, що 
його набуває людина, відшукуючи відповіді на питання, що націлені 
на здобуття нового смислу. Саме на цій основі філософія розробляє і 
обґрунтовує найважливіші принципи соціально-політичної, наукової, 
моральної і естетичної орієнтації людей); 2) методологічну (відкриває 
і обґрунтовує найзагальніші форми організації процесу пізнання соці-
альної дії. Філософія не тільки живить наукову думку доглибинними 
смислами і слугує орієнтиром у процесі наукового пошуку, але й ви-
ступає певною формою упорядкування світоглядних знань, позбав-
люючи тим самим внутрішній світ людини від "духовних порожнин" 
та аморфності думок, вірувань, переживань); 3) пізнавальну (філосо-
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фія не тільки узагальнює, але й завдяки цьому допомагає глибше про-
никати в таємниці буття. До того ж їй найбільшою мірою властиве 
втілення критичності людської думки — те, що можна було б назвати 
чесністю людського духу перед самим собою); 4) соціокультурну (як  
форма освоєння людиною світу, філософія виступає смислотвірним 
ядром культури. Слугуючи способом звільнення цілісності культури, 
вона разом з тим підноситься над нею, виступає її самосвідомістю); 5) 
прогностичну (філософія виступає для людини своєрідним способом 
подолання наявного. Вона відкриває в людському бутті вимір належ-
ного й бажаного, намагається обжити його для людини, обґрунтувати 
різні способи реалізації людини у ньому. Цим самим вона виявляє 
свою здатність проектувати і до деякої міри прогнозувати життя лю-
дини й людства в їх перспективі).  
 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 

1. У чому полягає специфіка філософського знання ? Його харак-
терні риси. 

2. Назвіть причини, які зумовили виникнення філософського 
знання. 

3. Чим відрізняються філософські знання від наукових і що у них 
є спільного? 

4. Філософія та міфологія,  філософія та релігія : спільне та від-
мінне. 

5. У чому суть основного питання філософії? 
6. Чим пояснюється існування матеріалістичної та ідеалістичної 
течії у філософії? 

7. Поняття методу філософської рефлексії. У чому відмінність 
між діалектикою та метафізикою? 

8. Яку роль відіграє філософія в культурі? 
9. Які функції виконує філософія? Дайте їх характеристику. 
10. Прочитайте праці М.К. Мамардашвілі «Как я понимаю фило-
софию» М., 1992 р., та М. Хайдеггера «Что такое философия» 
(Вопросы философии. №8, 1993). Прореферуйте їх, співставте 
точки зору.  

11. Дайте відповідь на питання : чи є філософія природнім наслід-
ком розвитку потреб людського життя, тобто чи має об’єктивні 
причини для свого існування, або ж вона є лише формою полі-
тичної ідеології чи абстрактним мудруванням з приводу про-
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блем, які не вирішуються іншими науками? Аргументуйте 
свою відповідь.  

12. Складіть короткий конспект праці В.В. Соколова «Основне 
питання філософії в його історико-філософській конкретності і 
розвитку» (Философские науки. №8, 1990).  

13. Сформулюйте аргументи і контраргументи до позиції А. Камю 
«Мислять лише образами. Хочеш бути філософом - пиши ро-
ман». 

14. Розгорніть вислів у формі діалогу «Метафізика є основною по-
дією людського буття. Вона і є  самим людським буттям» 
(Хайдеггер М. Що таке метафізика // Читанка з історії філосо-
фії. Кн.6 . - К., 1993. - С.99). 

15. Підібравши синоніми до наведених понять,  заповніть крос-
ворд. 

 
По горизонталі: 2. Фетиш. 
                              4. Софія. 
                              7. Магія. 
                              8. Категорія. 
 
По вертикалі:     1. Синкретизм. 
                               3. Креаціонізм. 
                               5. Міф. 
                               6. Фатум. 

 
16. Структура філософського знання. Заповніть назви теорій, що 
виражають основні рівні філософсько-теоретичного освоєння 
дійсності. 

 
 

17. Прочитавши уривок з праці М. Бердяєва «О назначении чело-
века. Опыт парадоксальной этики» (Мир философии. Ч.1. -
С.111-116), вставте пропущені слова в наведених виразах і за-
повніть  кросворд. 
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По горизонталі: 
1.  «Тому для філософії буття є дух,  
для науки ж буття є ...» 
6.  «Буття, що не є дух, яке «зовні», а 
не всередині,  є тиранія ...». 
По вертикалі: 
1.  « … це посвята в тайну буття, в 
містерії життя». 
2.  «Кінець … є кінець філософії». 
3.  «... знаходиться в безперервному 
русі, її гіпотези і теорії часто змі-
нюються і старіють». 
4.  «... бачити світ в людині і тільки в 
     цьому її специфічність». 
5.  «... є лише в тому,  що в мені і зі 
мною, тобто в духовному світі». 

 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ 
 

1. Філософські знання характеризуються: 
        а) практичністю; 
        б) загальнозначимістю; 
        в) надприродністю; 
        г) закритістю; 
        ґ) світоосяжністю; 
       д) повідомлюваністю. 
2. Наука і філософія відрізняються за: 
         а) відсутністю чуттєвої конкретності; 
         б) індиферентністю до людських інтересів; 
         в) логічною обгрунтованістю положень; 
         г) теоретичним характером досліджень; 
         ґ) світоосяжністю. 
3. У який період відбувається найбільш бурхлива диференціація 

знань, відгалуження наук від філософії? 
       а) V ст. до н.е.; 
       б) ХІІ ст.; 
       в) ХVII ст.; 
       г) ХІХ ст.; 

               ґ) ХХ ст. 
4. Кому із мислителів ХІХ ст. належить ясне і чітке формулюван-
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ня основного питання філософії ? 
         а) Шеллінгу; 
         б) Фейєрбаху; 
         в) Гегелю; 
         г) Марксу; 
         ґ) Енгельсу. 
5. Визначте, яка із наведених думок відображає ідеалістичну лі-

нію у філософії. 
         а). Я мислю,  отже,  я існую (Декарт); 
         б). Природа є причина самої себе (Спіноза); 
         в). Все дійсне - розумне,  все розумне - дійсне (Гегель); 
         г). Існувати - значить бути сприйманим (Берклі). 
6. Агностицизм … : 
        а)  заперечує буття бога; 
        б)  визнає первинним дух,  ідею,  свідомість; 
        в) прагне витлумачити матерію і свідомість у вигляді двох 

незалежних одна від одної основ; 
        г)  форма матеріалістичної філософії; 
        ґ)  заперечення пізнання світу. 
7. Визначте методи філософської рефлексії : 
        а)  моделювання; 
        б)  метафізика; 
        в)  діалектика; 
        г)  експеримент; 
        ґ)  спостереження. 
8. Вислів «Все тече, все змінюється» належить: 
        а)  Фалесу; 
        б)  Піфагору; 
        в)  Геракліту; 
        г)  Юму; 
        ґ)  Ніцше. 
9. Філософія виконує функції : 
        а)  ілюзорно – компенсаторну; 
        б)  світоглядну; 
        в)  регулятивну; 
        г)  методологічну; 
        ґ)  соціокультурну; 
       д) прогностичну. 
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РЕЗЮМЕ 
 
 

1. Філософія Стародавньої  Індії і Стародавнього Китаю має ряд 
особливостей, що зумовлені специфікою суспільного розвитку цих  
країн. Розпад первіснообщинних відносин і заміна їх рабовласниць-
кими тут  ускладнені і заторможені феодально-ієрархічною організа-
цією суспільства (чиновничо-бюрократична  система Китаю і  касто-
вий лад в Індії) сприяли консервуванню традиційних релігійно-
міфологічних уявлень і зростанню їх ролі у формуванні перших філо-
софських учень. Ці обставини, у свою чергу, зумовили панування в 
давньосхідному світогляді релігійно-етичної  проблематики над нау-
ково-теоретичною, ідеалізму над матеріалізмом. Виникнувши у цьому 
регіоні, філософія не стільки критично заперечувала міфологію і релі-
гію, скільки намагалася побороти їх з середини шляхом раціоналізації 
і концептуального розвитку закладених у них світоглядних можливос-
тей. 

2. Панівні цільові вектори  давньосхідної філософії:  
Перший. Пізнавальне відношення до світу не доходить тут до ха-

рактерного для греків культу знання заради знання. Воно підпорядко-
ване критичному завданню поведінки (Китай) або проблемі спасіння, 
тобто подоланню страждань через звільнення душі від безконечного 
колеса народжень (Індія). У відповідності з цим конструюється харак-
терна для східної філософії картина світу.  
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Другий. Природа трактується в основному  не як предмет теоре-
тичних розмірковувань і досліджень, а як об'єкт релігійно-етичної ре-
флексії.  

Третій. Вчення про світ розгортається як варіація і продовження 
етичного вчення про людину, натурфілософія шукає в бутті не приро-
дні причиново-наслідкові зв’язки, а вселенський моральний світопо-
рядок (індійська карма), що визначає життєвий шлях і долю людини.  

 
3. Загальні тенденції стародавньої індійської філософії прояви-

лись у  поглядах представників філософських шкіл: санкх’я, йога, мі-
манса, веданта, вайшешика, ньяя, раннього буддизму, джайнізму. 
Але у цей час існує також альтернатива цим загальним тенденціям, що 
проявилася перш за все в матеріалістичних і наївно діалектичних уяв-
леннях філософської школи локаята-чарвака. Ця школа узагальнила 
волелюбні і богоборчі настрої. В основі світобудови, згідно локаятиків 
і чарваків, лежить повітря, вогонь, вода і земля, а комбінація їх утворює 
речі, у тому числі людину. Духовної реальності не існує, душі як такої 
немає. Існування богів — фікція, а священні тексти, що розповідають 
про них, — видумка жреців. Єдиними достовірними джерелами пізнан-
ня є відчуття і сприйняття, а єдиним критерієм і метою плинного життя 
— радість тілесного існування і насолоди благами поцейбічного світу.  

 
4. Основними філософськими школами Стародавнього Китаю, 

що визначали загальну релігійно-моральну спрямованість китайської 
філософії цього періоду, були: конфуціанство, моїзм, легізм та ін. 
Тут пізнавальне відношення до світу підпорядковується практичному 
завданню поведінки; природа інтерпретується як об’єкт релігійно-
моральної рефлексії; вчення про світ розгортається як варіація: продо-
вження етичного вчення про людину; пошук вселенського світопоряд-
ку, що визначає життєвий шлях і долю людини; релігійна “забарвле-
ність” усіх філософських пошуків.  

Поряд з цим мали також місце матеріалістичні і наївно-
діалектичні тенденції, найбільш характерні школі даосизму (заснов-
ник — Лао-Цзи) з її вченням про дао (першопричина усього сущого). 
Дао - сутність і основа всіх речей. Воно нескінченне і невидиме. Су-
часною філософською мовою дао - це єдність буття і небуття, єдність 
закону і основи зміни речей. Крім того, майже всій давньокитайській 
філософії було властиве натурфілософське уявлення про п’ять елеме-
нтів (вогонь, вода, дерево, метал, земля), що складають фізичний фун-
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дамент космосу. 
Унікальним явищем у китайській культурі цього періоду була по-

стать Ван Чуна, який не належав до жодної із філософських течій. Ван 
Чун дотримувався натурфілософських поглядів, досвід вважав голо-
вним джерелом знань, був вільнодумцем. Одначе всі розділи його 
вчення проникнені фаталізмом (людина — іграшка в руках долі. Доля 
суспільства також не залежить від людей, тому що все визначається 
примхами природи). 

 
5. Виникненню античної філософії сприяли такі обставини: 1) 

зрілі рабовласницькі відносини і демократичний устрій суспільства, 
які давали можливість росту і самоствердженню індивіда (вільному 
громадянину); 2) розвиток міфологічного мислення поза і незалежно 
від будь-якого культу, високий рівень раціоналізації мислення; 3) ді-
лові і світоглядні контакти греків із країнами Стародавнього Сходу, 
які значною мірою розширили пізнавальні інтереси, пробудивши са-
мостійні теоретичні пошуки і узагальнення. Це дало змогу античній 
філософії більш рішуче і послідовно, ніж східній, розлучитися з релі-
гійно-міфологічним минулим і знайти "любов до істини і знань". 

 
6. Найбільш відомими філософськими школами в докласичній 

античній давньогрецькій філософії були: мілетська школа (Фалес, 
Анаксімандр, Анаксімен, Геракліт); піфагорейська школа (Піфагор, 
Філолай, Евріт, Архіт, Алкмеон) та елейська школа (Ксенофан, Пар-
менід, Зенон Елеатський, Меліс Самоський). За своїми проблемними 
інтересами докласична антична філософія була космоцентрична 
(тобто зорієнтована понад усе на Космос як на безумовну реальність і 
вищу цінність). Вона розпочинається з постановки питання про пер-
шопричину усього сущого (архе), про ту невидиму єдність світу, яка 
ховається за чуттєвою багатоманітністю речей. Звідси пошук першо-
причини, тілесного елемента або матеріальної стихії ("стойхейон"). 
Для Фалеса це вода, для Анаксімена — повітря, для Анаксімандра — 
"апейрон". Цей наївний матеріалізм тісно пов'язаний з елементами ді-
алектики, яка сприймає  світ в його народженні, становленні і розвит-
ку (Геракліт Ефеський). 

Але цей наївний матеріалізм мав ряд недоліків, які істотно обме-
жували його світоглядні можливості.  

По-перше, він не перейшов від образу до поняття і тому сутність 
речей ототожнював з явищем, загальне — з одиничним, субстанцію — 
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з її конкретними речовими проявами. Його філософія ще не вільна від 
наглядності, буденної свідомості. 

По-друге, його увага була в основному зосереджена на плинності. 
З поля зору випадав структурно-стійкий план буття. 

По-третє, він не розрізняв матеріальне й ідеальне, дух і природу, 
фізичне і психічне, часто ототожнював їх (у стилі первісного аніміз-
му), наділивши речовину, як і світобудову у цілому, життям, душею і 
свідомістю (гілозоїзм). 

Ці недоліки намагалися подолати представники філософських 
шкіл ідеалістичного спрямування: піфагорейської та елейської. Вони, 
як і матеріалісти, шукали першопричинні основи буття, але їх пошуки 
були зосереджені не на речовому субстраті світобудови, а на констру-
ктивно-розумному принципі, що надає сенс всьому рухливому і змін-
ному. Такими принципами стали у Піфагора число і числові відно-
шення з центром, що їх об'єднує, — одиницею (монада). Числа — 
сутність і структурні постійні речей. Числова філософія піфагорійців 
виродилась згодом у так званий нумерологічний містицизм (матема-
тичну міфологію), який разом з їх теорією безсмертя і перенесення 
душ поклав початок античному ідеалізму. Елейці заперечують число-
вий ідеалізм піфагорійців і займаються пошуком  абстрактного симво-
лу єдиного, неподільного, вічного буття. Основа буття у незмінному 
конструктивно-розумному началі, що наповнює сенсом все рухливе і 
плинне. Це начало є завжди собі рівне мислення й істина. Таким чи-
ном, філософська думка намагається оперувати "числовими", вільни-
ми від чуттєвих асоціацій поняттями. Разом з тим, вона втрачає довіру 
до самоочевидності емпіричного досвіду, до реальності світу і відкри-
ває шлях до метафізики (вчення про недосяжні для чуттєвого пізнання 
сутності). 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

 
1. Назвіть традиційні філософські школи Стародавньої Індії. Ви-
значте характерні особливості  давньоіндійської філософії. 

2. Основні засади та особливості філософського вчення Конфу-
ція. 

3. Назвіть основні філософські школи Стародавнього Сходу ма-
теріалістичного напрямку. Дайте їх  характеристику. 

4. Які характерні риси властиві давньогрецькій філософії досок-
ратівського періоду? Чим вони  зумовлені? 
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5. Дайте загальну характеристику мілетської школи. 
6. Назвіть характерні особливості піфагорейської та елейської  
філософських шкіл. 

7. Якою давньогрецькою філософською школою закладені поча-
тки ідеалізму ? 

8. Кому із давньогрецьких філософів належить ідея саморуху ? У 
чому її суть ? 

9. У чому історична заслуга і обмеженість давньогрецької філо-
софії ? 

10. До розуміння чого прагнули передусім філософи Давньої Гре-
ції ? Яку назву має ця важлива  філософська проблема ? 

11. Представники мілетської школи вбачали основу об’єктивного 
світу в його матеріальному першопочатку: воді (Фалес),  вогні 
(Геракліт),  повітрі (Анаксімен) та ін. В чому полягала сильна 
сторона та обмеженість мілетців? Відповідь аргументуйте. 

12. Дайте письмове пояснення і схематичне зображення смислу 
знаменитої апорії Зенона  «Ахілес і Черепаха». 

13. Прореферуйте уривок із праці В. Гейзенберга «Кроки за гори-
зонт» (Мир философии. Ч.1. - С.272-276), в якому йдеться про 
поняття матерії в античній філософії. 

14. Познайомтеся з книгою В.Малевича «Конфуцій» М.,  1992. У 
чому полягає секрет життєвої сили Вчителя Куна ? 

15. На основі книги «Фрагменты ранних греческих философов» 
Ч.1. -М., 1989 р. підготуйте «сторінки  біографії» Фалеса,  Ге-
ракліта,  Піфагора. 

16. Складіть словник ключових понять філософії Стародавнього 
Сходу та Стародавньої Греції  (досократівський період). Дайте 
їх пояснення. 

 
ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
1. Перевага релігійно-моральної проблематики над науково-

теоретичною була властива філософським школам: 
        а)  вайшешика; 
        б)  йога; 
        в)  локаята – чарвака; 
        г)  конфуціанство; 
        ґ)  Ван – Чуна. 
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2. Космоцентризм був властивий: 
        а)  Кун-Фу-Цзи; 
        б)  Хань-Фею; 
        в)  Ван-Чуну; 
        г)   Фалесу; 
        ґ)  Піфагору. 
3. Представники мілетської школи це : 
        а)  Мо-Цзи; 
        б)  Фалес; 
        в)  Геракліт; 
        г)  Піфагор; 
        ґ)  Зенон Елеатський. 
 
4. Визначте пари філософів - антагоністів у поглядах на природу 

руху: 
        а)  Геракліт - Зенон Елеатський; 
        б)  Анаксагор – Емпедокл; 
        в)  Геракліт – Філолай; 
        г)  Парменід – Геракліт. 
 
5. Це неправильно, що Піфагор: 
        а)  створив теорію ідеальної держави; 
        б)  вірив,  що душа безсмертна; 
        в)  був прихильником гедонізму; 
        г)  заклав основи нумерологічного містицизму; 
        ґ)  визнавав існування тільки матеріального світу. 
 
6. Підберіть з графи «Б» вислови,  які належать філософам,  чиї 

імена наведені в графі «А» 
А Б 

1.  Конфуцій 
2.  Геракліт 
3.  Фалес 
4.  Піфагор 

а) в одну і ту ж річку неможливо вступити і один раз; 
б) космос є і буде вічно живим вогнем,  що мірами 
     спалахує,  рівномірно згасає; 
в) все із води і все переходить у воду; 
г) числу всі речі подібні; 
д) про мертвих говори або тільки добре, або нічого; 
ж) хто не може керувати собою, той не здатен керувати 
     іншими. 
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7. Як в античній філософії трактувались поняття,  що наведені в 
графі «А» ? (підберіть відповідь з  графи «Б»). 

А Б 
1. Логос 
2. Космос 
3. Скептицизм 
4. Ефір 

а) логіка пізнання; 
б) всезагальний закон космосу, його порядок і гармонія; 
в) заперечення існування богів; 
г) структурно - організований і впорядкований світ; 
ґ) частина Всесвіту; 
д) піддає сумніву можливості повного і достовірного 
    знання; 
е) квінтесенція. 

 
8. Поняття «брахман» у філософії Стародавньої Індії означає: 
         а)  суб’єктивне начало,  душа; 
         б)  єдина абсолютна реальність; 
         в)  персоніфікований Бог-творець. 
 
9. Першоначало усього сущого у стародавній філософії отримало 

назву: 
         а)  «атман»; 
         б)  «архе»; 
         в)  «стойхейон»; 
         г)  «апейрон». 
 
10. Прикладом софійного способу буття філософії на зорі її фор-

мування можуть бути вчення: 
         а)  Конфуція; 
         б)  Піфагора; 
         в)  Анаксімена; 
         г)  Фалеса; 
         ґ) Зенона Елеатського. 
 
11. На основі яких філософських шкіл або за участю яких сфор-

мувалися національні та світові релігії : 
 філософські школи:                                            релігійні напрямки: 
        а)  санкхья;                                                           індуїзм; 
        б)  міманса;                                                          буддизм; 
        в)  йога;                                                                 конфуціанство; 
        г)  буддизм;                                                          християнство; 
        ґ)  піфагореїзм;                                                    синтоїзм; 
       д)  даосизм;                                                           іслам.  
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РЕЗЮМЕ 

 
 

1. Класична антична філософія формується у V ст. до н. е.  і по-
в'язана перш за все з іменами Левкіппа, Демокріта, Сократа, Платона 
та  Арістотеля. Її характерними особливостями були: космоцентризм, 
людина як соціальний предмет філософствування, чітке розмежування 
філософії на два напрямки (матеріалізм та ідеалізм), стихійний матері-
алізм та наївна діалектика. 

2. Найбільш завершений вигляд античний матеріалізм отримує  у 
філософському світорозумінні учня Левкіппа Демокріта. Особливе мі-
сце Демокріта в історії античної філософії визначається тим, що він 
зумів синтезувати весь накопичений на той час досвід науки з послі-
довною матеріалістичною теорією буття й пізнання. Головне завдання 
Демокріта, яке він поставив у вченні про буття, — пояснити явища 
руху. У пошуках його причини він вибудовує гіпотезу неподільних 
частинок (атомів) і порожнечі, у якій ці частинки рухаються, дякуючи 
властивій їм вазі. Всі процеси в природі, таким чином, є продуктом 
протиріччя між атомами і порожнечею, що є умовою можливості їх 
руху. На основі цього детерміністичного принципу Демокріт дає ма-
теріалістичне пояснення походження Космосу із спонтанного вихро-
вого руху атомів. З атомістичних позицій трактує Демокріт і сутність 
та функції психічних явищ. Він зводить душу й усі розумові процеси 
до руху і асоціацій вогнеподібних атомів, які, на його думку, характе-
ризуються прозорістю, легкістю та інтенсивною проникністю. В теорії 
пізнання Демокріт допускає два види якостей об'єктів пізнання: якості 
дійсності, що властиві самим об'єктам (фізико-математичні парамет-
ри), і якості уявні, що залежать від нашої здатності чуттєвого сприй-
няття (колір, смак, запах тощо). У політиці Демокріт був прибічником 
демократії - один із перших філософів античності, який виступив з 
ідеєю суспільного прогресу. В етиці він обмежував принцип насолоди 
(гедонізм) і обґрунтував ідеал здорового, життєздатного та миролюб-
ного влаштування духу. Демокріт був типовим представником епісте-
много філософствування, заклав і обгрунтував основи лінії матеріалі-
зму в античній філософії. 

 
3. Протилежну демокрітівській позиції космоцентризму у цю до-

бу розвивають софісти, не дивлячись на те, що багато хто із їх пред-
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ставників були учнями Демокріта. Вони зосереджують увагу на про-
блемах теорії пізнання, чіткій логічній фіксації визначень понять. У 
зв'язку з цим розробляють проблеми риторики, граматики і логіки. 
Переконані у важливості мови для впливу на людину. Практичне 
спрямування  школи софістів призвело до  розмежування в античній 
філософії течій практицизму та споглядання, усвідомлення суті буття. 

На ідеях софізму  була сформована  філософська позиція Сократа, 
хоча сам він гостро полемізує із софістами, звинувачуючи їх в "про-
дажі знань за гроші кому завгодно". З ім'ям Сократа пов'язане остато-
чне усвідомлення місця філософії у суспільстві. Сократ кардинально 
змінює вектор філософських досліджень від вивчення Космосу, при-
роди до людини як духовної істоти. "Пізнай самого себе", — головна 
теза сократівського філософствування. Тому філософія Сократа є пев-
ною межею в історії античної філософії. Усі досократівські мислителі 
розглядали світ як цілісність, що підпорядковує собі людину. Сократ, 
навпаки, вирізняє людину і зосереджує на ній увагу, визначивши тим 
самим предметом філософії відношення "людина-світ".  

 
4. Учнем Сократа був Платон, засновник афінської філософської 

школи, відомої під назвою Академія (від розташування в парку, при-
свяченому міфічному герою Академу). У філософії Платона знайшла 
своє системне обґрунтування традиція античного ідеалізму. У своєму 
вченні про світ Платон, на противагу матеріалістичній космогонічній 
теорії, обгрунтовує ідеалістичну концепцію. Він допускає ізольоване 
існування позачасового й позапросторового світу ідей. Чуттєвий світ 
конкретно-індивідуальних речей, на його думку, є відбитком більш 
досконалого світу ідей. Людська душа теж наділена здатністю до без-
посереднього контакту з ідеями. Після смерті тіла вона відокремлю-
ється від нього і повертається до безтілесного царства ідей. Для співі-
снування душі і тіла повинна бути відповідна ідея, яка керує процеса-
ми в дійсності. З'єднуючись із тілом, душа втрачає свою ідеальність 
(відповідність ідеї), забуває все, що бачила у світі ідей. Але у певному 
стані (у сні, коли душа не залежить від тіла) вона здатна пригадати за-
буте. Пізнання, на думку Платона, є процесом пригадування реально 
існуючих речей, що колись споглядались. У соціології Платон висту-
пив проти теорії і практики давньогрецької рабовласницької демокра-
тії та протиставив їй ідеал замкненого авторитарного суспільства із 
жорсткою соціальною стратифікацією (філософи-правителі, воїни і 
ремісники). Ці ідеї були викладені Платоном у його творі "Держава". 



 46

 Платон шукає ідеальну державу, ідеальний метод пізнання то-
що, розглядаючи реальність як прояв ідеального світу. Тому саме з 
Платона в античній філософії починає формуватись усвідомлена про-
цедура послідовної дедукції (рух від загального до конкретного).  

 
5. Науково-теоретичний синтез усього попереднього розвитку 

античної філософії був здійснений Арістотелем, учнем Платона. В 
особі Арістотеля грецька філософія досягла найвищого розвитку й 
продуктивності. Недарма його називають Александром Македонським 
грецької філософії. Арістотель був учителем сина македонського царя 
Філіпа ІІ, Александра. Арістотель вибудував ідеал науки, максималь-
но вільної від релігійно-культових потреб (характерних для теоретич-
ного знання Платона і піфагорійців); створив науку про закони мис-
лення, формальну логіку як засіб систематизації категоріального апа-
рату науки і філософії. За світоглядною орієнтацією вчення Арістоте-
ля роздвоєне. З одного боку - він будує свою філософську систему на 
довірі чуттєвому досвіду, індивідуальному і одиничному бутті (а тому 
з позицій матеріалістичного сенсуалізму критикує платонівський ідеа-
лізм), з іншого — конструює картину світу, що отримала назву телео-
логії (від грец. ςελεor  — мета, кінцевий пункт і λó ςγo – слово, вчен-
ня). Не дивлячись на те, що арістотелівський Космос вічний і непохи-
тний, він, одначе, не самообумовлений з середини. Світовий процес, 
на думку Арістотеля, здійснюється не внаслідок властивих йому внут-
рішніх причин, а під впливом надсвітової мети (Першодвигуна, Розу-
му, Бога). Саме ця мета генерує внутрішній мотив (поклик) руху і удо-
сконалення Космосу. Основні свої ідеї Арістотель виклав у роботах: 
"Метафізика", "Топіка", "Етика Нікомаха", "Про душу". 

 
6. Постнекласична антична філософія пов'язана з кризою демок-

ратичного суспільства, розповсюдженням диктаторських режимів у 
всьому еллінському світі (ІІІ — І ст. до н. е.). У цей час послаблюється 
загальний інтерес до теоретичного знання, падає довіра до пізнаваль-
ної сили розуму, має місце прагнення звести наукові проблеми до 
практичних правил особистої поведінки людини, які повинні забезпе-
чити щастя (щастя зводилося до розуміння "незворушного" життя, 
простої відсутності страждань). Провідниками цих ідей у Греції були 
скептики (Піррон, Енесідем, Агріпп, Секст Емпірик), епікурейці (Епі-
кур), стоїки (Зенон з Кітіону, Клеанф, Хрісіпп). 
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7. Далі ідеї грецької філософії були підхоплені і трансформовані 
Римом (римський епікуреїзм, стоїцизм, неоплатонізм). Намагання 
римських філософів перетравити еллінську філософію у "римському 
шлунку" призвело до еклектицизму, який стає не тільки характерною 
рисою більшості вчень, а й претендує на роль самостійного філософ-
ського вчення. Рим завоював Грецію силою, а Греція Рим своєю філо-
софією та культурою. Це призвело згодом до двох типів культур: гре-
цької античної та римської античної. У подальшому вони справили 
визначальний вплив на весь світовий культурний процес. "Римський 
дух" з його практицизмом, експансіонізмом і місіонерством був успа-
дкований західноєвропейською латиномовною католицькою традиці-
єю, а "грецький античний дух" (у його візантійському варіанті) у сло-
в'яномовній формі — Східною Європою. 

 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 

1. У чому полягає суть  атомістичного матеріалізму Демокріта? 
Вчення про природу і теорію пізнання. 

2. Назвіть фундаментальні засади вчення Платона про ідеї та йо-
го теорію пізнання. 

3. Як позначилася на майбутньому філософії інтерпретація буття 
давньогрецькими філософами Демокрітом і Платоном? 

4. Назвіть філософів античності,  які розвивали атомістичні по-
гляди на природу. 

5. Яке філософське відкриття (поворот у філософії) здійснив Со-
крат? 

6. Дайте характеристику концепції ідеальної держави Платона. 
7. Яке значення вкладали Демокріт і Платон у поняття філософії? 
8. Чому софістів називали представниками грецького Просвітни-
цтва? «Людина є міра всіх речей», - що розуміли під цим вира-
зом софісти? 

9. Суть енциклопедичної системи Арістотеля. Вчення про начала 
і чотири причини сущого. 

10. Назвіть основні школи філософії еллінізму,  визначте їх 
характерні риси. 

11. Прореферуйте уривок з праці Платона «Держава» (Мир фило-
софии. Ч.1. - С. 412 - 414). У чому полягає актуальність теорії 
держави Платона для наших днів ? 
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12. Прочитайте і законспектуйте уривок з твору Лукреція Кара 
(Мир философии. Ч.2. - С. 87 - 88). Виділіть його погляди на 
душу,  смерть і безсмертя людини. 

13. Прочитайте працю Арістотеля «Метафізика» //Антология ми-
ровой философии. В 4-х томах. Т1.- Ч.2. – М., 1969. Випишіть 
думки стосовно його концепції картини світу,  яка отримала 
назву телеології. 

 
ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
1. Підберіть концепції з графи «Б», розроблені філософами, 

чиї імена наведені в графі «А». 
А Б 

1. Демокріт 
2. Платон 
3. Сократ 
4. Арістотель 
5. Лукрецій Кар 

а) атомістична теорія світу; 
б) ідея антропоцентричної філософії; 
в) теорія світової держави; 
г) вчення про закони мислення; 
ґ) телеологія. 

 
2. Це неправильно, що Платон: 
         а)  був засновником атомізму; 
         б)  вірив, що душа безсмертна; 
         в)  був прихильником гедонізму; 
         г)  створив теорію ідеальної держави. 
3. Знайдіть помилку. Учнем Сократа був: 
         а)  Левкіпп; 
         б)  Протагор; 
         в)  Платон; 
         г)   Епікур; 
         ґ)  Цицерон. 
4. Як називалась перша філософія у Арістотеля?  
         а)  діалектика; 
         б)  аналітика; 
         в)  логіка; 
         г)  метафізика. 
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5. Хто із названих філософів відноситься до школи софістів? 
         а)  Георгій; 
         б)  Піррон; 
         в)  Епіку; 
         г)  Протагор; 
         ґ)  Гіппій. 
6. Назвіть ключові та другорядні (допоміжні) поняття філо-

софії стоїцизму: 
         а)  дух;                                                          д) істина; 
         б)  космос;                                                    е) фатум; 
         в)  атом;                                                        є)  матерія; 
         г)  пневма;                                                   ж) щастя; 
         ґ)  свобода;                                                   з)  ідея. 
7. Вчителем Олександра Македонського був видатний дав-

ньогрецький філософ: 
         а) Демокріт; 
         б) Сократ; 
         в) Платон; 
         г) Арістотель. 
8. Підберіть з графи «Б» назви робіт,  які належать філосо-

фам (з графи «А»): 
А Б 

1. Сократ 
2. Платон 
3. Арістотель 
4. Лукрецій Кар 

а) «Федон»; 
б) «Метафізика»; 
в) «Теетет»; 
г) «Софіст»; 
ґ) «Про душу»; 
д) «Про природу речей». 

9. Знайдіть помилку: елементи фаталізму властиві філософ-
ській системі: 

         а) софістів; 
         б) скептиків; 
         в) стоїків; 
         г) неоплатоніків. 
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10. Хто із названих філософів «розпочав» лінію матеріаліз-
му,  а хто лінію ідеалізму: 

           а) Сократ; 
           б) Демокріт; 
           в) Сенека; 
           г) Арістотель; 
           ґ) Платон. 
11. Прикладом епістемного способу буття давньогрецької 

філософії можуть бути вчення: 
            а) Демокріта; 
            б) Сократа; 
            в) Платона; 
            г) Арістотеля; 
            ґ) Епікура. 
12. Підберіть з графи «Б» вислови,  які належать філософам,  

чиї імена наведені у графі «А»: 
 

А Б 
1. Сократ 
2. Протагор 
3. Демокріт 
4. Арістотель 
5. Платон 

а) людина - це мірило всіх речей; 
б) початок всесвіту суть атоми і пустота, все інше 
вважається лише існуючим; 
в) пізнай самого себе; 
г) людина - це полісна істота; 
ґ) людина - це двоноге без пір’я,  наділене розумом. 

 
13. З ім’ям якого античного філософа пов’язане заснування пер-

шої філософської школи - Академії (від розташування її у парку міфі-
чного героя Академа)? 

             а)  Сократа; 
             б)  Платона; 
             в)  Арістотеля; 
             г)  Демокріта. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Середньовічна філософія формується в умовах станово-
ієрархічної структури феодального суспільства і панування богослов'я 
у всіх сферах розумової діяльності. Феодальний спосіб життя на від-
міну від рабовласницького, орієнтованого на речово-предметний об-
раз реальності, сформував образ реальності "за образом і подобою ду-
ху". На передній план висуваються духовні характеристики  людини. 
Людина усвідомлює себе тут не просто "греком", "громадянином" чи 
"рабом", а насамперед одухотвореною (такою, що має душу) істотою. 

Ідеологічно-світоглядним відображенням змін в орієнтації спосо-
бу життя (з тілесно-речових на духовно-особистісні) було нове, духо-
вно-ідеалістичне бачення світу. Оскільки ж найдосконалішим виявом 
духовності мислився Бог, знання про Бога (богослов'я, теологія) під-
носиться на рівень "найголовнішого" знання, здатного дати вичерпні 
відповіді на всі загадки буття. Звідси і форма середньовічної філосо-
фії: вона існує переважно як теоцентричний світогляд, а любов до му-
дрості реалізується як течія богословської думки. Раціональний еле-
мент знання у ній автоматично підпорядковується вірі, науковий інте-
рес — релігії (філософія — служниця богослов'я!). 

 
2. Філософія середньовіччя має широке часове і просторове поле. 

Її фаза триває з VIII по XIV-XV століття. Основою формування цієї 
філософії була патристика (від лат. рater — отець) - загальна назва лі-
тератури, що була написана отцями церкви. У філософському розу-
мінні патристика — це християнська теологія і філософія I – VIII ст., 
яка захищала християнську доктрину від "язичників", євреїв, держав-
ної влади і тиску античної філософії. Патристику можна розділити на 
два етапи. На першому — були закладені основи християнських дог-
матів з утворенням єдиної і сильної церкви (Тертуліан). Для другого 
етапу патристики  характерна розробка догматики і філософії, зокрема 
у творчості Августина Аврелія та його послідовників. Тут має місце 
значний "рух" у бік філософії Платона та неоплатоніків. 

За тією роллю, яку відігравала філософія патристики в суспільст-
ві, її можна розділити на апологетичну і систематичну. З точки зору 
місця виникнення — на філософію Заходу і Сходу, на грецьку і латин-
ську. На Сході верх брала систематика, на Заході — апологетика. 

 
3. Період середньовічної філософії (VIII-XV ст.), як правило, на-
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зивають добою схоластики. З ним пов'язана систематична розробка 
християнської філософії. В схоластиці розрізняють три періоди: рання 
схоластика - по ХІІ ст., зріла схоластика (період розквіту) — ХІІІ ст. і 
пізня схоластика - ХІV-XV ст. 

Паралельно розвитку ранньої схоластики формувалась і розвива-
лась арабська філософія. Але розвиток її відбувався по-іншому. Спо-
чатку араби запозичили у греків переважно ідеї Платона та неоплато-
ніків, а згодом зосередили свою увагу на ідеях Арістотеля, твори яко-
го (зокрема матеріалістичні, логічні і фізичні трактати) уважно вивча-
лись і конспектувалися. При цьому особливий наголос робився на ме-
тафізику і формальну логіку. Арістотелізм тут не культивувався у чис-
тому вигляді, він переплітався з елементами неоплатонізму, так як 
платонізм більше, ніж ідеї Арістотеля, відповідав інтересам теології. 

Основним завданням арабської філософії був захист ісламу і його 
церковних догматів. Але  тісний зв'язок з античною філософією вивів 
арабомовну філософію на вільнодумство та подальший розвиток нау-
ки і філософії як на Сході, так і на Заході. Філософські ідеї Аль Кінді, 
Ібн-Сіни (Авіцени), Ібн-Рушда (Аверроеса) про вічність світу, смерт-
ність душі, двоїстої істини справили значний вплив на середньовічну 
схоластику XIII-XV ст. Особливо впливовим був у той  час у Європі 
аверроїзм (ідейно-філософська течія, яка мала джерелом вчення Ібн-
Рушда). 

 
4. Середньовічна  філософія (схоластика) була найменш продук-

тивною у вирішенні першої сторони основного питання філософії (он-
тологічної). Все вчення схоластів про світ будувалося переважно на 
релігійно-ідеалістичній основі. Питання про походження світу вирі-
шувалось у дусі біблійного креаціонізму (від. лат. creare — творити): 
світ створений із нічого згідно з вільним волевиявленням Бога. Одначе 
схоластика висунула дві неортодоксальні моделі Космосу, які брали 
початок в античності. Одна із них належить Йоану Скоту, який запе-
речував християнський креаціонізм і протиставляв йому теорію, згід-
но з якою Бог не творить світ по своїй волі, а спонтанно проростає у 
ньому, з необхідністю вливається (еманує) у нього. Друга неортодок-
сальна космологічна модель (як і перша, засуджена церквою) відстою-
вала ідею вічності світу, його несотворимості Богом. Ця ідея була по-
в'язана з філософією Арістотеля та арабських мислителів Авіцени і 
Аверроеса. Відстоював її середньовічний схоласт Сігер Брабантський. 
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5. Більш продуктивною була середньовічна філософія у вирішен-
ні другої сторони основного питання філософії – гносеології, яка була 
більш незалежною від релігійної догматики християнства. Правда, 
гносеологія тут ще не усвідомлює себе як наука. Теоретико-
пізнавальна проблематика розгортається в розрізі богословських дис-
кусій про природу загальних понять, або універсалій (від лат. 
universalia — загальне, родове). У трактуванні універсалій виділяють-
ся дві взаємовиключаючі схоластичні теорії — реалізм і номіналізм. 

Реалізм продовжує "лінію Платона" і , як правило, зливається з 
церковною ортодоксією (Ансельм Кентерберійський). Він  розглядає 
загальні поняття (універсалії) як такі, що існують онтологічно, тобто 
реально, утворюючи самостійний і безтілесний світ сутностей. Зага-
льне, таким чином, існує до конкретної речі, поза нею і виступає при-
чиною її існування (наприклад, ідея людини, як такої, зумовлює буття 
окремих індивідів). Номіналізм (від лат. nomina — ім'я) проводить у 
середньовічній філософії "лінію Демокріта", відроджує арістотелівсь-
ку орієнтацію на світ одиничних об'єктів (Росцелін). Згідно з його 
вченням, дійсні тільки речі, які чуттєво сприймаються. Універсалії не 
мають реального (незалежного від речей) існування. Вони не більш як 
"імена" речей, їх назви. Таким чином, будь-яка ідея є мовною, словес-
ною, а не онтологічною реальністю. Цим самим номіналізм зводить 
ідеальне буття загального (наприклад, універсалії Бога, святого духа 
тощо) до фізичної стихії слова або терміна. Звідси ще й інша назва 
номіналізму — "термінізм". 

Крайні форми реалізму і номіналізму швидше спрощували гносе-
ологічну проблему, ніж її вирішували. Тому у середньовічній філосо-
фії з'явилися компромісні варіанти вчень. Зокрема поміркований реа-
лізм Фоми Аквінського, який вважав, що універсалії існують до речей 
в помислах божих, у речах як істотні смисли і після речей як поняття 
про них у голові суб'єкта. Поміркований номіналізм (або концептуа-
лізм) був представлений схоластами П'єром Абеляром, Дунсом Ско-
том і Уільямом Оккамом. Він заперечує самостійне існування загаль-
ного (за межами природи і людини), але не зводить його до емпірич-
ної даності терміна. Поміркований номіналізм визнає реальність зага-
льного в якості деякої цілісності розумового узагальнення ("концеп-
та") індивідуальних речей. Тобто загальне розглядає як похідне від 
одиничних речей, що існує після них як знання схожих ознак цих ре-
чей, що повторюються. 

 



 58

6. Середньовічний номіналізм (особливо поміркований) підвів 
схоластику до потреби в реабілітації природи, деміфологізації христи-
янської картини світу. Вперше про це заявив у ХІІІ ст. Роджер Бекон, 
який протиставив абстрактним богословським спекуляціям метод ма-
тематичного виміру і дослідного експериментування (не вільного, од-
наче, ще від магії, астрології, алхімії). І все ж це призвело до вхо-
дження у християнську догматику елементів світського (власне філо-
софського) знання і заклало основи матеріалізму Нового часу. Новітні 
філософські ідеї, по-перше, пробудили сумнів у надчуттєвих і недока-
зових істинах богослов'я, підготували появу просвітницького і мето-
дологічного скептицизму доби Відродження і Нового часу. По-друге, 
номіналістичні погляди на світ сприяли становленню світського раці-
оналізму і дослідної науки, які у свою чергу звільнили шлях для емпі-
ризму і сенсуалізму — фундаментальним методологічним принципам 
новоєвропейської науки і матеріалістичної філософії. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

 
1. Назвіть загальні риси і особливості середньовічної філософії. 
Чим вони зумовлені? 

2. Чим пояснюється панування теоцентризму у середньовічній 
філософії? 

3. У чому полягає специфіка арабомовної середньовічної філо-
софії? Назвіть її найвидатніших представників. 

4. Який вплив (і у чому це проявилось) арабомовної середньовіч-
ної філософії на європейську? 

5. Що таке патристика? Назвіть основних її представників. 
6. Суть схоластики як типу релігійної філософії. Які періоди у 
своєму розвитку пройшла схоластика? 

7. Назвіть основних представників пізньої схоластики. Дайте ха-
рактеристику релігійно-філософського вчення Ф.Аквінського. 

8. У чому суть суперечки між номіналістами та реалістами ? Що 
означає «концептуалізм»? 

9. Складіть словник ключових понять та категорій,  якими оперу-
вали філософи середньовічної філософії. 

10. Фома Аквінський писав : «...божественне милосердя виявило 
рятівнику передбачливість,  приписавши приймати на віру й 
те,  що здатний дослідити розум,  щоб таким чином всі легко 
могли бути причетними до пізнання Бога без сумніву і помил-
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ки" (див. його: Сумма против язычников // Мир философии. 
Ч.1. - С.15). Визначте тенденцію у співвідношенні розуму й ві-
ри,  що її висловлено у наведеному уривку. 

11. Прочитайте уривки з творів Августина і Ф. Аквінського (Мир 
философии. Ч.1. - С.14-15) і розкрийте їх розуміння співвідно-
шення філософії і теології. 

12. Прочитайте твір Ф. Аквінського Сумма теологии // Антология 
мировой философии. Т.1. – Ч.2. – М. – 1969. Випишіть п’ять 
доказів буття Бога,  які він наводить. Чому вони,  на вашу дум-
ку, суперечать «онтологічному доведенню буття Бога» Ансе-
льмом Кентерберійським? 

13. Якщо ви правильно заповните слова по вертикалі,  то по гори-
зонталі прочитаєте поняття, що виражає основну рису філосо-
фії середньовіччя. 

1. Християнський теолог і філо-
соф, представник патристики. 
2. Античний філософ, вчення яко-
го виступає теоретичним джере-
лом томізму. 
3. Автор п’яти доказів буття Бога. 
4. Автор теорії концептуалізму. 
5. Офіційна філософія католиць-
кої церкви. 
6. Представник номіналізму ХVI 
ст. 

 
 
 
 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

1. Філософські вчення яких філософів Стародавнього Сходу і 
Стародавньої Греції виступили підґрунтям середньовічної філософії? 

        а)  Лао-Цзи; 
        б)  Сократа; 
        в)  Піфагора; 
        г)  Платона; 
        ґ) Арістотеля. 

1 2
3

4

5

6
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2. Які характерні риси властиві середньовічній філософії? 
        а)  космоцентризм; 
        б)  геоцентризм; 
        в)  природоцентризм; 
        г)   культуроцентризм; 
        ґ)  антропоцентризм. 
 
3. Хто із названих філософів є представниками арабомовної сере-

дньовічної філософії?  
        а)  Ван Чун; 
        б)  Авіцена; 
        в)  Еріугена; 
        г)  Аверроес; 
        ґ) Аль-Фарабі. 
 
4. Хто із середньовічних філософів уперше обґрунтував ідею 

«двоїстої істини»?  
        а)  Тертуліан; 
        б)  П’єр Абеляр; 
        в)  Августин; 
        г)  Фома Аквінський; 
        ґ)  Ібн – Рушд. 
 
5. Номіналізм – це: 
        а)  вчення про методи; 
        б)  мистецтво ведення теологічних диспутів; 
        в)  філософське вчення,  яке заперечує онтологічне значення 

універсалій (загальних понять); 
        г)  філософське вчення,  яке визнає об’єктивне існування уні-

версалій; 
        ґ)  філософське вчення,  яке, не приписуючи загальним по-

няттям онтологічної реальності,  разом з тим стверджує, 
що вони відображають спільні ознаки одиничних речей. 

6. Реалізм представляють такі середньовічні філософи: 
        а) Ансельм Кентерберійський; 
        б) Росцелін; 
        в) Фома Аквінський; 
        г) Йоган Скот Еріугена; 
        ґ) Роджер Бекон. 
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7. Засновником концептуалізму був: 
        а) П’єр Абеляр; 
        б) Альберт Великий; 
        в) Фома Аквінський; 
        г) Дунс Скот; 
        ґ) Вільям Оккам. 
 
8. Підберіть з графи «Б» назви робіт,  які належать філософам,  

чиї імена названі у графі «А» : 
А Б 

1. П’єр Абеляр 
2. Августин 
3. Ф. Аквінський 
4. Тертуліан 
5. Авіцена 

а) «Про град Божий»; 
б) «Так і ні»; 
в) «Сума теології»; 
г) «Послання апостола Павла»; 
ґ) «Книга зцілення». 

 
9. Підберіть концепції з графи «Б»,  розроблені філософами,  чиї 

імена названі у графі «А» : 
А Б 

1.  Ф. Аквінський 
2.  Ібн-Рушд 
3.  Росцелін 
4.  Ансельм 
     Кентерберійський 
5.  Роджер Бекон 

а) теорія «двоїстої істини»; 
б) вчення номіналізму; 
в) теорія гармонії віри і розуму; 
г) вчення реалізму; 
ґ) томізм. 

 
10. В один і той же час жили : 
       а) Тертуліан – Оріген; 
       б) Аль-Фарабі - Фома Аквінський; 
       в) П’єр Абеляр - Аль-Газалі; 
       г) Дунс Скот - Вільям Оккам. 
 
11. «Бритва Оккама» стосується: 
      а) п’яти доказів буття Бога; 
      б) заперечення теорії «двоїстої істини»; 
      в) критики філософії неоплатонізму; 
      г) захисту християнської догматики від іудейського світогля-

ду; 
      ґ) розуміння природи загальних понять (універсалій). 
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12. Чию філософську систему Фома Аквінський розглядав як тео-
ретичне джерело раціональної теології? 

       а) Демокріта; 
       б) Платона; 
       в) Сенеки; 
       г) Арістотеля. 
 
13. Згрупуйте приведені нижче поняття за близкістю філософсь-

ких вчень середньовіччя: 
       а) універсалії; 
       б) розум; 
       в) віра; 
       г) реалізм; 
       ґ) теорія «двоїстої істини»; 
       д) номіналізм. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Філософія Відродження являє собою опосередковану ланку 
між середньовічною схоластикою і науково-філософським мисленням 
Нового часу. Це у всіх відношеннях була перехідна епоха з властиви-
ми їй змішаними розумовими устремліннями. Цю змішаність і синк-
ретизм визначав сам історичний період: ще не склалися буржуазні 
відносини, молодий соціальний організм щойно виростав із надр фео-
дальної суспільно-економічної формації. Для нього були характерні 
незавершеність соціальної структури та неоднорідність ідеологічних 
орієнтацій. Також незавершеністю і  неоднорідністю характеризується 
й теоретична свідомість Відродження. Філософія Відродження побо-
рола схоластику, але у той же час успадкувала більшість характерних 
їй ознак. Поряд з цим розвиток ренесансної культури призводить до 
зміни перш за все методологічної стратегії мислення (схоластичний 
раціоналізм поступається безпосереднім, вільним від зовнішнього ав-
торитету формам пізнання); логіка формальних доказів витісняється 
самоочевидністю неупередженої інтуїції (санкційоване церквою по-
клоніння перед Арістотелем замінюється повагою до Платона, зокре-
ма у флорентійській філософській школі). Одночасно відбувається ра-
дикальний перелом у поглядах на природу. Всесвіт із свідчення боже-
ственної могутності стає предметом дослідницького інтересу, міфоло-
гема про творення світу із нічого поступається натурфілософському 
вченню про безмежність і нестворюваність світу. Формується філосо-
фія природи (Джордано Бруно, Бернардіно Телезіо), яка спирається на 
визначне відкриття теоретичного природознавства того часу - 
геліоцентричну систему світу Миколи Коперніка (1473-1543). 

 
2. Особливо великої перебудови у добу Відродження зазнають 

погляди на людину, її місце у світобудові. Середньовічний теоцент-
ризм витісняється антропоцентризмом (людина в центрі філософських 
роздумів). Ідеологію Відродження називають гуманізмом, розуміючи 
під цим "відкриття людини" як вільної і необмеженої у своїх можли-
востях істоти. Людина виводиться  із сфери релігійної компетенції і 
перетворюється у вищу смислотвірну цінність. 

 
3. Філософія Відродження переглядає також традиційні погляди 

на суспільство. Паралельно з боротьбою світських правителів проти 
папської політики церковного абсолютизму робляться перші спроби 
ідеологічного і теоретичного обгрунтування ідеї громадянського сус-
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пільства, незалежного від релігійно-теологічних санкцій (Ніко Макіа-
веллі, Томас Мор, Томазо Кампанелла). 

 
4. І все ж філософія Відродження не в змозі ще повністю звільни-

тись від схоластичних стереотипів світорозуміння. Прикладом цього 
можуть бути філософські погляди Миколи Кузанського, які, з одного 
боку, звернені до схоластики, а з другого, — до майбутньої філософ-
ської класики XVII ст. Філософи доби Відродження категорично запе-
речували католицьку доктрину і замінювали її науково-раціональними 
і натуралістичними теоріями. Поряд з цим, вони майже повністю збе-
рігають термінологічний і частково смисловий інструментарій (на-
приклад, поняття Бога). Зберігається і традиційна ідея Бога, хоча й 
отримує тут свою інтерпретацію. Бог розглядається у філософії Відро-
дження у двох зрізах: він або розчиняється в природі, натуралізується 
(пантеїзм — від грец. рап — все, θε∂s — бог), або піддається етично-
раціоналістичній обробці, і тоді вчення про нього виливається в кон-
цепцію християнського гуманізму (Еразм Роттердамський). 

 
5. Філософія доби Відродження не тільки дала поштовх до 

подальшого звільнення думки від середньовічної схоластики, 
але й теоретично підготувала ґрунт реформації (національно-
визвольний рух, який знаменував перехід від Середньовіччя — 
Відродження до Нового часу, від феодального часу до буржуаз-
ного). 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 

1. Яка основна риса  і особливість філософського мислення епохи 
Відродження? 

2. У чому суть реконструкції поглядів філософів Відродження на 
людину і її місце у світобудові ? Що означає антропоцентризм? 

3. Дайте загальну характеристику філософських поглядів пред-
ставників флорентійського неоплатонізму. 

4. Охарактеризуйте натурфілософію Дж. Бруно: натуралістичний 
пантеїзм,  ідеї нової космології, етика «героїчного ентузіазму». 

5. У чому полягає суть нових підходів до розуміння суспільства у 
філософських поглядах представників епохи Відродження? 

6. Хто із філософів Відродження висунув ідею громадянського 
суспільства ? У чому її суть? 
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7. Кому належить розробка концепції християнського гуманізму? 
Поясніть її. 

8. Який зв’язок існує між ідеями ренесансного гуманізму та ідея-
ми Реформації ? 

9. Законспектуйте уривок з праці Дж. Бруно «Діалоги» (Мир фи-
лософии. Ч.1. - С.196-197.;  Ч.2., - С.10-12). Охарактеризуйте 
суть його пантеїзму. 

10. Прочитайте уривок з твору Е. Роттердамського «Зброя христи-
янського воїна» (Мир философии. Ч.2. - С.12-14). Дайте аналіз 
його поглядів на сутність і призначення людини у світі. 

11. Прочитайте уривки з праць М. Кузанського,  Дж. Бруно, 
Е. Роттердамського (Мир философии. Ч.2. - С.9-14). Дайте по-
рівняльний аналіз їх поглядів на людину. 

12. Складіть словник ключових понять філософії Відродження. 
13. Напишіть філософське есе на тему: «Мета виправдовує 
засоби її досягнення». 

 
ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
1. Яка провідна тема філософських пошуків епохи Відродження?  
        а)  метафізика; 
        б)  магія; 
        в)  геоцентризм; 
        г)  гуманізм. 
2. «Антропоцентризм» - це: 
        а)  розділ підручника з антропології; 
        б)  твір П’єтро Помпонацці; 
        в)  філософські погляди,  згідно з якими людина є центром і 

вищою метою світобудови. 
3. До кожного поняття з графи «А» підберіть положення,  що роз-

криває його зміст з графи «Б» : 
А Б 

1. Гуманізм 
2. Пантеїзм 
3. Натурфілософія 

а) філософія природи; 
б) Бог має персональне буття; 
в) віра в людину,  як вільну і необмежену в  
    своїх можливостях; 
г) ідея божественного творіння світу; 
ґ) бог та природа - одне й те ж саме. 
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4. Підберіть з графи «Б» назви робіт,  які належать філософам 
(графа «А»): 

А Б 
1. М. Кузанський 
2. Т. Мор 
3. М. Монтень 
4. Д. Бруно 

а) «Похвала глупоті»; 
б) «Діалоги»; 
в) «Про вчене незнання»; 
г) «Утопія»; 
ґ) «Спроби»; 
д) «Про обертання небесних орбіт»; 
е) «Промова про гідність людини». 

 
5. Пантеїстичні ідеї притаманні філософським системам: 
        а)  Платона; 
        б)  Арістотеля; 
        в)  Дж. Бруно; 
        г)  Ф. Аквінського; 
        ґ) Ніколо Макіавеллі. 
6. Натурфілософія Дж. Бруно сформована під впливом: 
        а)  геоцентричної системи; 
        б)  канонічно - церковного вчення; 
        в)  геліоцентричної системи. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Новий час — доба видатних досягнень філософії, науки і куль-
тури. Першу половину її (XVII ст.) визначають як століття геніїв і ві-
льнодумства, а  другу (XVIII ст.) - як століття Просвітництва. Інтелек-
туальний і духовний потенціал  цієї доби спирається на процеси роз-
витку буржуазних економічних відносин і на великі наукові відкриття 
Коперніка, Галілея, Ньютона. Виникає не тільки істинно наукове при-
родознавство, але й заснована на праці і її філософському осмисленні 
якісно нова картина природи. Що нового дала ця доба в розумінні 
природного і соціального світу, які соціально-етичні ідеали висунула? 
По-перше, з філософією Нового часу пов'язана методологічна програ-
ма наукового пізнання, по-друге, — формування нової картини світу з 
природою у центрі (природоцентризм), по-третє, — визнання людсь-
кого розуму вищим авторитетом в оцінці не тільки природи, але й су-
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спільства, по-четверте, — нова концепція людини і суспільства, по-
п'яте, — вільнодумство і атеїзм. 

 
2. Основоположниками методології наукового пізнання у філо-

софії Нового часу були Ф. Бекон і Р. Декарт. Методологічна програма 
першого була емпірико-індуктивною, а другого — раціоналістично-
дедуктивною. Призначення методології розуміється ними однаково 
— через удосконалення методів пізнання природи до зростання влади 
людини над нею. Індукція (від. лат. induktio — наведення) — логічний 
шлях руху пізнання, що характеризує перехід від знання ознаки, яка 
повторюється, до висновку про наявність цієї ознаки у цілого класу 
явищ. Дедукція (від. лат. deductio — виведення) - виведення знань, ко-
ли з істинності загальних положень виводиться істинність окремих, 
індивідуальних. Але методологічні програми Бекона і Декарта не були 
чисто логічними. Бекон обґрунтовує індукцію як метод узагальнення 
досвідного знання. Декарт, орієнтуючись на конструктивні можливос-
ті математичного знання, формує правила методу. Вони відображають 
раціоналістичну переконаність у тому,  що розуму властиві достовірні 
аксіоми знання, пов'язані з інтуїцією (ясним і чітким сприйняттям ро-
зуму), і методологічну абсолютизацію можливостей дедукції як засобу 
отримання нового знання. За Декартом, істинна дедукція, на відміну 
від логічної (силогізму), що знаходить нову істину лише тому, що во-
на міститься у висновку, полягає в отриманні абсолютно нових істин. 
Тому така дедукція розглядається як евристичний метод. 

 
3. У розрізі онтології всі основні концепції XVII—XVIII ст. були 

матеріалістичними. Філософи Нового часу обґрунтовують ідею бага-
тоякісності матерії та її нерозривний зв'язок з матерією (Ф. Бекон). 
Під впливом успіхів механіко-математичного природознавства у філо-
софії складається нова механістична і метафізична картина природи. 
Згідно з Декартом, в основі світу лежать незалежні одна від одної суб-
станції: духовна, мислительна та матеріальна (тілесна), протяжна. 
Ототожнивши матерію із протяжністю, він розуміє її геометрично. Т. 
Гоббс також "геометризує" природу. Він вважає, що існують тільки 
окремі конкретні тіла, за допомогою властивостей (акциденцій) яких 
пояснюється й свідомість людей. Як і Декарт, він ототожнює рух з ме-
ханічним переміщенням, вважаючи, що тіла складаються із корпускул, 
які діляться до безмежності і несумісні з порожнечею. 
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По-різному підходили філософи Нового часу до проблеми розу-
міння першооснови світу. Декарт, Лейбніц свої онтологічні погляди 
подають у формі метафізичних вчень, які дещо віддалені від позитив-
ного земного змісту. Декарт обґрунтовує позицію про матеріальну 
субстанцію, яка суміщає у собі два атрибути — протяжність і мислен-
ня. Лейбніц першоосновою вважає монаду (від грец. Monados—
одиниця) - духовну субстанцію, яка утворює світ первинний, мисли-
тельний,  ідеальний. Спіноза в "Етиці", виклавши суть свого вчення 
про матеріальну субстанцію, уявляв її як таку, що об'єднує у собі два 
декартівських атрибути - протяжність і мислення. Він називає її Бо-
гом. Ця субстанція визначається як причина самої себе, що передбача-
ло й діалектичну ідею взаємодії, й ідею матеріальної єдності світу. З 
матеріалістичних позицій ідея єдності світу і руху була розвинута у 
подальшому Т. Толандом. 

 
4. У  XVIII  ст. найвищого розквіту  матеріалізм досяг у Франції, 

а ідеалізм в Англії в особі найвидатніших його представників Д. Берк-
лі і Д. Юма. Французький матеріалізм розвиває систему механістич-
ного матеріалізму. Його представники надають своєму матеріалізму 
соціально загостреного характеру, застосувавши його принципи до 
осмислення основних завоювань наукової думки в пізнанні природи, 
суспільства, людини (Ж. Ламетрі, Д. Дідро, П. Гольбах). У цілому, не 
вийшовши за межі метафізичного методу мислення, французький ма-
теріалізм розвинув ряд  діалектичних ідей: єдності матерії і руху, які-
сної "абсолютної різнорідності усього існуючого" (Д. Дідро). П. Голь-
бах значно поглиблює вчення про матерію, визначивши її як "все те, 
що діє будь-яким чином на наші органи відчуття". 

Паралельно французькі матеріалісти полемізують із представни-
ками англійського суб'єктивного ідеалізму, які вважали, що речі - це 
комбінації, певні суми відчуттів, а загальне поняття матерії неможли-
ве. 

 
5. Віссю теоретико-пізнавальних пошуків і дискусій Нового часу 

були проблеми визначення джерела людського знання, пізнавальної 
ролі чуттєвих і раціональних форм знання, природи істини. Основни-
ми полярними сторонами були раціоналізм і сенсуалізм. Ключовими 
фігурами раціоналістів виступали Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. В. Лейбніц, 
сенсуалістів — Д. Локк, Д. Берклі, Д. Юм, Д. Дідро. Як раціоналізм, 
так й сенсуалізм мали ідеалістичне і матеріалістичне втілення. Мате-
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ріалістичний сенсуалізм (або емпіризм) джерелом знань вважав від-
чуття, через які дається нам матеріальний світ (Локк, французькі ма-
теріалісти XVIII  ст.); ідеалістичний раціоналізм джерелом знань вва-
жає розум, якому даний Бог (Декарт, Лейбніц); матеріалістичний раці-
оналізм джерелом знань вважає розум, якому даний матеріальний світ 
(Гобс, Спіоза); ідеалістичний сенсуалізм (або емпіризм) джерелом 
знань вважає відчуття (або досвід), у них нам дані, за Берклі, або Бог, 
або нічого крім них самих. Юм у відповідності з його агностицизмом 
(ідея невирішеності питання про те, що нам дається у знанні) підтри-
мує Берклі. Вирішальним напрямком розвитку знань, згідно із сенсуа-
лізмом, є орієнтація на відчуття, сприйняття, досвід, а згідно із раціо-
налізмом — на ідеї, аксіоми, міркування тощо. Визначальна тенденція 
перших — недооцінка специфіки раціональних форм знання, у других 
— чуттєвих форм. У вченні про істину перші абсолютизують знання 
відносне, другі — знання достовірне, абсолютне. 

 
6. Філософія історії Нового часу фіксує перехід від авторитарно-

теологічної орієнтації до визнання людського розуму вищим автори-
тетом в оцінці не тільки природи, але й суспільства (слова Декарта: "Я 
мислю, отже, я існую"). Не випадково ключовим загальносоціологіч-
ним поняттям просвітників П. Гольбаха, К. Гельвеція було поняття 
"людська природа", якому надавався зміст незмінних властивостей 
людини. При цьому він по-різному проявлявся в додержавному "при-
родному стані" і в державній організації суспільства ("суспільний до-
говір"). Феодальна державно-правова система розглядалась філософа-
ми Просвітництва як посягання на природні права і свободи особисто-
сті. За переконанням Гельвеція і Гольбаха, люди, пізнавши закони 
природи і суспільства (в основі яких лежить механіка Ньютона), у 
змозі створити істинно гуманне суспільство на основі принципів сво-
боди, рівності і братерства. Цей ідеалістичний і метафізичний погляд 
на історію випливав із відомої тези "думки правлять світом", а також 
із розуміння історії як тотальної темряви, що зумовлена невіглаством 
людей. Саме тут була закладена й соціалістична ідея: якщо середови-
ще формує людину, то необхідно його перебудувати й модернізувати 
так, щоб воно виховувало у індивідів істинно людські якості. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 

1. Соціально-політичні та природничо-наукові передумови філо-
софії Нового часу. 

2. Назвіть основні характерні особливості філософії Нового часу. 
3. Чим зумовлена увага до раціоналізму у філософії XVII ст.? 
Хто заклав основи раціоналізму? Дайте характеристику його 
поглядів. 

4. Розкрийте сутність емпіризму як одного із основних методоло-
гічних напрямків у філософії Нового часу. 

5. Хто є основоположником філософії емпіризму ? Дайте харак-
теристику його поглядів. 

6. Проаналізуйте суспільно-політичне вчення Т. Гоббса. 
7. Які основні характерні риси філософії Просвітництва ? 
8. Дайте характеристику французького матеріалізму XVIII ст.  
9. Прочитайте уривки із творів Р. Декарта (Мир философии. Ч.1. 

- С. 262-264, 498-499). Дайте аналіз його філософських погля-
дів. 

10. Напишіть філософське есе: «Бекон і Декарт про методи пі-
знання». 

11. Розглянувши теорію Д. Локка про первинні і вторинні якості і 
прочитавши уривки з праці Д.Берклі (Мир философии. Ч.1. - С. 
198-206),  покажіть взаємозв’язок і відмінність у їх філософсь-
ких поглядах. 

12. Законспектуйте уривок з роботи французького матеріаліста 
Ж.Ламетрі «Трактат про душу» (Мир философии. Ч.1. - С. 211-
212). Охарактеризуйте суть метафізичного матеріалізму. 

13. Гельвецій писав : «Самі люди,  якщо можна так висловитись,  
створили матерію … Матерія не є якесь творіння … Під сло-
вом «матерія» слід розуміти лише сукупність властивостей,  
характерних для всіх тіл». Проаналізуйте це міркування. Що 
Ви розумієте під поняттям «матерія»?  

14. Кросворд «Філософія Нового Часу». Відповівши правильно на 
питання,  по вертикалі прочитаєте назву однієї з праць Т. Гоб-
бса. 
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1. Розуміння світу як тако-
го, в основі якого лежить 
дві незалежні субстанції. 
2. Англійський філософ-
сенсуаліст, що виражає 
суб’єктивно-ідеалістичну 

позицію. 
3. Одне з основних понять 
філософії Д.Юма. 
4. Спроба пояснити всі 
явища природи, суспільст-
ва і людину за допомогою 
законів механіки. 

5. Французький філософ,  що висунув ідею «філософії серця». 
6. Принцип людського мислення, що спрямований на усвідомлен-
ня самого мислення,  його меж і змісту знання. 

7. Одне з центральних понять у філософії Нового Часу. 
8. Основне поняття філософії Лейбніца. 

 
 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. Серед названих філософів вкажіть тих,  які представляли а) ем-
піризм, б) раціоналізм: 

        1)  Локк; 
        2)  Декарт; 
        3)  Спіноза; 
        4)  Бекон; 
        5)  Лейбніц; 
        6)  Гоббс. 
2. Це неправильно, що Декарт: 
        а)  був дуалістом; 
        б)  вважав розум вищою цінністю і основою пізнання; 
        в)  стояв на позиціях сенсуалізму; 
        г)  вважав,  що філософія відрізняє нас від дикунів і варварів; 
        ґ)  був пантеїстом. 
3. В один і той же час жили: 
        а)  Бекон і Берклі; 
        б)  Лейбніц і Локк; 

1
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        в)  Гоббс і Юм; 
        г)  Паскаль і Спіноза; 
        ґ) Вольтер і Руссо. 
4. Підберіть концепції з графи «Б»,  розроблені філософами,  чиї 

імена названі в графі «А»: 
А Б 

1.  Декарт 
2.  Бекон 
3.  Лейбніц 
4.  Спіноза 
5.  Локк 

а) вчення про монади; 
б) ідея свідомості як «чистої дошки»; 
в) ідея про субстанцію як «причину самої себе»; 
г) емпірично-індуктивний метод; 
ґ) існувати означає «бути сприйманим»; 
д) перший принцип  філософії «я мислю, отже, я існую»; 
е) «філософія серця». 

 
5. До кожного поняття з графи «А» підберіть відповідне поло-

ження з графи «Б»: 
А Б 

1. Раціоналізм 
2. Емпіризм 
3. Сенсуалізм 
4. Картезіанство 

а) течія що об’єднує послідовників філософії Декарта; 
б) визнання розуму вищою цінністю і основою пізнання; 
в) твердження про тотожність Бога і природи; 
г) визнання первинності (першості) досвіду в пізнанні; 
ґ) прагнення до античного ідеалу; 
д) проголошення відчуття єдиним джерелом пізнання; 
е) уявлення про універсальну «оживленість» матерії. 

 
 

6. Підберіть з графи «Б» назви праць, які належать філософам 
(графа «А»): 

А Б 
1. Вольтер 
2. Дідро 
3. Гольбах 
4. Ламетрі 

а) «Система природи»; 
б) «Дух законів»; 
в) «Людина - машина»; 
г) «Енциклопедія,  або тлумачний словник наук,   
      мистецтв і ремесел »; 
ґ) «Новий Органон»; 
д) «Небіж Рамо»; 
е) «Філософський словник»; 
є) «Філософські листи». 
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7. З названих філософів визначте, хто належить до а) англійсько-
го, б) французького,  в) німецького Просвітництва: 

        1.  Монтеск’є; 
        2.  Дідро; 
        3.  Толанд; 
        4.  Гердер; 
        5.  Лессінг; 
        6.  Гольбах; 
        7.  Руссо; 
        8.  Вольтер. 
8. Концепцію природної доброти людини розвивали: 
        а)  Арістотель; 
        б)  Дідро; 
        в)  Руссо; 
        г)  Гольбах; 
        ґ) Бекон. 
9. Моністичні погляди на світ характерні : 
        а)  Дідро; 
        б)  Декарту; 
        в)  Берклі; 
        г)  Лейбніцу; 
        ґ)  Вольтеру. 
10. Назвіть риси, які характеризують філософію Просвітництва: 
        а)  геоцентризм; 
        б)  ірраціоналізм; 
        в)  раціоналізм; 
        г)  антропоцентризм; 
        ґ)  пантеїзм; 
        д)  атеїзм; 
        е)  механіцизм; 
        є)   детеологізація. 
11. Назвіть пари вчених,  що розвивали протилежні погляди на 

природу людського пізнання: 
         а)  Декарт – Спіноза; 
         б)  Лейбніц – Локк; 
         в)  Берклі – Дідро; 
         г)  Юм - Берклі. 
12. Хто із новоєвропейських філософів розвивав учення про люд-

ську душу як «чистий аркуш»? 
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        а)  Декарт; 
        б)  Лейбніц; 
        в)  Паскаль; 
        г)  Локк; 
        ґ)  Ламетрі. 
13. Який метод найчастіше використовували філософи-

просвітителі при аналізі проблем буття? 
        а)  діалектичний; 
        б)  еволюційно–історичний; 
        в)  логіко-математичний. 
14. Хто із новоєвропейських філософів написав працю «Нова Ат-

лантида»? 
        а)  Декарт; 
        б)  Гоббс; 
        в)  Бекон; 
        г)  Локк. 
15. Що означає слово «сенсуалізм»? 
        а) Філософське вчення Сен-Сімона; 
        б) музичний ритм; 
        в) вчення про чуттєвість як головну форму отримання досто-

вірного знання. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Класична німецька філософія зробила  величезний внесок у 
розвиток діалектики і методології, онтології та гносеології; дослідила 
радикальні для  світогляду і долі людської культури проблеми і спів-
відношення "мікрокосмосу" людської особистості, зокрема її мораль-
ної складової, з суспільними нормами моралі, між ними і пізнаваль-
ними можливостями людини; між пізнавальними і волевими, діяльни-
ми можливостями людини і суспільства: між об'єктивними законами 
історії і діяльністю різних суб'єктів історичного поступу — людини, 
народів, їх  цінностей в різні епохи; між людиною з її неповторністю і 
суспільством у перспективі подолання релігійних ілюзій, що дефор-
мують їх сутність. Її найвидатнішими представниками були Іммануїл 
Кант, Готліб Фіхте, Фрідріх Вільгельм Шеллінг, Георг Вільгельм Фрі-
дріх Гегель, Людвіг Андреас Фейєрбах. 

 
2. Основоположником класичної німецької філософії вважається 

Кант, який здійснив своєрідний "коперніканський переворот" у філо-
софії. Його творчість може бути поділена на два періоди: докритичний 
і критичний. Для першого характерний матеріалізм і діалектичний 
підхід у вирішенні проблеми походження сонячної системи. Під час 
другого Кант на основі критичного аналізу пізнавальних здібностей 
людини розробляє нове коло проблем. Єдність нової системи поглядів 
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визначається тим взаємозв'язком, якого він надає постановкою і вирі-
шенням наступних питань: 1. Що я можу знати? 2. Що я мушу роби-
ти? 3. На що я можу сподіватися? 4. Що таке людина? Відповідь на 
перше питання веде до вирішення проблеми меж пізнавальних мож-
ливостей людини. При цьому Кант виходить із розуміння дійсності у 
двох площинах: площині світу речей у собі (матеріальний світ) і пло-
щині світу людської  свідомості. Світ людської свідомості, за Кантом, 
неспроможний у повній мірі пізнати матеріальний світ. Звідси демар-
кація (розмежування) статусу і функцій науки і філософії ("метафізи-
ки"), а також агностицизм Канта. Кант "обмежує знання, щоб звільни-
ти місце вірі", але компроміс з релігією передбачає у нього поряд з 
цим заборону на її втручання у справи науки. Відповідь на друге пи-
тання виводить Канта на вирішення проблеми природи моралі. Тут він 
робить глибоко гуманістичний висновок про те, що людина —мета, а 
не засіб, і мораль не має потреби в релігії. Етика Канта була значним 
кроком вперед в обґрунтуванні законності вимог поваги до гідності 
особистості. Ця гідність вища за будь-яку іншу цінність на землі. Від-
повідь на третє питання вивела Канта на з'ясування суті і ролі релігії в 
житті людини і суспільства. Нарешті, четверте питання пов'язане з ви-
рішенням місця людини і її призначенням. Людина, за Кантом, є істо-
тою, що, крім чуттєвості, наділена ще також розсудком і розумом, які 
надають людській активності "умосяжний" (необгрунтований емпіри-
чно) характер. Звідси і реальність свободи, яку Кант прямо визначає 
як здатність самочинно починати ряд дій. Саме тому людина і тільки 
людина — ціль і ніколи  засіб. Кант виводить у зв'язку з цим вищий 
практичний принцип по відношенню до людської волі — категорич-
ний імператив, зміст якого формулюється так: чини так, щоб завжди 
ставився до людства і в своїй особі і в особі будь-якого іншого так са-
мо, як до мети, і  ніколи не стався до неї тільки як до засобу. 

3. Фіхте розвинув суб'єктивно-ідеалістичне вчення, згідно з яким 
історія — діалектика і активна взаємодія абсолютного "я" (самосвідо-
мості людства) і індивідуального "я" ("Діяти! Діяти!— ось для чого ми 
існуємо"). Воля людини, за Фіхте, і її розум нерозривні. Людина є об-
разом усього людства, а людство — образом окремих людей, реаліза-
ція волі яких творить всесвітню історію як перехід від сфери необхід-
ності в царство свободи. 

 
4. Шеллінг створює систему "трансцендентального ідеалізму" 

(або "філософії тотожності") і виявляє прагнення, на відміну від Фіх-
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те, надати діалектиці належного об'єктивного змісту. Шеллінг заявляє, 
що ні суб'єкт (фіхтеанське "я"), ні об'єкт (фіхтеанське "не —я") жод-
ний з них окремо не може бути прийнятий за вихідне, початкове. Та-
ким вихідним, початковим може бути лише їх нероздільна єдність, то-
тожність. Ця вихідна тотожність є чимось до-свідомим, або, як вважає 
Шеллінг, "несвідомим". У людині вона набуває свого найвищого ви-
яву. Притаманне їй несвідоме "хотіння" спонукає її до саморозвитку, 
наслідком чого є все багатство навколишнього світу, найвищим ви-
явом якого постає людський інтелект. Ідея "несвідомого" як початко-
вого, первинного моменту в існуванні реальності призвела згодом до 
відмови від раціоналістичної в цілому концепції "філософії тотожнос-
ті" і до створення так званої "філософії одкровення". Остання є спе-
цифічною ірраціоналістичною точкою зору, що примикає до екзисте-
нціальної філософії, яка лежить вже за межами класичної традиції 
(кін. ХІХ—ХХ ст.). 

 
5. Підсумок класичній німецькій ідеалістичній традиції, а деякою 

мірою і всій буржуазній філософській традиції, підводить Гегель. Йо-
му належить найбільш глибока і всебічна розробка діалектичного ме-
тоду мислення і світорозуміння. Гегель створював цей метод у рамках 
ідеалістичної системи об'єктивного ідеалізму. У розумінні протиріччя 
між діалектичним методом і ідеалістичною системою лежить ключ до 
оволодіння раціональним змістом гегелівської діалектики. Згідно з Ге-
гелем, в основі світу лежить ідеальне начало — абсолютна ідея (сис-
тема категорій, що саморозвиваються), яка є творцем природи  і люд-
ського суспільства. Абсолютна ідея розкриває свій зміст поетапно: 1)  
у площині логічного розвитку понять; 2) шляхом втілення свого ідеа-
лістичного змісту в природі як акт відчуження, відпадання від самої 
себе (тобто деградації, що означає народження природи); 3) шляхом 
переходу від чужої ідеї природи у сферу розвитку духу. Дух цей є ті-
єю ж ідеєю, але збагачений по ходу свого діалектичного розвитку. Він 
втілюється не тільки в людському дусі,  свідомості, але й у  різних фо-
рмах суспільних відносин. 

Парадокс діалектики Гегеля полягає у тому, що, згідно з вимога-
ми його системи, якраз на етапі природних процесів відсутнє станов-
лення, бо природа у нього не розвивається у часі, а лише різномані-
титься у просторі. Ідеалістична система являє собою метафізичні кай-
дани, які не давали можливості розгорнутися і адекватно виразити все 
багатство гегелівських діалектичних ідей. До останніх відносяться 
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перш за все закони діалектики: закон переходу кількості у якість, де 
революційний дух діалектики проявився в обґрунтуванні стрибків 
(якісних переходів розвитку, зокрема революцій); закон єдності і бо-
ротьби протилежностей, що проявилось у вченні про протиріччя, яке 
виступає джерелом саморуху і саморозвитку явищ і предметів. У по-
глядах Гегеля на філософію історії його ідеалістична система вимага-
ла визнання кінцевих результатів історії і пізнання: подібно тому, як 
пізнання вичерпує себе у пізнанні абсолютного духу, так вичерпувала 
себе політична історія, що знайшла своє втілення у сучасній Гегелю 
Пруській державі. 

 
6. Звільнити гегелівську діалектику від ідеалізму можна було 

лише теоретично спростувавши його. Саме це завдання намагався ви-
конати Фейєрбах. Правда, здійснив він це, не оцінивши значення геге-
лівської діалектики. У центрі його філософії була поставлена пробле-
ма людини. Тому Фейєрбах назвав свою філософію антропологічною. 
Він поставив перед собою такі важливі проблеми: що є життя, любов, 
щастя, смерть, надія? Вихідним пунктом і кінцевою метою пошуку 
відповідей була цілісна, реальна людина. Фейєрбах критикує гегелів-
ський ідеалізм і релігію як хибні путівники людини. Ключовою для 
нього виступає категорія "людська природа", яка втілює в собі і при-
роду, і власне саму людину. Але оцінюється вона не історично, а як 
вічна. При цьому не враховується, що соціально-історична практика 
визначає тип людини, тип особистості кожної історичної доби. 

 Особливу увагу Фейєрбах звертає на природу релігії. У зв'язку 
з цим він показав, що релігійні ілюзії — викривлене відображення 
сутності людини, зумовлене відсутністю умов для її реалізації. Шлях 
подолання релігії на відміну від матеріалістів XVIII ст. він бачив не 
просто в просвітництві, а в гуманістичному оновленні умов життя, які 
зробили б людину господарем природи, а відношення людей — колек-
тивістськими. Широкомасштабна критика християнства, а також 
складність відповідей на поставлені релігією проблеми вивели Фейєр-
баха на завдання створення нової релігії. У зв'язку з цим він запропо-
нував релігію, яка б обожнювала людину і була б  заснована головним 
чином на ідеї всезагальної любові.  

 
7. Класична філософська спадщина Канта, Фіхте, Шеллінга, Ге-

геля та Фейєрбаха ще за їх життя виступила тим матеріалом, з якого 
починають формуватися новітні напрями філософії як у рамках бур-
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жуазного способу мислення, так і такі, що виявляють тенденцію здо-
лати ці рамки. До останніх належить головним чином марксизм, який, 
успадковуючи всю попередню філософську традицію, спирається, на-
самперед як на своє безпосереднє джерело - на філософію Гегеля і 
Фейєрбаха. Проте філософський розвиток не припиняється і в рамках 
буржуазного способу мислення (неокантіанство, неогегельянство, ста-
рогегельянство), хоча він і набирає нових істотних рис. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

 
1. Основні характерні риси німецької класичної філософії. Чим 
вони зумовлені? 

2. Назвіть основні ідеї філософської концепції Канта. 
3. Дайте загальну характеристику системи суб’єктивного ідеалі-
зму Фіхте. 

4. Розкрийте суть системи об’єктивного ідеалізму Шеллінга. 
5. Охарактеризуйте основні ідеї філософської системи Гегеля. 
6. У чому полягає суть антропо-соціальної філософії Гегеля? 
7. Дайте характеристику антропологічної філософії Фейєрбаха. 
8. Напишіть філософське есе «Безсмертні ідеї «Критики чистого 
розуму» Канта». Використайте для цього працю Н.В. Мотро-
шилової «Рождение и развитие философских идей» М.,  1991.  
- С.341-440. 

9. Співставте думки Гегеля і Фейєрбаха про призначення філо-
софії. Вкажіть на протилежність їх поглядів. Визначтеся,  чию 
позицію сприймаєте - Гегеля чи Фейєрбаха ? (Див.: Мир фило-
софии.,  Ч.1. - С.53-55). 

10. Прочитайте уривки із творів Канта,  Гегеля,  Шеллінга і Фейє-
рбаха (Мир философии.  Ч.2. - С.24-25 ; 27-29 ; 31-40). Випи-
шіть і порівняйте їх погляди на сутність і призначення люди-
ни. 

11. Як розуміє Фейєрбах соціокультурну роль релігії в суспільст-
ві? Дайте відповідь на це питання,  прочитавши уривок із тво-
ру Фейєрбаха «Необхідність реформ філософії» (Мир филосо-
фии.  Ч.2. - С.388-393). 

12. Заповнивши вірно клітинки по вертикалі,  по горизонталі 
отримаєте основну рису філософії Фейєрбаха. 
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1. Автор «Критики чис-
того розуму». 
2. Філософ, що розробив 
   філософію тотожності. 
3. Метод у філософії, 
розроблений Гегелем. 
4. Автор роботи «Основ-
ні положення філософії 
майбутнього». 
5. Одне з центральних 
понять філософії Гегеля,  
яке він протиставляє по-
няттю сваволя. 
6. Одне з понять кантів-
ської філософії. 
7.Ключове поняття в ні-

мецькій класичній філософії. 
8. Поняття, через яке Гегель пояснює 
   саморозвиток світу. 
9. Основна риса гегелівської філософії. 
10. Автор роботи «Феноменологія духу». 
11. Автор вчення про філософію як науку наук. 
12. Філософський напрямок, що значною мірою 
     спирався на філософію Гегеля і Фейєрбаха. 
13.Одна з характерних рис праці «Сутність 
     християнства». 

 
 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. Це неправильно, що Кант: 
         а) висунув одну з найпродуктивніших космологічних гіпо-

тез; 
         б) написав «Феноменологію духу»; 
         в) сформулював категоріальний імператив; 
         г) розглянув простір і час як апріорні форми чуттєвого  
             споглядання; 
         ґ) сформулював основні закони діалектики. 

2

3
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2. Який метод філософії знайшов найбільш глибокий і всебічний 

розвиток у Гегеля? 
         а) діалектичний; 
         б) аналітичний; 
         в) емпіричний; 
         г) індуктивний. 
3. Система поглядів Канта визначається певним взаємозв’язком 

проблем і площин їх реалізації. Підберіть ці «площини» з графи «Б»,  
які відповідають поставленим Кантом питанням у графі «А»: 

 
А Б 

1. Що я можу знати? 
2. Що я можу робити? 
3. На що я можу сподіва-
тись? 
4. Що таке людина? 

а) дослідження природи моралі; 
б) вирішення проблеми меж пізнавальних 
     можливостей людини; 
в) з’ясування сутності релігії; 
г) визначення місця і призначення людини. 

 
4. Підберіть з графи «Б» назви праць,  які належать філософам 

(графа «А»): 
 

А Б 
1.  Кант 
2.  Фіхте 
3.  Шеллінг 
4.  Гегель 
5.  Фейєрбах 

а) «Наука логіки»; 
б) «Критика чистого розуму»; 
в) «Енциклопедія філософських наук»; 
г) «Сутність християнства»; 
ґ) «Науковчення»; 
д) «Критика практичного розуму». 
 

 
5. Чиї філософські погляди здійснили найбільший вплив на фор-

мування марксистської філософії?  
        а)  Руссо; 
        б)  Канта; 
        в)  Фіхте; 
        г)  Фейєрбаха; 
        ґ) Гегеля. 
6. Що відноситься до різновидностей неокантіанства?  
        а)  Неокритицизм; 
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        б)  філософія науки; 
        в)  легальний марксизм; 
        г)  лінгвістична філософія; 
        ґ)  сцієнтизм. 
7. Що означає слово «апріорі»?  
        а)  заперечення можливості пізнання світу; 
        б)  розділ теоретичної механіки; 
        в)  позадосвідне знання; 
        г)  вчення про гармонію суспільних відносин. 
8. Кантівська «річ в собі» включає: 
        а)  умовивід, у якому здійснений синтез понять; 
        б)  об’єкт,  що існує сам по собі,  незалежно від його пізнан-

ня; 
        в)  теореми,  що підлягають доказу; 
        г)  все, що пов’язане з Богом і безсмертям душі. 
9. Підберіть з графи «Б» вислови,  які належать філософам,  чиї 

імена названі в графі «А»: 
 

А Б 
1.  Гегель 
2.  Фейєрбах 
3.  Кант 
4.  Шеллінг 
5.  Фіхте 

а) «Людина людині - бог»; 
б) «Чини так,  щоб у твоїх діях інша людина завжди 
     виступала метою й ніколи - засобом»; 
в) «Філософія - це епоха, схоплена в думці»; 
г) «Діяти! Діяти! - ось для чого ми існуємо». 

10. Хто із представників німецької класичної філософії розглядав 
філософію як «дух епохи»?  

        а)  Кант; 
        б)  Шеллінг; 
        в)  Фейєрбах; 
        г)  Гегель. 
11. Підберіть з графи «Б» імена філософів, філософські ідеї яких 

вплинули на представників німецької класичної філософії (графа «А»): 
 

А Б 
1.  Кант 
2.  Фіхте 
3.  Шеллінг 
4.  Гегель 
5.  Фейєрбах 

а) Платон,  Гердер,  Кант,  Руссо; 
б) Арістотель,  Лейбніц; 
в) Юм,  Руссо; 
г) Спіноза,  Руссо; 
д) Руссо,  Вольтер. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Марксистська філософія виникає в 40-х роках ХІХ ст. як тео-
ретичне відображення глибинних змін у всіх сферах західноєвропей-
ського суспільства і як якісно новий (некласичний) спосіб філософст-
вування. Її соціально-економічними передумовами були: бурхливий 
розвиток промисловості, протиріччя між суспільним характером ви-
робництва і формою привласнення, зміна структури суспільства (про-
летаріат, буржуазія), революційна активність пролетаріату (буржуазні 
революції). Природничо-наукову базу марксистської філософії скла-
дали фундаментальні відкриття у фізиці, космогонії, біології (закон 
збереження і перетворення речовин і руху; космогонічна теорія Канта 
і Лапласа; відкриття клітин як структурної основи живої природи; 
еволюційна теорія Дарвіна та ін.). Основними теоретичними джерела-
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ми філософії марксизму стали німецька класична філософія, англійсь-
ка політична економія і французький утопічний соціалізм. 

Принциповою відмінністю марксистської філософії від інших фі-
лософських систем були, по-перше, здійснення нею органічного син-
тезу матеріалізму і діалектики (на основі критичного аналізу діалекти-
ки Гегеля і метафізичного матеріалізму Фейєрбаха); по-друге, вона 
розповсюдила матеріалістичну діалектику на  пізнання суспільства; 
по-третє, вона найбільш послідовно відстоювала статус науковості. 
Все це яскраво проявилось у новій концепції методу, натурфілософії, 
філософській антропології та філософії історії. 

 
2. Марксистська концепція діалектичного методу цілковито базу-

ється на діалектичній логіці Гегеля, щоправда, своєрідно переробленій 
та переосмисленій. Для Маркса діалектика виступає як вчення про 
всезагальні зв'язки  і всезагальні закони розвитку буття і мислення. Як 
і Гегель, Маркс вважав основою діалектики систему філософських ка-
тегорій та принципів: єдності та боротьби протилежностей, переходу 
кількісних змін у якісні, заперечення заперечення. Основою розвитку 
світу, природи, суспільства, мислення для  Маркса виступає діалекти-
чна суперечність. Єдність буття і мислення означає, що людське мис-
лення і об'єктивний світ є підпорядкованими одним і тим самим зако-
нам, які згадані  вище, тому вони не можуть суперечити одне одному. 

 
3. Натурфілософія та її проблеми розв'язувалися в основному 

Ф. Енгельсом. Обґрунтовуючи діалектичний матеріалізм та матеріалі-
стичне розуміння історії, Енгельс вважав, що свідомість є не чим ін-
шим як продуктом діяльності людського мозку, сама ж людина є про-
дуктом природи, а тому закони мислення і закони природи узгоджу-
ються між собою ("суб'єктивна" і "об'єктивна" діалектика). Пізнання 
людиною світу не має жодних меж, оскільки сам світ нескінченний, і 
пізнання абсолютної істини здійснюється через нескінченний ряд від-
носних істин. Нескінченність світу, за Енгельсом, проявляється в його 
часово-просторовій нескінченності. Водночас світ є єдиним, що про-
являється у його матеріальності. Простір і час є формами існування 
матеріального світу. Невід'ємною характеристикою матерії є рух і 
розвиток; водночас і сам рух є невід'ємним від матерії. Це зумовлено 
тим, що рух становить спосіб існування матерії, а тому він так само не 
створюваний і не знищуваний, як і сама матерія. Енгельс дає класифі-
кацію форм руху матерії (механічна, фізична, хімічна, біологічна і со-
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ціальна). У зв'язку з цим він також пропонує таку класифікацію наук: 
науки про неживу природу; науки, що вивчають живі організми; істо-
ричні науки і науки, що вивчають людське мислення. Особливе місце 
в натурфілософії Енгельса займає розроблена ним трудова теорія по-
ходження людини. 

 
4. Однією із центральних у марксистській філософії є філософсь-

ко-антропологічна проблематика. Найбільшою мірою виявляється це в 
"Економічно-філософських рукописах 1844 року" К. Маркса. У цій 
праці Маркс намагався вирішити фундаментальні проблеми сутності 
та  існування людини, її свободи та рабства, відчуження та подолання 
відчужених сил, сенсу історії. У розв'язанні цих проблем він виявив 
себе як творчо мислячий гегельянець. При цьому Маркс намагався 
критично переосмислити і розвинути фейєрбахівські уявлення про 
людину, спираючись на ідеї А. Цешковського, М. Гесса і особливо 
М. Штірнера. Головним висновком Маркса щодо розуміння людини 
була його концепція соціального відчуження людської сутнісної при-
роди. За Марксом, у людині всі її основні характеристики не є чимось 
природним, натуральним чи заданим зовні. В людини все є "олюдне-
ним", оскільки людина як індивід існує у зв'язках та взаєминах з ін-
шими людьми. Традиції, звичаї, культурні схеми та стереотипи, що 
успадковані поведінкою та мисленням, активно впливають на будь-
якого індивіда. Глибинні "родові" характеристики людини (а саме це є 
її сутністю) є підсумком світової історії, результатом соціальних дій. 
Добро і зло в людській природі, любов чи егоїзм, за Марксом, пояс-
нюється не самою цією природою, а соціальними обставинами. Соціа-
льна детермінація людини все таки не є абсолютною, як детермінація 
природна. У суспільстві існує вихід із сфери соціального детермініз-
му, а тому індивід володіє свободою та вибором між "свободою" і 
"злом", "любов'ю" і "егоїзмом". 

Наявна реальність оцінюється Марксом як така, у якій панує соці-
альне відчуження, де людська діяльність та її продукти ворожі людині 
і пригноблюють її. Людина повинна привласнити собі весь соціальний 
світ, зробити його своїм, тобто перетворитися на "цілісного" "універ-
сального" індивіда. Вона спроможна це зробити, оскільки за своєю 
суттю є соціально-практичною істотою. 

 
5. Філософсько-історичні погляди Маркса, як і його антрополо-

гія, базуються на поняттях "відчуження" і "присвоєння". За Марксом, 
в основі родового життя лежить практика — активність людини, яка 



 98

переслідує свої цілі. Діючи, створюючи і руйнуючи, люди творять сві-
тову історію. Жорсткі з'єднання та обмеження у досягненні цих цілей 
ніякого надприродного характеру не мають. Вони створені самими 
людьми і є уречевленими результатами людської діяльності. Вся істо-
рія людського суспільства може бути вкладена в схему відчуження та 
його зняття на трьох рівнях. Перший — відношення "особистої залеж-
ності". Тут соціальне відчуження є масштабним і всесильним (ранні 
фази людської історії). Другий — відношення "особистої незалежнос-
ті" (індустріальне суспільство зі світовими ринками, найманою пра-
цею та правовим забезпеченням особистої свободи індивіда). Пану-
вання соціального відчуження тут втілено переважно у грошах. Третій 
— стадія "присвоєння" людиною усіх накопичених людством сил та 
потенції. На цьому рівні не людина повинна підпорядковуватися від-
чуженим сутностям (поділу праці, державі, грошам, моралі, релігії, 
ідеології), а навпаки, все це повинно бути перетворене для слугування 
людині, її особистісній унікальності. Поряд з цією історіософською 
схемою у плині історичного процесу Маркс виділяє один важливий 
чинник — власність (передусім власність на засоби виробництва). Рух 
цієї власності, її зміни у процесі історичного часу — це те, що розріз-
няє попередні і прийдешні форми суспільства. На цій основі прихо-
дить до ідеї історичних форм суспільства або суспільних формацій. Ця 
"зміна" розуміється Марксом за схемою "заперечення" і позначається 
поняттям "соціальної революції". 

Концепція філософії історії у марксистській філософії отримала 
назву "матеріалістичного розуміння історії", яка в ХХ столітті вили-
лась у різноманітні форми радикалізму. Вони якраз і спричинили ті 
соціальні катаклізми, які пережило людство у цю епоху. 

 
7. Філософія марксизму справила значний вплив на світову філо-

софську думку. Такі видатні філософи ХХ ст. як Ж.-П. Сартр, 
А. Камю, Е. Фромм, Т. Адорно, Г. Маркузе, Р. Арон, М. Бердяєв, 
С. Булгаков та багато інших тією чи іншою мірою звертались до марк-
систських ідей. Особливо велику увагу привертали і привертають ідеї 
марксистської філософії стосовно природи людини, її свободи, подо-
лання відчуження тощо. Водночас ідеологізовані варіанти філософії 
марксизму (марксизм-ленінізм) виявилися непродуктивними і зазна-
ють аргументованої критики творчо мислячих філософів. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 

1. У чому суть філософської антропології К.Маркса? 
2. Назвіть основні теоретичні положення філософії історії 
К.Маркса. 

3. Які особливості характерні концепції діалектичного методу 
К.Маркса? 

4. Натурфілософія Ф.Енгельса. 
5. Марксизм - ленінізм як філософська доктрина і суспільно-
політичне явище. 

6. Особливості сучасного ставлення до філософії марксизму. 
7. Якби К.Маркс і Ф.Енгельс жили в XVII  ст.,  чи могли б вони 
створити вчення,  яке іменується марксизмом? 

8. Що у філософії К.Маркса є визначальним,  головним і новим у 
поясненні світу ? 

9. Яка роль В.І.Леніна у розвитку філософії марксизму ? 
10. У чому полягає головна відмінність діалектичного методу 
К.Маркса від діалектики Ф.Гегеля? (Див. : Маркс. Капітал. Пі-
слямова до другого видання. //Маркс, Енгельс. Твори. Т.23., - 
С.21-22 ; Введение в философию. М.,  1989. Ч.1. - С.240-243). 

11. Законспектуйте і прокоментуйте місце, що стосується проблем 
людини у творі К.Маркса «Тези про Фейєрбаха» (Маркс К.,   
Енгельс Ф. Твори. Т.3. - С.3-4). 

12. Випишіть місця з праці К.Маркса «Економічно-філософські 
рукописи 1844 р.» і прокоментуйте їх //Маркс К.,  Енгельс Ф. 
Твори. Т.42. - С.92-95;119-126;160-169). 

13. На початку 90-х р.р. ХІХ ст. Ф.Енгельс передбачив небезпеку 
вульгарного спотворення марксизму, суть якої він назвав 
«економічним детермінізмом». Визначте,  у чому полягає зміст 
«економічного детермінізму» і в чому його неспроможність 
(див. : Енгельс Ф. Лист до Й.Блоха (вересень 1880 р.) //Маркс 
К.,  Енгельс Ф. Т.37). 

14. Охарактеризуйте основні положення і значення для розвитку 
філософії марксизму праці В.І. Леніна «Матеріалізм і емпіріо-
критицизм» (Повне зібрання творів. Т.18. - С.16-17, 85-88, 91, 
102, 139-143, 158-159, 266-289). 
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ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

1. Які причини змін філософських ідей і цінностей визначаються 
марксистською філософією як головні?  

         а) зміна стилю мислення; 
         б) фундаментальні наукові відкриття; 
         в) логічна суперечливість філософських вчень; 
         г) реальні життєві колізії соціальних груп. 
2. У якому столітті виникають об’єктивні і суб’єктивні передумо-

ви марксистської філософії? 
         а) в середині XVIII ст. в Росії; 
         б) в середині ХІХ ст. в Західній Європі; 
         в) на початку 30-х років ХХ ст.; 
         г) у перших століттях нової ери. 
3. Чиї філософські погляди спричинили найбільший вплив на фо-

рмування марксистської філософії?  
         а) Ф.Бекона; 
         б) Арістотеля; 
         в) Л.Шестова; 
         г) Гегеля; 
         ґ) Ніцше. 
4. Які природничо-наукові відкриття виступили передумовою фо-

рмування філософії марксизму?  
         а) геоцентрична система Птоломея; 
         б) еволюційна теорія Дарвіна; 
         в) закон збереження енергії; 
         г) закони механіки; 
         ґ) відкриття клітини. 
5. Основною ідеєю праці К.Маркса «Економічно-філософські ру-

кописи 1844 р.» є: 
        а) ідея класової боротьби; 
        б) ідея взаємозв’язку традиції гуманізму з атеїстичним  
            запереченням релігійних ілюзій; 
        в) ідея відчуження в суспільстві, де панує приватна власність 

і подолання відчуження в історичній перспективі; 
        г) політико-економічний аналіз капіталістичної дійсності на  
            основі філософської традиції німецької класичної філосо-

фії і теорії утопічного соціалізму. 
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6. Базовим для будь-якого відчуження за Марксом є: 
        а) соціальна нерівність; 
        б) приватна власність; 
        в) відчужена праця; 
        г) лінгвістична філософія; 
        ґ) хижацьке відношення до природи. 
7. Основними ідеями нового (марксистського) філософського сві-

тогляду були: 
        а) матеріалістична ідея практики; 
        б) нова концепція історії; 
        в) проблема ірраціонального; 
        г) проблема людини як суб’єкта історії; 
        ґ) проблема свободи людини; 
        ґ) проблеми мови і свідомості. 
8. Які із перерахованих проблем є основними для натурфілософії 

Ф. Енгельса?  
        а) проблема загальної картини природи; 
        б) концепція зв’язку і розвитку матеріального світу; 
        в) проблема походження людини; 
        г) проблема природи руху. Класифікація форм руху матерії; 
        ґ) проблема народонаселення. 
9. Що означає «економічний детермінізм»?  
        а) один із сучасних напрямків дослідження філософської  
            спадщини марксизму; 
        б) розділ економічної теорії; 
        в) перебільшення значення економічної основи в структурі  
            розвитку суспільства; 
        г) практичне переосмислення істинності марксистської філо-

софії. 
10. Основними проблемами філософських творів В.І.Леніна були: 
        а) боротьба з вільною інтерпретацією ідей марксизму; 
        б) дослідження діалектичного методу у сфері політики і  
            політичної дії; 
        в) проблеми розвитку моральності і культури; 
        г) екологічні проблеми; 
        ґ) теорія і практика державного устрою. 
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11. Підберіть назви праць з графи «Б» ,  які належать філософам 

(графа «А»): 
А Б 

1.  Маркс 
2.  Енгельс 
3.  Шеллінг 
4.  Плеханов 
5.  Ленін 

а) «Філософські зошити»; 
б) «Економічно-філософські рукописи 1844 року»; 
в) «Матеріалізм і емпіріокритицизм»; 
г) «Німецька ідеологія»; 
ґ) «Маніфест Комуністичної партії»; 
д) «Діалектика природи»; 
е) «До питання про роль особистості в історії». 

12. Назвіть ключові і другорядні (допоміжні) поняття у філософії 
марксизму: 

        а)  відчуження; 
        б)  матеріалістична діалектика; 
        в)  субстанція; 
        г)  клас; 
        ґ) метафізика; 
        д) буття; 
        е) суспільно-економічна формація; 
        є)  суспільно-історична практика; 
        ж) інтуїція; 
        з) феноменологія; 
        и) структура; 
        і) свобода; 
        й) комунізм; 
        к) діяльність. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Сучасна світова філософія пов'язана із кризою класичної філо-
софської традиції. Класичні принципи (орієнтація на природознавство 
як "взірець" методів і прийомів опанування дійсністю, раціоналізм, 
об'єктивізм тощо) виявили на початку ХІХ ст. неспроможність у ви-
рішенні новітніх нелінійних проблем. Це зумовило появу філософсь-
ких шкіл, які намагаються переглянути фундаментальні принципи 
філософствування. Однією із таких філософських шкіл був марксизм, 
який, використовуючи досягнення класики, запропонував некласичні 
механізми вирішення філософських проблем. Інші представники не-
традиційної філософської думки виступали із антикласичних позицій, 
повністю відмовившись від старої світоглядної парадигми.  Відмін-
ність їх позицій від класичної філософії полягала у тому, що вони рі-
шуче заперечують раціоналізм, критикують філософію як метафізику, 
розглядають людське буття як неповторне та індивідуальне, здійсню-
ють аналіз нераціональних  форм людського духу. 

 
2. Істотними рисами цієї філософії є плюралізм (від лат. pluralis 

— множинний), що означає багатоманітність її шкіл та ірраціоналізм 
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("бунт проти розуму"). Але класична раціоналістична традиція, не ди-
влячись на це, не втрачається. Ряд філософських течій цього часу за-
кликають водночас "прочитати" класику нетрадиційно, з позицій за-
вдань сучасності (неогегельянство, неокантіанство). 

Незважаючи на різнобарвність сучасної світової філософії, бага-
тоаспектне вирішення нею різних філософських проблем, тут можна 
виділити основні типи напрямків: сцієнтистські, антропологічні та ре-
лігійно-філософські. Сцієнтистські зосереджують основну увагу на 
філософських  проблемах науки і духовно впливають у першу чергу 
на  наукову і технічну інтелігенцію і ті прошарки населення, які ба-
чать ключ до вирішення своїх світоглядних проблем у наукових мето-
дах і їх філософському осмисленні. Антропологічні напрямки охоп-
люють філософські проблеми людини і специфіку її гуманітарного пі-
знання. Націлені на художню інтелігенцію і ті прошарки сучасного 
суспільства, які найбільш гостро відчувають і переживають результа-
ти відчуження особистості. Релігійно-філософські напрямки пов'язані 
з колом проблем, спрямованих на обґрунтування релігії, духовно зорі-
єнтовані на віруючих, які шукають спасіння від соціальних і духовних 
колізій у релігії. 

 
3. Сцієнтизм (від лат. scientia — знання, наука) був відповіддю на 

проблеми науки, зумовлені її бурхливим розвитком у кінці ХІХ та у 
ХХ сторіччях. Найважливішим напрямком цієї орієнтації став позити-
візм (від лат. positivus — позитивний). Його засновником був О. Конт, 
який вважав, що "позитивні" знання дають тільки спеціальні науки, а 
філософія неможлива як сфера наукового пізнання. Теоретико-
пізнавальні і світоглядні проблеми проголошуються позитивізмом 
"метафізичними". Різновидами позитивізму є емпіріокритицизм 
(Е. Мах, Р. Авенаріус), неопозитивізм, логічний позитивізм (М. Шлік, 
Л. Вітгенштейн, Б. Рассел); семантичний позитивізм (Р. Карнап, 
А. Тарський); лінгвістичний позитивізм (Л. Вітгенштейн, Дж. Остін), 
постпозитивізм (К. Поппер, Т. Кун, І. Лакатос, П. Фейєрабенд). 

 
4. Антропологічні напрямки і школи поклали у свою основу до-

слідження людини, а у своїй методології виступили проти класичного 
раціоналізму XVII-XVIII ст. і сцієнтичних напрямків у філософії ХІХ-
ХХ ст. Вони не тільки намагаються протиставити абсолютизації дома-
гань розуму у вирішені філософських проблем нераціональні детермі-
нанти самовизначення людини (емоції, інтуїція, воля тощо), але й у 
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багатьох випадках стають на шлях їх абсолютизації. Результатом цьо-
го був ірраціоналізм (від лат. irrationalis — нерозумний), властивий 
майже всім цим напрямкам. Ірраціоналістична абсолютизація най-
більш чітко проявилась у філософії життя (Ф. Ніцше — воля до аку-
муляції сили; В. Дільтей — факти волі, потягів і відчуття людини; 
А. Бергсон — космічна сила, "життєвий порив"). Найвпливовішим ан-
тропологічним напрямком ХХ ст. є екзистенціалізм (від. лат. existentia 
— існування). Витоками екзистенціалізму були феноменологія Е. Гус-
серля та філософія С. Кіркегора. Основними його представниками є 
М. Хайдеггер,  Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс, Г. Марсель. Екзисте-
нціалізм центральним розглядає конфлікт людини і суспільства. Від-
чуження між ними виводиться із визначення незмінної природи лю-
дини. Тому протиріччя між свободою і особистістю, з одного боку, і 
суспільним життям — з іншого, розглядається як таке, що не може бу-
ти вирішеним. Звідси й проблема сенсу людського життя, морального 
вибору, відношення до смерті. Моделлю людини виступає людина у 
стані "пограничної ситуації" (на межі життя і смерті), людина відчаю і 
страждання. 

Широке визнання у сфері дослідження проблем людини має 
фрейдизм — теорія і метод психоаналізу. Його засновником був 
З. Фрейд. Психоаналітичне бачення людини ґрунтується на виокрем-
ленні свідомих і несвідомих аспектів людської діяльності. При цьому  
пріоритет надається тут несвідомому, яке є ніби джерелом мотивацій-
ної поведінки людини. З позицій виключної ролі несвідомого фрей-
дизм намагається пояснити як історію розвитку окремої особистості, 
так і всієї людської цивілізації. Неофрейдизм (Е. Фром, К.-Г. Юнг, 
А. Адлер, К. Хорні) намагається вийти за рамки біологічних характе-
ристик людини. Пошуки відповідей на питання про сутність людини 
він спрямовує у сферу соціальних явищ. 

Звертаючись до проблеми людини, структуралізм (К. Леві-Строс, 
Ж. Лакан, М. Фуко, Р. Барт) розглядає людину як пасивний об'єкт не-
змінних історичних, соціальних, культурних, етнографічних, лінгвіс-
тичних структур. Свідомість і самосвідомість людини, які ігнорують 
ці структури і, разом з тим, визначають відношення свідомості люди-
ни і світу, є джерелом хибних уявлень про вільну діяльність людсько-
го "я". Людина не є продуктом соціального  розвитку, її природа — 
незмінна. 

 
5. Сучасні філософські напрямки релігійної орієнтації виникли у 
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площині християнського релігійно-теологічного комплексу або у без-
посередньому зв'язку з ним. Найбільшою концептуальною стабільніс-
тю та ідеологічним впливом характеризуються перш за все неотомізм і 
персоналізм. 

Неотомізм — офіційна філософська доктрина католицької церкви. 
Найбільш відомими його представниками є Е. Жільсон, Ж. Марітен, 
І. Лотц, А. Дондейн, К. Фабро та ін. На відміну від свого попередника 
томізму (Ф. Аквінський), який виконував чисто апологетичні і догма-
тичні функції католицизму, неотомізм зорієнтований на сучасні про-
блеми людини, суспільства і Бога. Але розглядає людину як раз і наза-
вжди дану незмінну духовну субстанцію, хоча і визнає її історичність. 
Історія інтерпретується як наперед визначена. Релігійна віра і раціона-
льне пізнання співприсутні, але не знаходяться у гармонії. Кінцевим 
об'єктом пізнання є Бог, сутність якого може бути осягнена лише 
шляхом віри. Розуму лише під силу пізнати те, чим Бог не є. 

 Персоналізм (від лат. persona — особистість). Представники: 
Е. Брейтмен, Е. Муньє, Ж. Лакруа, М. Бердяєв, Л. Шестов та ін. Його 
цільовою світоглядною установкою є примирення релігії, головним 
чином християнського теїзму, з основними гуманістичними цінностя-
ми. В основі персоналістського світогляду лежить переконання в суб-
станції особистісного начала як в людині, так і в бутті взагалі. Особи-
стість, перебуваючи у ворожих відношеннях з дійсністю, повинна зо-
середитись на руйнуванні контактів з навколишнім середовищем. Во-
на повинна заглиблюватись у собі, зосередитись на власному "я". Вну-
трішнє самовдосконалення — головний спосіб самоствердження осо-
бистості. Тільки на основі християнського вчення про людину можли-
ве створення нового суспільства. У зв'язку з цим персоналізм обґрун-
товує активну участь християн у земному житті і закликає до перебу-
дови людської цивілізації на гуманістичних принципах. 

       Певний вплив на сучасну філософську думку справляють фі-
лософська антропологія (М. Шелер, Плеснер, А. Гелен, О. Больнов), 
діалектична теологія  (К. Барт, П. Тілліх), християнський еволюціо-
нізм (Тейяр де Шарден), російський релігійний ідеалізм (В. Соловйов, 
М. Федоров, С. Булгаков), російський космізм (К. Ціолковський, 
П. Флоренський, Д. Чижевський) та інші релігійно-філософські шко-
ли. 

 
6. Сучасна світова філософія містить у собі широкий  спектр 

проблем і підходів до їх вирішення. Але  у її центрі стоять насущні 
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проблеми сучасного життя і головна серед них, звичайно ж, проблема 
людини. З жодним пропонованим тією чи іншою філософською шко-
лою розв'язанням проблеми важко погодитися, хоча кожна із них міс-
тить цікаві і цінні моменти. 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 

1. У чому найістотніша відмінність філософських течій кінця 
ХІХ – поч. ХХ ст. від класичної філософії ? 

2. У чому суть концепції «воля замість розуму» в некласичній 
філософії ? 

3. Назвіть основні напрями і школи сучасної світової філософії. 
4. Дайте загальну характеристику позитивізму як філософсько-
теоретичної і методологічної течії. Які історичні форми розви-
тку він проходить ? 

5. Що таке позитивізм і яка його проблематика ? 
6. Визначте філософсько-світоглядні засади «філософії життя». 
7. У чому полягає метод феноменологічної редукції Е.Гуссерля? 
8. Порівняйте герменевтику з класичною теорією пізнання. 
9. Філософія екзистенціалізму,  її витоки і сучасні форми. 
10. Дайте загальну характеристику і визначте основні характерні 
особливості релігійної філософії. 

11. Визначте,  абсолютизація чого лежить в основі некласичних 
філософських течій (позитивізму, прагматизму, екзистенціалі-
зму, персоналізму та ін.). За підручниками з філософії та «Фі-
лософським енциклопедичним словником» (М., 1989) складіть 
таблицю за такою схемою : 

 
№  
з/п 

Назва течії та її найвидатніші 
представники 

Що в ній  
абсолютизується 

Зміст її основних 
положень 

    
 

12. Прореферуйте працю Е.Гуссерля «Криза європейського людс-
тва і філософія» // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напря-
мки. Хрестоматія. –  К. – 1996.  – C.61-95. 

13. Прореферуйте розділи з праці Ф.Ніцше «По ту сторону добра і 
зла» (Вопросы философии. – 1989. №5). Охарактеризуйте 
вплив Ф.Ніцше на філософію ХХ ст. 

14. Прочитайте уривки праці З.Фрейда «Я и ОНО» (Мир филосо-
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фии. – Ч.1. – С.456-460). Випишіть основні думки і висловіть 
своє відношення до них. 

15. Прореферувавши уривок з праці А.Камю «Бунтующий чело-
век» (Мир философии. – Ч.2. – С.222-227),  покажіть, як автор 
розуміє проблему людської свободи.  

16. Охарактеризуйте сутність  неотомізму,  використавши уривок 
з роботи Ж.Марітена (Мир философии. – Ч.2. – С.271-276).  

17. Прореферуйте працю М.Бердяєва «Мое философское 
миросозерцание» // Философские науки. 1990. № 6. 

18. Проаналізуйте ставлення В.Соловйова до філософії Ф.Ніцше.  
Використайте статтю С.Н.Носова «Идея сверхчеловечества и 
философия В.Соловьева» //Философские науки. 1991. № 7.  

19. Зробіть аналіз основних ідей російської філософії першої чве-
рті ХХ ст., використавши статтю В.В.Яковенка «Тридцать лет 
русской философии» (1900-1929) // Философские науки. - 
1991. - №10  і статтю А.Г.Тихолаза «Життєва драма російської 
ідеї» // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - № 3. 

20. Дайте загальну характеристику гуманізму «російського космі-
зму», познайомившись з працею Ф.И. Гиренон «Русские кос-
мисты» М. 1990 // серия «Философия» № 2. 

21. Розкрийте специфіку поглядів Тейяра де Шардена на природу 
і людину (Мир философии. – Ч.2. – С.76-80).  

22. Заповнивши кросворд по вертикалі,  по горизонталі прочитає-
те ім’я філософа, автора слів: «Моє вчення чи погляд може бу-
ти виражено в двох словах: природа і людина». 

 
1. Французький філософ, представ-
ник структуралізму. 
2. Німецький філософ, засновник фі-
лософської антропології. 
3. Засновник психоаналізу. 
4. Російський філософ, представник 
персоналізму. 
5. Німецький філософ, автор твору 
«Втеча від свободи» 
6. Одне з понять, яке аналізує 
А.Камю. 
7. Об’єкт аналізу в герменевтиці. 
8. Слово, яке у перекладі з грецької 
означає «рухоме повітря»,  «подих». 

4

3

2

1

5

6

7

8
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23. Розшифрувавши криптограму, Ви прочитаєте назву праці   
Ж.-П. Сартра. 

1. Поняття, що означає буття людини (7, 1, 8, 9, 10, 11, 7, 12, 13, 4, 14). 
2. Назва праці А.Камю (1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2). 
3. Слово, що у перекладі з грецької означає  сказання. (15, 4, 16). 
 
24. Заповнивши правильно клітини по горизонталі, по вертикалі 

прочитаєте назву однієї з рис філософських течій ХХ ст. 

1. Впевненість у здатності науки вирішити всі соціальні проблеми, іде-
ал науки як культурного еталону. 

2. Датський філософ,  що розробив поняття «екзистенція». 
3. Французький філософ,  автор роботи «Екзистенціалізм - це гума-

нізм». 
4. Німецький філософ, один з основних представників філософської ге-

рменевтики. 
5. Поняття в неопозитивізмі,  що означає достовірний характер будь-

якого знання. 
6. Французький релігійний філософ,  представник неотомізму. 
7. Напрям філософської науки,  в основі якого лежить переконання в 

можливості вирішення філософсько-методологічних проблем,  ґрун-
туючись лише на «позитивному» знанні.  
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8. Філософська течія, яка розглядає людське буття, існування як уніка-
льне, що не може бути виражено в поняттях «онтологія людини». 

9. Філософська течія,  для якої висхідним є питання про механізми сві-
домості та духовні структури, що забезпечують продуктивну дію 
людини. 

10. Теїстична течія у філософії,  що визначає особистість і її духовні цін-
ності вищим сенсом цивілізації. 

11. Різновид сучасної релігійної філософії. 
12. Теорія психоаналізу. 
13. Представник неофрейдизму, німецький філософ, соціолог і психолог,  

автор праці «Втеча від свободи». 
25. Прочитайте розд. 4 "Бунт" філософії, або чесність людського 
духу перед самим собою" праці П.Ю. Сауха "XX століття. Підсум-
ки". – Київ – Рівне, 2001. Визначте основні характерні риси філосо-
фії ХХ ст. Назвіть десять найвідоміших філософів минулого століття 

 
ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
1. Знайдіть помилку. Ірраціоналістичну спрямованість мають фі-

лософські ідеї: 
         а) Гегеля; 
         б) Ніцше; 
         в) Бергсона; 
         г) Вітгенштейна; 
         ґ) Пірса. 
2. Знайдіть помилку. Теорія конвенціалізму належить: 
         а) Гегелю; 
         б) Попперу; 
         в) Гадамеру; 
         г) Дьюі. 
3. Знайдіть помилку. Екзистенціальні ідеї розвивали: 
         а) Платон; 
         б) Лейбніц; 
         в) Бердяєв; 
         г) Сартр; 
         ґ) Леві-Строс. 
4. Шопенгауер має таке ж відношення до праці «Світ як воля і 

уява», як Камю до: 
         а) «Антихрист»; 
         б) «Самопізнання»; 
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         в) «Чума»; 
         г) «Феномен людини»; 
         ґ) «Міф про Сізіфа». 
 
5. З названих філософів визначте, хто розвивав ідеї: 

1) неопозитивізму; 
2) герменевтики; 

3) структуралізму. 

а) Ж.-П. Сартр; 
б) Леві-Строс; 
в) К. Поппер; 
г) М. Фуко; 
ґ) Г. Гадамер; 
д) Б. Рассел; 
е) К. Юнг; 
є) Ж. Мартен. 

 
6. Підберіть для понять з графи «А» близькі за змістом з графи 

«Б»: 
А Б 

1. Екзистенціалізм 
2. Неопозитивізм 
3. Психоаналіз 

а) верифікація; 
б) гранична ситуація; 
в) несвідоме; 
г) екзистенція; 
ґ) сублімація; 
д) фальсифікація . 

 
7. Підберіть назви праць з графи «Б», які належать філософам (графа 

«А»): 
А Б 

1. П.Тейяр де Шарден 
2. Л.Вітгенштейн 
3. З.Фрейд 
4. М.Бердяєв 

а) «Самопізнання»; 
б) «Феномен людини»; 
в) «Буття і час»; 
г) «Логіко-філософський трактат»; 
ґ) «Структура наукових революцій»; 
д) «Я та Воно»; 
е) «Буття та Ніщо»; 
є) «Так говорив Заратустра». 

8. Як називаються основні ідеї, які розвивались мислителями 
М.Федоровим,  В.Вернадським,  К.Ціолковським,  Д.Чижевським?  

        а)  стихійний матеріалізм; 
        б)  герменевтика; 
        в)  космізм; 



 115

        г)  екзистенціалізм; 
        ґ) феноменологія. 
9. Що означає поняття «екзистенція»?  
        а)  вчення про логіку як загальну систему знаків; 
        б)  вчення про буття; 
        в)  вчення про практику; 
        г)  філософія існування. 
10. Визначте різновид неокантіанства: 
        а) неокритицизм; 
        б) філософія науки; 
        в) сцієнтизм; 
        г) лінгвістична філософія. 
11. Що означає слово «ноосфера»?  
        а) вчення Вернадського про становлення загальнопланетар-

ного розуму;  
        б)  розділ науки про мінеральні ресурси Землі; 
        в)  назва психологічного тесту. 
12. Термін «персоналізм» вперше вжив: 
        а) М. Грабман; 
        б) Ж. Мартен; 
        в) Е. Муньє; 
        г) Ф. Шлейєрмахер. 
13. Як називав свою філософію М. Бердяєв?  
        а)  позитивізм; 
        б)  прагматизм; 
        в)  філософія соборного духу; 
        г)  персоналізм. 
14. Хто є засновником феноменології?  
        а)  М. Хайдеггер; 
        б)  К. Ясперс; 
        в)  К. Леві-Строс; 
        г)  Ж. Гуссерль. 
15. Якому із філософів ХІХ-ХХ ст.ст. належить поняття «нейтра-

льні елементи»?  
        а)  Наторпу; 
        б)  Ф. Ніцше; 
        в)  А. Камю; 
        г)  К. Бультману; 
        ґ) Е. Маху. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. У силу своєрідних умов історичного розвитку нашого народу 
філософія як окрема форма суспільної свідомості у межах його куль-
тури виділяється лише в ХVІІ ст. До цього часу, крім пам’яток Київ-
ської Русі, лише несистематизовані філософські ідеї, що складають 
теоретичний підтекст інших видів духовної творчості, утворюють фі-
лософську культуру в Україні.  Особливостями вітчизняної філософії 
є те, що вона, по-перше, відтворює з певним часовим зміщенням усі 
основні етапи розвитку європейської філософії; по-друге, аж до ХVІІ 
ст. вона розвивається в різних жанрах писемності; по-третє, тривалий 
час була російськомовною. Визначальними її рисами були: антеїзм 
(усвідомленість єдності людини з природою, черпання сил у Землі, 
природи); екзистенціоналізм (заглибленість у внутрішнє буття люди-
ни);  кордоцентризм або “філософія серця” (серце – емоційно-вольова 
сутність людини). Основним способом буття цієї філософії був 
переважно софійний. 

 
2. Керуючись особливостями розвитку вітчизняної філософії та її 

характерними рисами, правомірно визначити такі основні її етапи: 
- докласичний період (філософська думка періоду Київ-

ської Русі; філософські ідеї на етапі становлення української 
народності; ідеологія передбуржуазних рухів, формування гу-
маністично-реформаційних ідей); 

- класичний період (філософія Києво-Могилянської ака-
демії; філософія українського Просвітництва; університетська 
філософія  ХІХ ст.); 

- некласичний період (філософські ідеї українського ро-
мантизму першої половини ХІХ ст., натуралістично-
позитивістські ідеї другої половини ХІХ ст., новітня українсь-
ка філософія). 

3. З самого початку свого зародження соціально-філософська ду-
мка нашого народу мала не умоглядний характер, а переслідувала 



 119

конкретні соціально-політичні цілі і завдання. Звідси бере свій поча-
ток переважання у вітчизняній суспільній думці інтересу до проблем 
філософії історії, до моральної проблематики, до питань, безпосеред-
ньо причетних до осмислення суспільно-політичного буття (Ілларіон 
“Слово про закон і благодать”; літопис “Повість временних літ”). З 
іншого боку, в найдавніший період нашої суспільно-філософської ду-
мки зароджується якнайпильніша увага до людини, закладаються під-
валини гуманістичної традиції (Володимир Мономах “Повчання ді-
тям”). 

У ХІV-ХV ст. формується інтерес до дослідження історичної са-
мосвідомості, що знайшло відображення в літописанні та житійних 
творах. Але ці твори під впливом багатьох історичних катаклізмів 
сповнені  ідеями провіденціалізму, есхатології, історичного песимізму 
і катастрофізму. Поряд з цим формуються основні засади “народного 
світогляду”, що зводилися до уяви про совість, справедливість, любов 
і працю. Людина проголошується вільною у визначенні своєї долі й 
своєї поведінки. Саме у цей час на українські землі проникають єресі 
та ідеї вільнодумства. Набуває досить помітного поширення рух анти-
тринітаріїв, що особливо проявляється в социніанстві. 

Протягом ХVІ – першої половини ХVІІ ст. в Україні формуються 
гуманістичні і реформаційні ідеї, які становлять ідеологію передбур-
жуазних рухів (Юрій Дрогобич, Павло Русин із Кросна, Станіслав 
Оріховський та ін.). Діяльність перших українських гуманістів сприя-
ла виробленню нового світогляду, пройнятого критицизмом, раціона-
лізмом, світськістю. Ідеї гуманізму, Реформації, протесту проти като-
лицької експансії та національного самоусвідомлення розвивались 
протестантськими громадами, братствами, представниками Острозь-
кого літературно-освітнього центру та діячами української полемічної 
літератури І. Вишенським, М. Смотрицьким, С. Зизанієм,        Х. Філа-
летом та ін. 

 

4. Зміна у структурі філософської проблематики пов’язана з 
діяльністю професорів Києво-Могилянської академії. Духовно-
практична форма освоєння світу тут відходить на задній план, 
поступившись місцем світоглядно-методологічному, теоретичному 
відображенню – спочатку у формі схоластики, а згодом зі значними 
елементами методології і практики науки Нового часу. Відбувається 
чітке розмежування філософії і теології, спостерігається поглиблення 
критики авторитаризму (властивого середньовічній схоластиці), 
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(властивого середньовічній схоластиці), наповнення логіки гносеологі-
чним змістом, акцентується увага на ролі відчуттів, розуму і мови в пі-
знанні, на значенні практичного використання знання у вченні про лю-
дину, її сутнісних сил (І. Гізель, Й. Конович-Горбацький, С. Яворський, 
Й. Кроковський, Ф. Прокопович, Г. Кониський та ін.). 

На межі ХVІІІ і ХІХ ст. в Україні поширюється антифеодальна, 
буржуазна за своєю спрямованістю і соціально-політичною сутністю 
просвітницька ідеологія (Я. П. Козельський, В. В. Капніст, В. Н. Кара-
зін, П. Д. Лодій та ін.). Найбільш яскравим представником етико-
гуманістичного крила українського Просвітництва був Г. С. Сковоро-
да. Виступаючи проти всіх сил соціального відчуження, він обґрунто-
вує глибоко людяну філософсько-етичну концепцію, згідно з якою 
шлях до людського щастя лежить через моральне самовдосконалення, 
пізнання кожним свого “природного” покликання й обов’язку. Ґрунту-
ється ця концепція на вченні про три світи (макрокосм, мікрокосм, 
“символічний світ”), дві натури (видима і невидима) та теорії “сродної 
праці”. 

Новими тенденціями і явищами збагачується  філософська думка 
у період занепаду феодалізму і формування капіталістичних відносин. 
Це була переважно доба університетської філософії. Для неї характер-
ні як ідеї розмаїтої релігійної філософії (Й. Шад, О. Новицький, С. Го-
гоцький, П. Юркевич), так і ідеї природничо-наукового матеріалізму 
(М. П. Любовський, П. Д. Лодій, М. І. Козлов, Д. Кавунник, М. О. Ма-
ксимович та ін.) та перших революційних демократів (Ю. К. Люблін-
ський,   П. Х. Вигодовський, Я. М. Андрієвич та ін.). 

 
5. Некласичний період у розвитку української філософської дум-

ки започатковують представники українського романтизму (Кирило-
Мефодіївське товариство). Відправні ідеї представників правого крила 
кирило-мефодіївців (М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш) грун-
тувалися на визнанні релігії й ідеалізму, спорідненості з основними 
догмами християнської ідеології. Захищаються ідеї провіденціалізму, 
месіанства і “християнського соціалізму”. Представники лівого крила 
(Т. Г. Шевченко, М. Гулак, І. Поседа, О. Навроцький) керувалися іде-
ями матеріалізму, антиклерикалізму, а у своїх соціологічних побудо-
вах виходили із визнання вирішальної ролі народних мас в історично-
му процесі, необхідності революційної боротьби трудящих, побудови 
суспільства без експлуатації та гноблення. 



 121

У другій половині ХІХ ст. спектр філософської проблематики ще 
більше розширився. З одного боку, це ідеї соціал-демократичні, віль-
нодумні погляди нового покоління українських революційних 
демократів (І. Франко, Л. Українка), а з іншого, – натуралістично-
позитивістські мотиви (О. О. Козлов, В. Лесевич, О. Потебня та ін.). У 
кінці ХІХ на початку ХХ ст. в Києві виникає група представників “но-
вої релігійної свідомості”, які генетично були пов’язані з “легальним 
марксизмом” (М.О.Бердяєв,   С. М. Булгаков, Л. Шестов). Вони запо-
чаткували екзистенційно-романтичну хвилю в українській філософії 
(російськомовна філософська школа “київського гуманізму”). У цей 
час виокремлення в російському космізмі (З. Одоєвський, М. Федоров, 
М. Морозов,      В. Соловйов) глобально-екологічної проблеми приве-
ло до обґрунтування В. І. Вернадським вчення про ноосферу і форму-
вання антропокосмічного світогляду (В.Вернадський, Д.Чижевський), 
який розглядав людину як космічну подію. 

Посилення реакції, пов’язане з початком першої світової війни, 
призвело до занепаду наукового життя в цілому і філософії зокрема. 
Ряд видатних вчених емігрують за кордон. І тільки на початку 20-х 
років ХХ ст. культурно-філософське життя в Україні певною мірою 
почало відроджуватись. На цей період випадає дискусія “механістів” 
та “діалектиків” (С. Ю. Семковський, В. О. Юринець). Робиться ак-
цент на необхідності єднання філософії та природознавства. Але на-
прикінці 20-х років – на початку 30-х відбувається поворот до філосо-
фії бюрократичного централізму. Цей поворот зводився до її політи-
зації, підпорядкування її змісту принципові партійності. Філософія 
стала інтерпретатором, пропагандистом реальності в найбільш спро-
щеному і спотвореному, але зате доступному для всіх вигляді. Лише в 
60-ті роки перед філософією відкрилися нові перспективи на відро-
дження творчого духу (П. Копнін,   В. Шинкарук, І. Бичко, М. Попо-
вич, С. Кримський та ін.), які повною мірою розгортаються в кінці   
80-х – на початку 90-х років.  

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

 
1. Які особливості і характерні риси властиві українській філо-
софії? 

2. Назвіть основні історичні етапи розвитку вітчизняної філосо-
фії. Які два періоди можна виділити в історії філософської ду-
мки в Україні? 
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3. Прочитавши працю П.Ю. Сауха "Князь Василь-Костянтин Ос-
трозький" – Рівне, 2002. (розд. 4), чітко окресліть основні осо-
бливості гуманістично-реформаційних ідей острозьких книж-
ників. Визначте, до якого з трьох історичних етапів розвитку 
вітчизняної філософії можна віднести їх діяльність. 

4. Особливості філософії представників Києво-Могилянської ака-
демії. Назвіть найбільш відомих її представників. 

5. Основні засади філософії Г.Сковороди. Дайте їх аналіз. 
6. Назвіть основних представників українського Просвітництва. 
У чому полягала суть філософії українського Просвітництва? 

7. «Філософія серця» П. Юркевича. У чому її суть? 
8. Дайте загальну характеристику філософських поглядів україн-
ських революціонерів-демократів. 

9. Що являла собою київська екзистенціальна школа? Основні 
ідеї цієї школи. 

10. Хто із українських мислителів розвивав ідеї космізму? Дайте 
аналіз цих ідей. 

11. Дайте характеристику філософії основних представників укра-
їнської діаспори. 

12. У чому полягає суть «української ідеї»? У творчості яких фі-
лософів ХХ ст. вона займає провідне місце? 

13. Часто підкреслюють: «Сковорода - це український Сократ». 
Зробіть порівняльну характеристику цих двох мислителів : що 
у них було спільного,  а що відмінного? 

14. Прочитайте твір Г.Сковороди «Разговор пяти путников об ис-
тинном счастии в жизни». (Людина і довкілля. Кн.2. - К. 1995.  
- С.149-152). Визначте,  у чому український філософ вбачав 
зміст людського щастя? 

15. Зробіть (письмово) порівняльний аналіз пантеїзму 
Г.Сковороди і пантеїзму Дж.Бруно та Б.Спінози. 

16. Прочитайте працю П.Юркевича "Серце та його значення у ду-
ховному житті людини,  згідно з ученням слова Божого". // 
Памфіл Юркевич. Вибране. - К. 1993. - С.73-115). Визначте ос-
новні риси його «філософії серця». 

17. Прореферуйте працю Д.Чижевського «Філософія і національ-
ність». // Філософська і соціологічна думка. 1990. №10. Які ха-
рактерні риси української філософії виділяє автор? 
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18. Розв’яжіть кросворд : 

7

3 4

1 2

8

5

6

9

10

 
По горизонталі: 
4. Твір В.Мономаха. 
6. Один з ключових моментів пізнання у Києворуських мислителів,   
    острозьких книжників. 
8. Автор «Слова про закон і благодать». 
9. Шлях релігійно - містичного осягнення мудрості Бога. 
10. Архімандрит,  філософ,  автор праці «Твір про всю філософію». 
 
По вертикалі : 
1. Одна з головних рис філософії Київської Русі. 
2. Одна з основних ідей острозьких книжників. 
3. Український гуманіст,  автор передмови до Острозької Біблії. 
5. Мандрівний філософ,  засновник класичної доби в українській  
    філософії. 
6. Поняття, яке розвивалось у філософських системах Г.Сковороди  
    і П.Юркевича. 
7. Символічний світ у філософії Г.Сковороди. 
9. Назва однієї з праць П. Юркевича. 

 
 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. На розвиток української філософії в період Київської Русі мали 
найбільший вплив : 

        а)  неоплатонізм; 
        б)  матеріалістична філософія античності; 
        в)  схоластика; 
        г)  софізм. 
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2. Національна своєрідність філософського мислення виявляється 
у таких суттєвих моментах його культурного буття: 

       а) у відданості філософа національній ідеї; 
       б) у методі дослідження; 
       в) у способі побудови філософського знання; 
       г) у формі вияву філософської думки; 
       ґ) у національній належності філософа. 
3. Ідеї пантеїзму - це: 
        а) релігійно-філософське розуміння Бога, який, створивши 

світ, надалі не вмішується в закономірний хід розвитку 
цього світу; 

        б) філософське вчення,  яке ототожнює Бога із світом; 
        в) релігійний світогляд,  який будується на розумінні абсо-

лютно го буття як безмежної божественної особистості,  
що творить світ і керує його розвитком. 

4. До кожного поняття з графи «А» підберіть тлумачення з графи 
«Б»: 
 

А Б 

1.  Патристика 
2.  Ісихазм 
3.  Агіографія 
4.  Кордоцентризм 

а) увага до внутрішнього світу людини ; 
б) група творів релігійно-філософського характе-
ру; 
в) етико-аскетичне вчення про шлях людини до   
    Бога через «очищення серця» сльозами ; 
г) вчення перших християнських теологів,  «отців  
    церкви» ; 
ґ) життєписи святих і церковних діячів ; 
д) серце як основа осягнення світу. 

 
5. Філософію Києво-Могилянської академії можна назвати : 
        а) схоластичною; 
        б) неосхоластичною. 
6. Знайдіть помилку. До філософів Києво-Могилянської академії 

належали: 
        а) П. Могила; 
        б) І. Гізель; 
        в) Г. Кониський; 
        г) М. Смотрицький; 
        ґ) І. Копинський; 
        д) Ф. Прокопович. 
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7. Підберіть з графи «Б» назви праць, які написані філософами, 
названими в графі «А»: 

А Б 

1.  Ілларіон 
2.  Юркевич 
3.  Сковорода 
4.  Костомаров 

а) «Натурфілософія,  або Фізика»; 
б) «Книга буття українського народу»; 
в) «Слово про закон і благодать»; 
г) «Серце і його значення в духовному житті  
     людини»; 
ґ) «Розмова п’яти подорожніх про істинне  
     щастя в житті». 

 
8. Це неправильно,  що Сковорода: 
        а)  розвивав «філософію серця»; 
        б)  був матеріалістом; 
        в)  розвивав теорію «спорідненої праці»; 
        г)  створив теорію «трьох світів». 
9. Представниками Кирило-Мефодіївського братства були: 
        а)  М. Максимович; 
        б)  Т. Шевченко; 
        в)  Ф. Прокопович; 
        г)   М. Костомаров; 
        ґ)  П. Куліш. 
10. Під поняттям «серце» П. Юркевич розуміє: 
        а) факт єдності людини з природою; 
        б) поняття,  що характеризує емоційне сприйняття світу; 
        в) поняття,  яке характеризує синтез таких духовних сутніс-

них сил,  як розум, почуття, воля; 
        г) поняття, що використовується для осмислення джерел  
            людського життя і духовної творчості. 
11. Некласичний період в історії філософської думки в Україні 

включає: 
        а) добу гуманістично-реформаційної ідеології ХVI ст.; 
        б) добу університетської філософії ХІХ ст.; 
        в) добу українського романтизму ХІХ ст.; 
        г) новітню українську філософію ХХ ст.; 
        ґ) добу Київської Русі Х-ХІІІ ст. 
12. На українську філософію некласичного періоду мали значний 

вплив ідеї: 
        а)  позитивізму; 
        б)  російського космізму; 
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        в)  ірраціоналізму (філософія життя,  екзистенціалізм); 
        г)   неокантіанства; 
        ґ)  соціалізму. 
13. Представниками філософської школи «київського гуманізму» 

були: 
        а) В. Соловйов; 
        б) М. Бердяєв; 
        в) Л. Шестов; 
        г) В. Зеньковський; 
        ґ) П. Юркевич. 
14. Близькими були ідеї таких мислителів: 
        а)  М.Костомарова - П.Куліша; 
        б)  П.Юркевича - В.Лосевича; 
        в)  М.Зібера - В.Зеньковського; 
        г)  І.Франка - М.Драгоманова; 
        ґ)  В.Вернадського - М.Грушевського. 
15. Це неправильно, що перший дослідник історії української фі-

лософії Д.Чижевський вважав смисловим стрижнем вітчизняної філо-
софії: 

        а) ідею Бога; 
        б) філософію серця; 
        в) прагматизм; 
        г) українську національну ідею. 
 
16. Ідеологію українського національного радикалізму розробив: 
        а) П. Куліш; 
        б) М. Грушевський; 
        в) І. Марчук; 
        г) Д. Донцов. 
 
17. В один і той же час жили: 
        а) І. Вишенський - М. Смотрицький; 
        б) П. Могила - П. Куліш; 
        в) Г. Сковорода - І. Котляревський; 
        г) І. Франко - П. Юркевич; 
        ґ) Д. Чижевський - В. Липинський. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Філософія як специфічний феномен людської культури, хоч і 
має досить солідний вік (вона виникла у VІІ-VІ ст. до н.е.), сягає своїм 
корінням у темні глибини початків людської історії. Ще у примітив-
них структурах стихійного світогляду первісної людини формувалися 
ті характерні риси та особливості, що згодом стали складовими філо-
софської форми суспільної свідомості. Таким чином, філософія і своїм 
походженням, і специфікою свого функціонування найтісніше 
зв’язана із світоглядом і є своєрідною формою його існування. Про-
блема філософії реально постає саме у зв’язку з рівнями зрілості (як 
історичним, так і теоретичним) світогляду. Філософія у цьому плані - 
це світогляд на його теоретичному рівні, це свідомо обґрунтована ін-
телектуальними засобами система світоглядного знання. Специфіка 
філософії щодо світогляду як такого полягає не у відмінності їх пред-
метів (предмет у них один і той же: людина ↔ світ) – специфіка ця 
стосується власне рівня “теоретичності”, “інтелектуальності”, критич-
ної “самоусвідомленості”, змісту світогляду. Саме за цими “парамет-
рами” відрізняється філософія від такої стихійної, змістовно (та й 
структурно) “дифузної” форми як міфологія, від такої емоційно-
масової форми, як “повсякденний” (буденний) світогляд, та від емо-
ційно-містичної форми (релігія). 

Будучи теоретичним рівнем світогляду, філософія вивчає світ у 
його найзагальніших (всезагальних) закономірностях. Загальне ж, як 
відомо, репрезентує реальність не тільки такою, якою вона є (була або 
буде) насправді, але й у всьому багатстві її можливостей. Ця реаліза-
ція можливостей здійснюється у процесі цілеспрямованого перетво-
рюючого світ діяння – практики. Остання тим самим відіграє роль 
своєрідної “сполучної ланки”, що з’єднує пізнавальну установку на 
осягнення загальних закономірностей реального світу і суб’єкт-
об’єктне відношення до нього в цілісне нерозривне утворення – пред-
мет філософії. 

Реальний світ існує поза людиною і незалежно від неї. Але оскі-
льки людина живе у цьому світі, останній є для неї завжди людським 
світом, у тому числі і природою, оскільки людина живе природою, пе-
ретворюючи останню на своє “неорганічне тіло”. Тому філософію ці-
кавить не просто світ взагалі, а й розуміння людиною свого існування 
у цьому світі, тобто вся багатовимірність відношення “людина ↔ 
світ”.  
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2. Серед найважливіших питань, на які філософія намагається 
відповісти, основним є питання про відношення мислення до буття, 
духу до природи, свідомості до матерії. Філософи вирішують його по-
різному. Ті, які вважають, що дух існував раніше природи і приходили 
до висновку про створення світу Богом, називаються ідеалістами. Ті 
ж, які основним началом вважали природу, - матеріалістами. Існують 
спроби “обминути” основне питання філософії, віднайти якесь інше 
(таке, яке виводить за межі матеріалізму та ідеалізму) його вирішення, 
віднайти, так би мовити, “третій шлях” у філософії. Однією із таких 
спроб є так званий дуалізм (від лат. duo – два), який прагне витлума-
чити матерію і свідомість у вигляді двох незалежних одна від одної 
паралельно співіснуючих основ. Проте ні дуалізм, ні будь-які інші 
спроби подібного роду успіху не мали. 

Визначаючи позицію філософа щодо його належності до матеріа-
лізму чи ідеалізму, основне питання філософії окреслює водночас і 
його позицію відносно решти питань і проблем, що виникають у про-
цесі філософського осмислення світу. 

 
3. У різні історичні епохи як матеріалізм, так і ідеалізм набира-

ють різних форм свого конкретного виявлення. Матеріалізм – “сти-
хійний”, “вульгарний”, “механічний”, “діалектичний”; а ідеалізм – 
“суб’єктивний”, “об’єктивний”. Відповідно різними є і конкретні істо-
ричні форми вияву взаємостосунків ідеалізму та матеріалізму. Зміню-
валася неодноразово протягом історії філософії і форма основного пи-
тання філософії. У глибокій давнині це питання ставилося як питання 
про взаємовідношення тіла і душі. Пізніше, у середні віки, основне 
питання філософії виступає як питання: чи світ створений Богом, чи 
він існує одвічно? І тільки у Новий час основне питання філософії на-
бирає тієї форми, у якій воно сформульовано вище. 

4. Матеріалізм виходить з того, що світ по своїй природі матеріа-
льний, вічний, ніким не створений, безмежний у просторі і часі. Мате-
рія – первинна, а свідомість є продуктом, властивістю високоорганізо-
ваної матерії – мозку, тобто свідомість похідна. В історично перших 
формах матеріалізму людина з її свідомістю розглядалась як природна 
істота і ігнорувалася її суспільно-історична сутність. Природа (світ, 
космос, Всесвіт) возвеличувалась, а свідомість людини іноді припису-
валась їй у якості її всеохоплюючої властивості (пантеїзм, гілозоїзм 
тощо). Роль людини як діяльної істоти залишалася на другому плані. 
Тому свідомість інтерпретувалась на природному, біологічному, а не 
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на соціальному рівні. 
Ідеалізм визнає первинність духу, свідомості, а природу, матерію 

вважає похідними від них. У залежності від того, які саме сторони 
свідомості абсолютизуються, виникають дві основні форми ідеалісти-
чної філософії. Якщо абсолютизуються ті або інші сторони духовного 
життя індивіда (індивідуальна свідомість: воля, емоції, відчуття тощо), 
– це суб’єктивний ідеалізм. Якщо ж абсолютизується об’єктивний 
зміст свідомості, переважно її раціонально-логічна сторона, – це 
об’єктивний ідеалізм.   

Джерелом виникнення і стійкості ідеалізму та матеріалізму є  
складність і суперечливість пізнавального процесу (гносеологічні ко-
рені) та соціально-політичні обставини, за яких існує філософія (соці-
альні корені). 

        
5. Матеріалістична чи ідеалістична відповідь на питання про від-

ношення мислення до буття визначає основні світоглядні орієнтації 
людини у світі, характер спрямування її практичного впливу на світ. 
Але питання про відношення мислення до буття має ще й другу сто-
рону. Йдеться про те, як відносяться наші думки про світ, що нас ото-
чує, до самого цього світу? Чи спроможне наше мислення пізнати дій-
сний світ? Частина філософів відповідає на ці питання позитивно, тоб-
то вважає світ пізнаваним. Насамперед до них відносяться матеріаліс-
ти, оскільки їх теза про похідний від матерії характер свідомості ціл-
ком логічно приводить до ідеї відображення матерії свідомістю. Не 
заперечують пізнаванності світу і багато хто з ідеалістів (головним 
чином – об’єктивних), вважаючи цілком логічним “співпадання” дум-
ки з “дійсністю”, оскільки сама дійсність, будучи ідеальною, “спорід-
нена” з думкою. Проте пізнаваність світу розглядається ними вже не 
як відображення реальності думкою, а як тотожність їх (збіг, “злит-
тя”). 

Друга частина філософів заперечує пізнання світу і стоїть на аг-
ностичних позиціях. Агностицизм властивий як матеріалістам (окре-
мим представникам природничо-наукового матеріалізму), так й ідеа-
лістам (переважно представникам суб’єктивного ідеалізму). 

 
6. З самого початку філософія змушена була відповідати ще на 

одне дуже важливе питання: як влаштований світ – він ціле чи сукуп-
ність не пов’язаних між собою предметів, явищ, процесів? Він руха-
ється, розвивається чи перебуває у стані спокою? Якщо рухається, то-
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ді що є джерелом руху і розвитку? У філософії ще на ранніх її етапах 
були сформульовані дві протилежні позиції. Одна стверджувала, що 
світ за своєю структурою – єдине ціле, де все знаходиться у взаємо-
зв’язку і взаємозумовлене, а джерелом руху і розвитку є протиріччя. 
Вона відома в історії філософії як діалектика. Друга розглядає світ за 
його структурою як сукупність не зв’язаних між собою предметів, 
явищ і процесів. Рух і розвиток мають обмежені рамки (як збільшення, 
зменшення і повторення), а джерело руху, як правило, виноситься у 
сферу: Бог, суб’єкт. Ця позиція носить назву метафізика. І діалектика, 
і метафізика характеризують філософію з точки зору методу, її підхо-
ду до пізнання і впливу на навколишній світ, віддзеркалюють діяль-
ний методологічний аспект філософствування. 

 
7. Як відображається предмет філософії в теорії? В історії стано-

влення і розвитку філософії, на всіх етапах цього процесу різноманітні 
аспекти відображення предмета в теорії мали відносно самостійне 
значення, що справляло вплив на ту проблематику, якою займалася 
філософська думка. Предмет філософії відображається в теорії у трьох 
основних аспектах: онтологічному, гносеологічному та логічному. 
Онтологічний аспект полягає у тому, що філософія, як специфічна фо-
рма усвідомлення людиною свого буття, дає людині знання про світ і 
саму людину у її бутті. Тобто, вона за своїм змістом претендує на те, 
щоб відповісти  на питання: що ж являє собою світ як такий? Яка його 
природа? Що являє собою людина за своєю природою і сутністю? Яке 
місце вона займає у світі свого буття? Як влаштований світ, у якому 
вона живе? У чому сенс людського буття, ціль і мета життя людини? 
Тобто, онтологічний аспект відображення предмета філософії в теорії 
акцентує увагу на її змісті, який складається незалежно від бажання і 
волі людей. Звичайно, цей зміст може бути як істинним, так і хибним.  

Гносеологічний аспект полягає у тому, що предмет філософії ві-
дображається не дзеркально, не як результат споглядального сприй-
няття дійсності, а через лінзу практично-діяльного відношення люди-
ни до світу і до самої себе. Пізнавальне відношення людини до дійс-
ності є практичним за своєю природою. В основі відношення людини 
до світу лежать її потреби та інтереси. Вони можуть бути задоволені 
тільки у процесі практичного освоєння людиною дійсності. На цій ос-
нові формується і специфічне бачення світу у рамках буття людини. 
Тобто, світ виступає як світ буття людини. 
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Логічний аспект відображення предмета філософії в теорії поля-
гає у тому, що результати пізнавального відношення до дійсності, що 
віддзеркалюються у змісті філософського знання, фіксуються, обумо-
влюють формування понятійно-категоріального апарату філософії. 
Зміст цього апарату, його структура, динаміка відображають динаміку 
розвитку як самої діяльності людини, так і їх взаємозв’язок. Логічні 
форми відображення дійсності є ніби підсумком пізнавальної діяльно-
сті на певному етапі, сходинками пізнання, освоєння світу, важливим 
засобом його перетворення. Вони відіграють важливу роль у визна-
ченні мети діяльності людини, у визначенні нею як програмних, стра-
тегічних, так і найближчих, практичних цілей діяльності. 

 
8. Як саме, у який спосіб стверджується філософія у своєму бут-

ті? Головний спосіб буття філософії в культурі – це діалог логосу і мі-
фа. Логосом стародавні греки називали об’єктивний закон, чітке, спе-
рте на послідовну думку знання, нарешті, сповнене змістом і належно 
оформлене слово. Пройнята логосом філософська думка спрямована 
на членування й упорядкування дійсності до створення чітких, раціо-
нально осяжних, логічних моделей світу. Оскільки така філософія орі-
єнтується на знання наукового типу, то такий спосіб породження і 
здійснення філософських ідей стали називати епістемним. Тут має мі-
сце прагнення передусім логічно відтворити світ і людину у ньому 
шляхом упорядкування й узагальнення наявних знань. Істина розгля-
дається як теоретичний образ дійсності, а те, що не відповідає цьому 
образу, виштовхується на периферію усвідомлення. 

З іншого боку, філософія історично була необхідною формою 
подолання міфології, актом культурного сходження й подолання міфа 
у його безумовній  всевладності. Але, виникнувши, філософія не мог-
ла спростувати самих буттєвих засад міфа як деякої первинної форми 
повноти життя, певного вияву стихійно-творчих потенцій світу й 
людини. Тому у межах філософії все це набуває специфічних форм. 
Повнота життя виявляється як повнота й багатовимірність знання, а 
життєствердна стихія творчості – як відкритість і неупередженість 
думки, як одвічне поривання до відшукування й ствердження істини. 
Давні греки називали це мудрістю. Відповідний спосіб буття філософії 
називають софійним. 

Кожен із цих способів буття (епістемний і софійний) має свій 
смисловий ґрунт, своє культурне призначення. До того ж вони є одна-
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ково істотними для здійснення філософією її соціально-культурного 
призначення. 

 
9. У процесі соціо-культурного призначення філософія виконує 

такі функції: 
1) інтегративну (культурно-синтезуючу). Філософія здійснює 

в культурі смисловий синтез. Саме завдяки цьому філософія слугує 
науці, релігії, мистецтву, моралі тощо своєрідним дзеркалом, у якому 
вони можуть бачити і свою цілісність та своєрідність, і свою неповно-
ту. Від філософії надходять імпульси до цілісного єднання й подаль-
шого нарощування культурних надбань людства. Її можна назвати 
смислотвірним ядром культури; 

2) людинотвірну (гуманізуючу). Філософія звернена передусім 
до людини. Людина у багатоманітності її стосунків зі світом – то і є 
власний предмет філософії. Філософія покликана виправдати і обґрун-
тувати право людини на самореалізацію, на гідну позицію у світі; 

3) критично-рефлексивну. Філософія не спиняється на простих 
розв’язках тих чи інших питань, не задовольняється частковим та 
умовним, навпаки, викриває і долає будь-яку обмеженість, спростовує 
фікції та ілюзії. Вона найбільшою мірою втілює у собі критичність 
людської думки, її здатність до самоконтролю – те, що можна було б 
визначити як чесність людського духу перед самим собою; 

4) методологічну. Філософію цікавлять не конкретні предметні 
дії, а загальні форми здійснення діяльності. Саме завдяки цьому влас-
не філософському інтересу і вдалося відкрити й обгрунтувати найза-
гальніші форми організації пізнання та соціальної дії (методи). Мето-
дологічну функцію філософія виконує не тільки в науці і практичній 
діяльності, а й у розв’язанні світоглядних проблем. Філософія висту-
пає теоретичною формою розвитку світоглядного знання й загальною 
світоглядною методологією; 

5) проективно-прогностичну. Філософія є для людини певним 
способом подолання наявного, відкриває у людському бутті вимір на-
лежного й бажаного, намагається “обжити” його для людини, обґрун-
тувати різні способи реалізації людини у ньому. Тобто філософія має 
здатність проектувати й прогнозувати життя людини й людства в їх 
перспективі. 

 
10.  Як специфічна система знань, філософія має свої закони, ме-

тоди, принципи та понятійно-категоріальний апарат, тобто має всі ат-
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рибути, що характеризують науку. Одначе кожен із них має свою осо-
бливість. Філософія має справу із вивченням найбільш загальних за-
кономірностей, що відображаються у відповідних законах (наприклад, 
законах діалектики); вона має свої найбільш загальні методи (діалек-
тичний, метафізичний), принципи (розвитку, детермінізму тощо), 
свою спеціальну мову (“субстанція”, “атрибут”, “трансценденція”, 
“буття” і т.д.). І все ж, маючи в собі достатньо можливостей, щоб від-
повідати науковості, філософія разом з тим виявляє себе і як щось та-
ке, що є “понад” наукою, тобто що має в собі додаткові можливості 
для вияву і зміни об’єктивних смислів. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

 
 

1. Чим відрізняється філософія як світогляд від міфології та релі-
гії? 

2. Що є предметом філософії? Які історичні етапи розвитку пред-
мета філософії можна виділити? 

3. В чому суть основного питання філософії? Історичні форми 
постановки і вирішення основного питання філософії. 

4. Дві сторони основного питання філософії. Охарактеризуйте 
соціальні і гносеологічні корені матеріалізму та ідеалізму. 

5. Особливості вирішення другої сторони основного питання фі-
лософії об’єктивним, суб’єктивним ідеалізмом та матеріаліз-
мом. В чому сутність агностицизму? 

6. У чому різниця між діалектикою і метафізикою? 
7. Що являють собою софійний та епістемний способи філософ-
ського мислення ? Назвіть їх типових представників. 

8. Чи можна говорити про національну своєрідність філософсь-
кого мислення ? Як це можна аргументувати?  

9. Аргументуйте : чому філософія є смислотвірним ядром куль-
тури? 

10. У чому суть соціально-культурного призначення філософії?  
11. Що являє собою філософія як система знань? 
12. Прочитайте працю М.Хайдеггера «Що таке філософія ?» // Во-
просы философии. 1993,  №8. Випишіть його міркування щодо 
предмета філософії і її призначення. 

13. Прореферуйте працю Д.Чижевського «Філософія і національ-
ність» //Філософська і соціологічна думка. 1990,  №10. У яких 
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суттєвих моментах культурного буття філософії,  на його дум-
ку,  проявляється національна своєрідність філософії? 

14. Прочитавши працю В.Вільденбанда «Прелюдії» (Мир фило-
софии. Ч.1. - С.67-75), схематично передайте зміну змісту по-
няття «філософія» протягом історії її розвитку. 

15. Складіть короткий конспект статті В.В.Соколова «Основной 
вопрос философии в его историко-философской конкретности 
и развитии» // Философские науки. 1990,  №8. 

16. Прореферуйте уривок з праці І.В.Гете (Мир философии. Ч.1. - 
С.34-35). Розкрийте співвідношення філософії і конкретних 
наук. 

17. Складіть 5 проблемних питань з теми «Життєве призначення 
філософії», використавши статтю А.А.Яковлева «Назначение 
философа» (Вопросы философии. 1988,  №5) і роботу 
А.Ф.Лосева «Дерзание духа» М.,  1988. 

 
ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
1. Філософія як історична форма світогляду відрізняється від ін-

ших форм світогляду передусім: 
         а) раціональним поясненням світу і людини; 
         б) своїм предметом «людина світ»; 
         в) антропоцентризмом; 
         г) емоційно-раціональним поясненням світу і людини. 
2. Основним питанням філософії є: 
         а) питання про сенс людського буття; 
         б) питання про відношення мислення до буття,  духу до при-

роди, ідеального до матеріального; 
         в) проблема загальної структури світу. 
3. Підберіть з графи «Б» вислови,  які відповідають ідеалістично-

му або матеріалістичному розумінню світу (графа «А»). 
А Б 

1. Ідеалізм 
2. Матеріалізм 

а) «Філософія - то засіб боротьби проти затьмарення 
нашого розуму за допомогою мови»; 
б) «Наймудріше - число,  Бог - це число чисел»; 
в) «Із землі все виникає і в землю все повертається»; 
г) «Свідомість - це причина, а не наслідок, і вона мо-
же розвиватись незалежно від матеріального світу»; 
ґ) «Суспільне буття визначає суспільну свідомість». 
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4. Підберіть з графи «Б» визначення,  які розкривають зміст по-
нять з графи «А». 

А Б 

1. Об’єктивний 
    ідеалізм 
2. Суб’єктивний 
    ідеалізм 
3.  Матеріалізм 
4.  Дуалізм 
5.  Монізм 

а) філософська система,  що будується на запе-
реченні існування будь-якої реальності поза 
свідомістю і незалежно від нашої свідомості; 
б) філософська система,  що будується на ви-
знанні духовного першоначала поза свідомістю 
і незалежно від свідомості; 
в) філософське вчення,  яке виходить із ви-
знання рівноправними двох начал - духу і ма-
терії,  ідеального і матеріального; 
г) філософський напрямок,  який вирішує ос-
новне питання філософії на користь первинно-
сті буття,  природи; 
д) спосіб розгляду багатоманітності світу в 
розрізі одного начала,  єдиної субстанції всього 
сущого. 

 
5. Це неправильно, що агностицизм: 
         а) заперечує пізнання світу; 
         б) заперечує буття Бога; 
         в) властивий переважно суб’єктивному ідеалізму; 
         г) характеризує філософські погляди Д.Юма; 
         ґ) пояснює відомий декартівський афоризм: «Знання - сила». 
6. Кому із мислителів належить ясне та чітке визначення і форму-

лювання основного питання філософії: 
         а) Геракліту; 
         б) Л. Фейєрбаху; 
         в) П. Гольбаху; 
         г) Ф. Енгельсу; 
         ґ) Г.В.Ф. Гегелю. 
7. Виділіть пари філософів,  які розглядають предмет філософії з 

протилежних позицій : 
         а) Платон – Демокріт; 
         б) Геракліт – Парменід; 
         в) Гегель – Фейєрбах; 
         г) Маркс – Вітгенштейн; 
         ґ) Сартр - Камю. 
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8. Це неправильно, що філософія виконує функцію: 
         а) методологічну; 
         б) ілюзорно – компенсаторну; 
         в) критично – рефлексивну; 
         г) культурно – синтезуючу; 
         ґ) регулятивну. 
9. До методів філософії належать: 
         а) експериментальний метод; 
         б) метод моделювання; 
         в) метафізичний метод; 
         г) метод виключення помилок в судженнях; 
         ґ) діалектичний метод. 
10. Онтологія означає: 
         а) вчення про закономірності пізнання; 
         б) вчення про сутність людини; 
         в) вчення про методи осмислення світу; 
         г) вчення про буття,  загальний образ буття; 
         ґ) вчення про духовно-практичну діяльність. 
11. Підберіть з графи «Б» визначення,  які відповідають діалекти-

ці,  метафізиці, софістиці і еклектиці (графа «А»). 
 

А Б 

1. Діалектика 
2. Метафізика 
3. Софістика 
4. Еклектика 

а) метод,  що заперечує якісний саморозвиток 
буття через протиріччя і тяжіє до побудови 
однозначної статичної картини світу; 
б) поєднання різнорідних поглядів,  ідей,  
принципів або теорій. Підміна одних логіч-
них основ іншими, абсолютизація мінливості 
і відносності людського пізнання; 
в) свідоме порушення законів і принципів 
формальної логіки, звернення до невірних ар-
гументів,  які видаються за правильні; 
г) вчення про найбільш загальні закономірні 
зв’язки розвитку буття і пізнання,  а також за-
снований на цьому вченні метод творчого пі-
знання. 

 



 142

12. Філософські категорії - це...: 
         а) формально-логічні засоби для упорядкування знань; 
         б) сходинки в розвитку всього сущого; 
         в) апріорні, додосвідні форми мислення; 
          г) відображення істотних явищ і зв’язків об’єктивної дійсності. 

 
13. Підберіть з графи «Б» філософські ідеї,  що характеризують 

відповідні зв’язки буття (графа «А»). 
А Б 

1. Універсальні 
зв’язки буття 
2.Структурні 
зв’язки буття 
3. Зв’язки дете-
рмінації 

 
а) частина і ціле,  форма і зміст,  елемент і структура; 
б) одиничне і загальне,  явище і сутність; 
в) випадковість і необхідність,  можливість і дійс-
ність. 

 



 143

 
 



 144

 



 145

 
 



 146

 
 



 147

 
 



 148

 
 



 149

РЕЗЮМЕ 
 

1. Наша  життєдіяльність будується на простих і зрозумілих істи-
нах, які ми приймаємо без особливих сумнівів і міркувань. Найпер-
шою і універсальною серед них є переконання у тому, що світ є, є тут і 
тепер. Таким же чином людина розраховує на те, що при всіх змінах у 
природі і суспільстві світ зберігається як відносно стабільне ціле.  

 
2. Але постає питання: як і чому є те, що є, або, інакше, що є, як 

воно є і чому? Це питання пов’язане з проблемою буття у філософії. І, 
не дивлячись на те, що розв’язок його завжди був в історії філософії 
неоднозначним, певні закономірності тут чітко простежуються. 

 
3. Проблема буття розгортається принаймні у трьох площинах. 

Перша – пов’язана з усвідомленням його стабільності і постійної 
плинності. Світ не тільки є, тут і завжди. Буття є таким, яким “відчу-
вається”. Семантика слова “бути” пов’язана із “був”, “буду”. Тому ре-
флексія над плинністю з необхідністю приводить до появи поняття ча-
су, що виражає рух, становлення буття і його перетворення в небуття. 
Друга – пов’язана з темою життя і смерті людини. І, накінець, третя - 
з питаннями структури буття, яке пов’язане з такими поняттями, як 
світ, природа, людина, мислення тощо. 

 
4. Розрізняють наступні взаємопов’язані форми буття: а) буття 

людини  (її предметно-практична діяльність, практика соціального 
творення, самотворення і самодіяльності); б) буття світу, що включає 
в себе людину; в) буття світу без людини  (буття світу не тільки неза-
лежно від людини, але і як такого, що існував до її появи).  

 
5. Як саме і якою є людина у світі? Людина є, так само, як є і світ. 

У цьому вони однакові: це їхня найзагальніша властивість - бути. То-
му буття заявляє про себе до будь-якої іншої визначеності. Воно є аб-
солютною умовою наявності у речі тих чи інших ознак. Щоб мати 
якісь властивості, річ спочатку повинна бути. У смисловому відно-
шенні буття передує усьому. Не випадково особливою рисою всієї єв-
ропейської культури є визнання абсолютності буття, надання смисло-
вої переваги буттю щодо небуття (Парменід, Зенон, християнство і 
т.д.). Хоча у європейської філософії були спроби осягнути буття у 
більш широкому смисловому контексті, у його відношенні з небуттям 
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(Лейбніц, Хайдеггер). У східних культурах - навпаки. Тут панує пере-
важна орієнтація на небуття. Небуття оточує нас з усіх боків, хоча й 
ховається за спину буття. Воно наділене породжуючим началом, сми-
словим підґрунтям творення. Небуття тривкіше й триваліше, ніж буття. 

Все це зайвий раз повертає нас до того, щоб замислитися не над 
буттям і небуттям самим по собі, а над їх поєднанням. Буття і небуття 
перебувають у постійній взаємодії й взаємопроникненні. Смислову 
пов’язаність буття і небуття  здійснює суще (все існуюче). Суще не 
складає собою світ безпосередньо. Зі світом воно сполучається через 
буття й небуття (Хайдеггер). Те, що збирає й утримує суще в бутті, що 
надає йому сенс, - це присутність у світі людини. Зі свого боку буття 
визначає людину у світі як невипадкову для нього. Власне, буття - це 
певна єдність людини зі світом. Втрата людиною спорідненості з бут-
тям, забуття буття, за Хайдеггером, призводить до деформації людини 
й світу,  їх обопільної надлишкової витратності. Це те, що ми спосте-
рігаємо у межах сучасної техногенної цивілізації. 

 
6. Щоб бути - й бути людиною, людина повинна постійно здійс-

нювати зусилля з подолання ентропійності небуття (переборювати не-
буття). Особливо непросто переборювати небуття і стверджувати бут-
тя за допомогою самого буття. Найуніверсальнішим способом руйну-
вання буття засобами самого буття є насильство. Не випадково усі 
спроби універсального ствердження  буття в його істинності були од-
ночасно і спробами обгрунтування ідей ненасильства як універсальної 
форми здійснення людських взаємин. 

Переборювання ж буття та небуття не носить форми насильства. 
Буття долає небуття завдяки тому, що саме виступає небуттям небут-
тя, самоутримуваною смисловою ствердністю. Гарантує буттю рівно-
важність і сталість те, що має бути, але не в межах буття. Його визна-
чають поняттям трансценденція (від лат. transcendens - “той, що вихо-
дить за межі”) або “трансцендентне буття”. Трансценденція надає сві-
тові додаткового виміру. Вона робить життя людини внутрішньо на-
пруженим, веде людину за межу, спонукає її до подолання цієї межі й 
відшукування іншої. Тому бути людиною у світі означає постійно ту-
рбуватись про збереження й удосконалення буття, зважаючи на його 
сполученість з небуттям і зверненість до трансцендентного. 

 
7. Чи існує загальна основа буття всієї багатоманітності світу 

(субстанція)? Філософи ствердно відповідають на це питання. Але са-
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ме розуміння субстанції може бути різним: такою субстанцією можна 
мислити матерію або дух (філософія монізму), а також і те, й інше 
(філософія дуалізму). 

При цьому матерія розуміється не як щось, що існує поряд з ре-
чами, а як те, що пронизує багатоманітність конкретних об’єктів. Ма-
терія - це філософська категорія, яка служить для позначення 
об’єктивної реальності та існує поза нашою свідомістю. Сутність ка-
тегорії матерії може бути осмислена у трьох зрізах: перший 
пов’язаний з проблемою невичерпності, багатоманітності світу, істо-
рично обмеженими пізнавальними здібностями людини; другий поля-
гає в необхідності врахування постійної плинності і зміни світу; третій 
пов’язаний із системно-структурною організацією матерії (неорганіч-
ний, органічний та соціальний рівні). 

 
8. Взаємодія та зміни, що відбуваються в системно-структурній 

організації матерії, є невід’ємною характеристикою буття матеріаль-
ного світу. Зміна у філософії позначається поняттям руху. Матерія не 
може існувати поза рухом. Під рухом матерії розуміється не тільки 
механічне переміщення тіл у просторі, але й будь-які взаємодії, а та-
кож зміни стану об’єктів, що викликані цими взаємодіями. Будь-який 
її об’єкт існує завдяки тому, що у ньому відбуваються певні типи ру-
ху. Рух внутрішньо властивий матерії. Він є таким же абсолютним, як 
абсолютна сама матерія. Поняття спокою є відносним. Воно позначає 
ті стани руху, які забезпечують стабільність предмета, збереження йо-
го якості. 

Існують два основних типи руху. Перший пов’язаний із збере-
женням сталості предмета, його якості; другий - із зміною його якіс-
ного стану. В залежності від структурної організації матерії рух може 
здійснюватись у різних формах, які тісно пов’язані між собою: меха-
нічній, фізичній, хімічній, біологічній, соціальній. Але рух по своїй 
суті відрізняється від розвитку. Якщо рух - це будь-яка зміна, то роз-
виток - завжди направлена зміна, а саморозвиток передбачає внутрі-
шню причину такої направленості (самодетермінацію). 

 
9. Структурна організованість і плинність буття може бути пояс-

нена через простір і час. Простір і час - це форми буття матерії. Влас-
тивості об’єктів бути протяжними, займати місце серед інших, межу-
вати з іншими об’єктами - це найбільш загальні характеристики прос-
тору. Поняття простору пов’язане із структурованістю та диференці-
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йованістю матерії. Але матеріальний світ складається не тільки із 
структурно розчленованих об’єктів. Ці об’єкти знаходяться у постій-
ному русі і розвитку, тобто являють собою процеси, що розгортаються 
за певними етапами (швидкість розгортання, темп, ритм тощо). Все це 
пов’язано із поняттям часу. Простір-час нашого світу має чотири ви-
міри: три із них характеризують простір і один - час. 

Розвиток матерії, багатоманітність форм її рух зумовлює різнома-
нітність специфічних форм простору і часу. Кожна із основних сфер 
матеріального світу (нежива природа, життя, суспільство) характери-
зуються специфічними просторово-часовими структурами. 

 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 
 

1. В чому полягає філософський зміст і життєвий сенс поняття 
“буття”? 

2. Як співвідносяться “буття” і “матерія”? 
3. Яке значення має ідея небуття для філософського осмислення 
світу й людини? В яких формах стверджувалася вона в культу-
рі? 

4. Дайте визначення матерії і назвіть основні рівні її організації 
та форми руху матерії. 

5. Що таке простір і час? Чи змінилось їх соціально-історичне 
тлумачення в ХХ ст.? 

6. Яку роль відіграють простір і час у світосприйнятті й світоро-
зумінні, а також у процесі життєвого самовизначення людини? 

7. Як співвідносяться за своїм змістом поняття “рух”, “розвиток”, 
“прогрес”? 

8. Що нового дає сучасна наука для розуміння процесу розвитку? 
9. Якими є головні ознаки феномена нелінійності? Що являє со-
бою нелінійне мислення? 

10.  Як можна аргументувати або спростувати думку про те, що 
людина є космічним феноменом? 

11.  Доберіть аргументи на користь або на спростування імперати-
ву космічного статусу людини: “Людина повинна гідно й від-
повідально здійснювати себе перед лицем земної природи й 
Всесвіту, уособлюваного можливими формами позаземного 
Розуму”. 



 153

12. Визначіть варіанти можливого контакту земної цивілізації з 
іншими формами розумного життя у Всесвіті. Спробуйте роз-
робити модель кожного такого контакту. Вкажіть, які можливі 
при цьому позитивні та негативні наслідки. 

13. Чи має людина право на смерть? А на безсмертя? 
14. Як співвідносяться за своїм змістом поняття “буття” та “сво-
бода”? Якими були щодо цього позиції в історії філософії? 

15. У чому полягає і як себе виявляє багатовимірність людської 
свободи? 

16. Що становить зміст поняття “відповідальність”? Якою є його 
роль в осягненні й здійсненні буття людини у світі? 

17. Знайдіть конкретні аргументи для доведення того, що “буття 
світу можливе без людини”. Охарактеризуйте основні форми 
буття. 

18. Поясніть, у чому полягає обмеженість визначення матерії 
П. Гольбахом: “Матерія є все, що діє на наші органи чуттів”. 

19. Звернувшись до підручника “Введение в философию” М., 
1989. Ч.2. - С.57, накресліть схему ієрархічної організації ма-
терії. 

20. Уважно прочитайте розділ другий книги “Мир философии”, 
Ч.2. Випишіть визначення буття і матерії, які дані Арістотелем, 
Августином, Берклі, В. Соловйовим, М. Бердяєвим та 
Б. Расселом. Проаналізуйте різні підходи до визначення буття і 
матерії. 

21. Дайте пояснення відомих апорій Зенона “Дихотомія”, “Ахіллес 
і черепаха”, “Стріла” (Див.: Введение в философию. Ч.1.    - 
С.95-97). Спробуйте сформулювати свої апорії, які б виражали 
суперечливість процесу розвитку. 

22. Поясніть зв’язок простору і часу з матерією, яка рухається, за-
стосовуючи теорію відносності А. Ейнштейна. 

23. Уважно прочитайте уривок з праці З. Фрейда “Невдоволення 
культурою” (Мир философии. Ч.2. С.124-138). Визначте, які 
типові для людини шляхи досягнення щастя вказує автор. Дай-
те свій коментар його позиції. 

24. Підготуйте реферат праці М.Ю. Зелінського “Людина майбут-
нього: прогнози і пророцтва”, К., 1990., в якому окресліть мо-
менти, які, на ваш погляд, заслуговують на дискусію. 

25. Прочитайте уважно працю А. Камю “Размышление о гильоти-
не” //Иностранная литература. 1989, №1. Послідовно викладіть 
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аргументацію автора, виділіть положення, які, на ваш погляд, 
можуть бути опротестовані. 

26. Прочитайте уривок з праці Л. Фейєрбаха “Сутність християнс-
тва” (Мир философии. Ч.2. - С.33-34). Які він виділяє ознаки 
істинно людського в людині? 

27. Прочитавши уривок з праці Е.Кассірера ("Мир философии". 
Ч.2. - С.300-307) визначте, які основні характеристики, відмін-
ні ознаки людини він виділяє. Охарактеризуйте їх і заповніть 
кросворд. 

1

3

4

5 6

7

2

 
 

28. Правильно заповнивши графи по вертикалі, по горизонталі 
отримаєте поняття, що означають процес входження людини в 
систему суспільних відносин, культуру.  

1. Одна з найва-
жливіших людсь-
ких цінностей. 
2. Сукупність ро-
лей, які виконує 
людина в суспі-
льстві, індивідуа-
льне буття суспі-
льних відносин. 
3. Категорія, що 
виражає значи-
мість процесів, 
предметів з жит-
тєдіяльності лю-
дини. 

4. Поняття, що фіксує спрямованість діяльності суб’єкта на певне коло 
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явищ. 
5. Історичний стан в розвитку філософії. 
6. Суспільна істота, суб’єкт діяльності і культури. 
7. Окремий представник людського роду. 
8. Результат пізнавальної діяльності. 
9. Теорія цінностей. 
10. Поняття, яким Шпенглер називає заключну стадію розвитку культури. 
11. Уявлення про належне, досконале буття. 
12. Представник екзистенціалізму. 

 
 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

1. Підберіть з графи “Б” значення понять, наведених у графі “А”.  
 

А Б 

1.  Буття 
2.  Субстанція 
3.  Універсум 

а) світ як ціле; єдиний Всесвіт; 
б) інобуття абсолютної ідеї; 
в) поняття для означення всього існуючого; 
г) те, що лежить в основі; 
ґ) об’єктивно-реальне буття світу в часі, просторі, русі; 
д) все суще. 

 
2. Яке з визначень буття правильне? 
        а) буття – це Всесвіт; 
        б) буття – це матерія; 
        в) буття – це природ;. 
        г) буття – це поняття для означення всього існуючого; 
        ґ) буття – це все, що існує об’єктивно. 
3. Яке з даних визначень матерії є філософським? 
        а) матерія – це все, що має масу та енергію; 
        б) матерія – це інобуття абсолютної ідеї; 
        в) матерія – це все, що складається з атомів; 
        г) матерія – це сукупність відчуттів; 
        ґ) матерія – це поняття для означення об’єктивно-реального 

буття світу в часі, просторі, русі. 
4. Визначте, до яких філософських  напрямків належать наведені 

нижче судження про простір і час: 
        а) простір і час – суть форми буття світового розуму; 
        б) простір і час – суть об’єктивної форми існування матерії; 
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        в) простір і час – це форми нашого сприйняття; 
        г) простір і час – незалежні від матерії субстанції. 
5. Вкажіть правильне розуміння розвитку: 
        а) розвиток – це кількісна зміна об’єкту; 
        б) розвиток – це будь-який рух; 
        в) розвиток – це прогресивна зміна; 
        г) розвиток – це процес збільшення інформації в системі; 
        ґ) розвиток – це рух від менш досконалого до більш доскона-

лого; 
        д) розвиток – це необоротна якісна зміна системи; 
        е) розвиток – це повторюваність якісних і кількісних змін в 

системі. 
6. Визначте, з якого судження логічно випливає фаталізм? 
        а) все у світі причинно зумовлено, що виключає випадко-

вість; 
        б) причинні зв’язки не виключають випадковість; 
        в) у світі існує тільки необхідність; 
        г) наслідок закономірно випливає із своїх причин; 
        ґ) причинні закони не носять жорстко необхідного характеру. 
7. Яке із суджень виражає теологічну концепцію? 
        а) все у світі необхідне; 
        б) все у світі причинно зумовлене; 
        в) розвиток  світу  визначається  наперед заданою ціллю, во-

лею Божою; 
        г) людська діяльність носить цілеспрямований характер; 
        ґ) випадковість – це форма прояву необхідності. 
8. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття 

“природа”: 
        а) природа – це географічне середовище, в якому перебуває 

людина; 
        б) природа – це біосфера Землі; 
        в) природа – це вся матеріальна дійсність, існуюча об’єктивно 

як сутність взаємопов’язаних систем; 
        г) природа – це біосфера і ноосфера; 
        ґ) природа – це та частина світу, яка стала об’єктом теорети-

чної і практичної діяльності людей. 
9. Згода з яким положенням веде до географічного детермінізму? 
        а) природне середовище – необхідна умова існування людей; 
        б) географічне середовище може прискорити чи уповільнити 
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прогрес суспільства; 
        в) географічне середовище визначає політичний лад, культу-

ру, економіку і мораль народу, що живе в ньому; 
        г) закони розвитку суспільства відмінні від законів природи. 
10. Виявіть серед наведених суджень правильне: 
        а) практика – це чуттєве сприйняття світу; 
        б) практика – це духовна діяльність людства; 
        в) практика – це виробнича діяльність людей; 
        г) практика – це пристосування людини до світу; 
        ґ) практика – це  сукупність  різних  видів  діяльності людей, 

спрямованих на пізнання і перетворення світу. 
11. Проблема особистого безсмертя розглядалась із схожих пози-

цій, виділіть правильне: 
        а) Платон – Августин; 
        б) Декарт – Лейбніц; 
        в) Спіноза – Кант; 
        г) Маркс – Гегель; 
        ґ) Епікур – Лукрецій Кар. 
12. Згрупуйте названих філософів за близькістю їх світоглядних 

позицій у підході до розуміння людини: 
        а) Бердяєв; 
        б) Камю; 
        в) Фуко; 
        г) Шелєр; 
        г) Декарт; 
        д) Гольбах; 
        е) Вітгенштейн.  
13. Які з понять найбільш повно виражають сутність свободи? 
        а) свобода волі; 
        б) відчуження; 
        в) рівність; 
        г) доля; 
        д) відповідальність; 
        е) необхідність. 
14. Виділіть  пари  філософів,  яким  належать  протилежні погля-

ди на свободу людини: 
        а) Маркс – Сартр; 
        б) Ніцше – Вітгенштейн; 
        в) Соловйов – Бердяєв; 
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        г) Фрейд – Фейєрбах. 
 
15. До кожного поняття з графи “А” підберіть відповідне поло-

ження з графи “Б”. 
А Б 

1.  Ноосфера 
2.  Людина 
3.  Соціологізм 
4. Суспільство 

а) біологічні фактори відіграють визначальну роль у 
поведінці людини; 
б) існування випадковості породжує свободу вибору; 
в) сфера становлення загальнопланетарного розуму; 
г) система зв’язків та взаємодій між людьми; 
ґ) суспільна істота, суб’єкт діяльності культури; 
д) суспільно розвинута людина; 
е) суспільно-економічні фактори відіграють виріша-
льну роль в житті людини. 

16. Підберіть з графи “Б” значення, що розкривають зміст понять, 
наведених у графі “А”. 

      
А Б 

1. Відчуження 
2. Творчість 
3. Суспільне ви-
робництво 
4. Новаторство 

а) виробництво людьми свого суспільного життя; 
б) конкретно-історичний тип суспільства; 
в) сукупність елементів, що передаються від поко-
ління до покоління; 
г) розрив єдності між суб’єктом і його функціями; 
ґ) процес людської діяльності, що призводить до ви-
никнення якісно нового; 
д) творчий бік культури. 

17. Підберіть з графи “Б” пояснення, які відповідають перерахо-
ваним у графі “А” базовим життєвим цінностям. 

 
А Б 

1.  Життя 
2.  Користь 
3.  Правда 
4. Святість 
5. Творчість 
6. Традиція 

а) благо, що стверджується у царині практичних інте- 
ресів; 
б) безумовна ствердність буття; 
в) форма ствердження блага, яка викликає безумовну  
    пошану й довіру; 
г) істина в її соціально-історичному бутті; 
ґ) ствердження цінності усталеного; 
д) ствердження цінності нового. 
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РЕЗЮМЕ 

 
1. Проблему свідомості філософія формулює у вигляді запитан-

ня, на яке протягом віків прагне знайти відповідь: як можливе буття 
духовного й прилучення людини до світу духу? Сучасна філософія дає 
на це питання таку відповідь: духовне здійснюється у людському бутті 
способом свідомості. Людина прилучена до світу духу завдяки тому, 
що їй притаманна свідомість. 

Поняття “свідомість” з’являється  в європейській філософії лише 
у XVII сторіччі. До цього в європейській культурно-філософській тра-
диції вирізнялось дві площини духовного: об’єктивно-духовне (безпо-
середньо не пов’язане з людиною) і суб’єктивно-духовне (пов’язане з 
людиною, її духовною активністю, внутрішнім світом). Перше позна-
чалось “духом”, друге - “душею”. Традиційно вони були переобтяжені 
і насичені міфологізмами та релігійними нашаруваннями. Тільки тоді, 
коли філософія, однозначно зорієнтувавшись на науку, почала розгля-
дати духовну реальність як таку, що підлягає раціональному осягнен-
ню й структуруванню, виникає поняття свідомості. Центром цієї реа-
льності вважають раціональне мислення, а його продуктом - раціона-
льне знання. Це було здійснено завдяки відкриттю людської 
суб’єктивності і формулюванню самого поняття “суб’єкт” (Р.Декарт). 

 
2. Найпершою ознакою свідомості є те, що вона є суб’єктивною 

реальністю. Цим вона істотно відрізняється від усього буття. Для 
суб’єктивної реальності характерним є те, що її формоутворення зо-
всім позбавлені просторових і взагалі будь-яких предметних власти-
востей. Усі вони ідеальні. Ідеальне - це загальна форма існування сві-
домості як суб’єктивної реальності. 

Через свого суб’єкта (конкретну людину або людську спільноту) 
свідомість прилучена до світу. Відповідно до типів суб’єкта існують 
різні типи свідомості: індивідуальна, етнічна, класова, молодіжна... 
нарешті, загальнолюдська. Якщо припустити існування абсолютного 
суб’єкта, то слід визнати й можливість абсолютної свідомості. Дехто 
називає її космічною свідомістю. 

Зрештою, найяскравішим виявом зв’язку свідомості з буттям є 
наявність у неї матеріального субстрату (мозку, точніше активності 
великих півкуль головного мозку людини). Але свідомість не є функ-
цією мозку. Мислить не мозок, а людина за допомогою мозку. Свідо-
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мість є функцією усієї життєдіяльності суб’єкта. Більше того, свідо-
мість сама стає ґрунтом багатьох похідних від неї функцій, а отже, ви-
ступає щодо суб’єкта як його орган, функціональний орган. 

 
3. Свідомість виконує: діяльнісно-творчу, регулятивно-оцінюючу, 

рефлексивну та конструктивну функції. 
 
4. Свідомість є складним утворенням, ознакою якого є систем-

ність. По-перше, вона розгортається у межах трьох блоків її змістов-
них елементів (компонентна структура). Перший умовно можна на-
звати когнітивною сферою (відчуття, сприйняття, уявлення, поняття). 
Узагальнено її можна охарактеризувати як знання. Другий - мотива-
ційною сферою (потреби, інтереси, стійкі емоційні стани, цінності). 
Узагальненим виразом її є цінності. Третій - нормативно-проективною 
сферою (норми, приписи, плани, програми). Компонентна структура 
відтворює сутнісну смислову структуру буття: знання репрезентують 
у свідомості буття як наявне, цінності - як незавершеність буття, а но-
рми й програми - його здатність до самозміни. 

У свідомості слід виокремити певні рівні (рівнева структура). Це 
виокремлення пов’язане з усвідомленням того, що не все, що складає 
зміст свідомості як суб’єктивної реальності, реально усвідомлюється. 
За Фрейдом, свідомість має чотири рівні: несвідоме, передсвідоме, сві-
доме, надсвідоме. Усі ці складові свідомості доповнюють і взаємно 
передбачають одна одну. Системотвірним  чинником, який поєднує 
усі можливі елементи цієї складної системи, є самосвідомість. 

 
5. Самосвідомість - це обернення свідомості на саму себе, усві-

домлення суб’єктом самого себе, своїх інтересів і перспектив. Спосо-
бом закріплення й розвитку самосвідомості є пам’ять. Вона зберігає й 
репрезентує у межах свідомості минуле й цим дає можливість дистан-
ціюватися від теперішнього та майбутнього. Основними функціями 
самосвідомості є самопізнання: а) самовідчуття - відчуття власного 
тіла, свого місця у просторі; б) самоспостереження; в) самоаналіз; са-
мооцінка: а) самопочуття - оцінка своєї життєвої ситуації й себе у ній; 
б) оцінка себе відповідно до якихось життєвих еталонів; в) оцінка на-
перед своїх бажань – здобутків; саморегуляція: а) самоконтроль; б) 
самодетермінація; в) самотворення. 

Самосвідомість пронизує усі рівні свідомості, крім сфери неусві-
домлюваного. Коли так, тоді яким чином поєднуються у межах свідо-
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мості як цілісної системи свідоме й несвідоме? Це поєднуюче начало 
повинне належати до свідомості й разом із тим мати свій міцний ґрунт 
поза свідомістю, у самому життєвому світі людини. Таким началом є 
цінності, які виступають як форми утримання й закріплення спорідне-
них смислів. Базовими життєвими цінностями є життя, краса, істина, 
добро, свобода, творчість, користь, правда, святість, співпричетність, 
здоров’я, які розгортаються у силовому полі блага і мудрості. 

 
6. В залежності від типу суб’єкта свідомість може бути 

індивідуальна або суспільна (родова, класова, національна  і т. ін.). 
Суспільна свідомість характеризує як реальну свідомість конкретного 
суспільства, так й ідеальну модель суспільної свідомості. Першу іноді 
називають ще масовою свідомістю. 

Суспільна свідомість є складним утворенням і включає в себе різ-
номанітні елементи, які взаємодіють між собою і кожен з яких має  
свою специфіку. В структурі суспільної свідомості виділяють такі рів-
ні: стихійний (суспільна психологія і повсякденна (буденна) свідо-
мість) та усвідомлюваний (ідеологія та теоретична свідомість), а та-
кож форми суспільної свідомості (мораль, естетична, правова, полі-
тична свідомість, релігія, філософія). Відносно чітке розмежування 
форм суспільної свідомості спостерігається лише на теоретично-
ідеологічному (усвідомлюваному) рівні. На стихійному рівні це роз-
межування є надто розпливчатим. Тут єдність і взаємодія форм і рів-
нів відтворює цілісність людської діяльності. 

 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 

1. Який зміст понять “дух”, “душа”, “серце”? 
2. Що визначає поняття свідомість? 
3. Вкажіть і поясніть головні властивості свідомості. 
4. Що являє свідомість за своєю структурою? 
5. У чому полягає зв’язок свідомості з буттям? 
6. Якщо свідомість нерозривно пов’язана з мовою, то що тоді 
можна сказати про мову неусвідомлюваного? 

7. Що таке самосвідомість? Якою є її роль у системі свідомості? 
8. У чому полягає відносна самостійність і творча природа сві-
домості? 

9. Як пов’язані свідомість і мозок? 
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10. Що таке мова? Які її основні функції? 
11. Що розуміється під індивідуальною і суспільною свідомістю? 
Яка структура суспільної свідомості? 

12. Останнім часом деякі психологи висловлюють занепокоєння з 
приводу того, що комп’ютерна революція поширюється вже на 
побут людей. На їх думку, необмежене спілкування з 
комп’ютером, особливо в часи дозвілля, обов’язково призведе 
до необоротних негативних змін у людській свідомості. Які 
негативні зміни маються на увазі? Чи реальна ця загроза? 

13. Завдяки яким внутрішнім механізмам свідомість виконує кри-
тичну функцію? Чому цю функцію можна вважати проявом 
творчої активності свідомості? 

14. Яку роль у суспільному житті відіграють соціальні ілюзії? 
15. Якщо є правильною ідея про єдність свідомості та діяльності, 
то що тоді можна сказати про свідомість людини (групи, сус-
пільства), яка перебуває у стані бездіяльності? 

16. Підготуйте філософське есе на тему “Історична зумовленість 
людської свідомості”. Зверніться за прикладами до українсько-
го фольклору, літератури. 

17. Звернувшись до статті Ф.В. Бассіна (Философские науки. - 
1990. - №3) дайте коротку відповідь на питання “Проблема не-
свідомого в сучасній психології”. 

18. Прочитавши уривки з праць З.Фрейда (Мир философии. Ч.1.     
- С. 456-464), зробіть послідовний виклад основних ідей авто-
ра. 

19. Прореферуйте статтю О.В. Логостаєвої “О взаимосвязи языка 
и мышления”// Философские науки. - 1990. - №2. 

20. Прочитайте працю К.Юнга “Архетипи колективного несвідо-
мого. Психологічні типи. Вибрані праці з аналітичної психоло-
гії // Читанка з історії філософії. У 6-ти кн., 1993. – Кн.6. Зару-
біжна філософія ХХ ст. Зробіть порівняльний аналіз розумін-
ню неусвідомлюваного К.Юнгом і З.Фрейдом. У чому полягає 
розбіжність їх поглядів? 

21. Що лежить за межами п’яти почуттів? Дайте відповідь на це 
запитання, проаналізувавши розд. 20 праці П.Ю. Сауха "ХХ 
століття. Підсумки". – Київ – Рівне, 2001. 
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ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. Виділіть пари філософів, які з різних світоглядних позицій під-
ходили до розуміння природи свідомості. 

а) Арістотель – Платон; 
б) Гегель – Маркс; 
в) Фейєрбах – Ніцше; 
г) Спіноза – Фрейд; 
ґ) Сартр - Хайдеггер. 

2. Розуміння ідеї свідомості як достотного способу буття духов-
ного було здійснено: 

а) античною філософією в особі Платона; 
б) новітньою філософією в особі Р. Декарта; 
в) класичною німецькою філософією в особі Гегеля. 

3. Визначте, які із перерахованих ознак не є ознаками свідомості? 
а) свідомість є соціальна реальність; 
б) свідомість є суб’єктивна реальність; 
в) активність і комунікативність; 
г) осмисленість; 
ґ) системність; 
д) наявність у неї матеріального субстрату. 

4. Підберіть із графи “Б” елементи, що характеризують кожну із 
сфер компонентної структури свідомості (графа “А”) 

А Б 
1.  Когнітивна сфера 
2.  Мотиваційна сфера 
3.  Нормативно- 
     проективна сфера 

а) потреби, інтереси, стійкі емоційні стани 
    цінності; 
б) норми, приписи, цілі, програми; 
в) відчуття, сприйняття, уявлення, поняття. 

5. Рівнева структура свідомості включає: 
а) несвідоме; 
б) передсвідоме; 
в) свідоме; 
г) індивідуальне; 
ґ) надсвідоме; 
д) етнічне. 

6. Самосвідомість - це: 
а) оберненість свідомості на саму себе,  
    послідовне усвідомлення актів свідомості; 
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б) усвідомлення людиною (або людською  
    спільнотою) самої себе, свого становища  
    у світі, своїх інтересів і перспектив; 
в) оберненість свідомості на саму себе,  
    усвідомлення суб’єктом самого себе, своїх  
    інтересів і перспектив. 

7. Сполученість свідомості й самосвідомості досягається завдяки: 
а) ставленню до себе; 
б) надсвідомому; 
в) знанню; 
г) пам’яті. 

8. Підберіть характеристики, що наведені у графі “Б”, відповід-
ним функціям самосвідомості (графа “А”). 

А Б 
1.  Самопізнання 
2.  Самооцінка 
3.  Саморегуляція 

а) самовідчуття (відчуття власного тіла, свого місця 
у просторі тощо); самоспостереження; самоаналіз; 
б) самоконтроль, самодетермінація, самотворення; 
в) самопочуття, оцінка себе відповідно до якихось 
життєвих еталонів, рівень домагань (оцінка наперед 
своїх бажань і здобутків). 

 
9. Хто є автором вчення про неусвідомлюване? 

а) Б.Паскаль; 
б) З. Фрейд; 
в) К.Т. Юнг; 
г) Е. Фром; 
ґ) М. Хайдеггер. 

10. Основним способом розв’язання протиріччя між свідомим і 
неусвідомлюваним З.Фрейд вважав сублімацію. Основною формою 
сублімації є: 

а) бажання; 
б) страх; 
в) творчість. 

11. Механізмами розвитку людської самосвідомості й закріплення 
його здобутків є: 

а) політика; 
б) наука; 
в) релігія; 
г) мистецтво; 
ґ) філософія. 
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12. Суспільна свідомість - це: 
а) специфічна духовна система, що  
    виражає функціонування духовного  
    життя суспільства; 
б) сукупна свідомість суб’єктів, що формується 
    етнічними, класовими, релігійними групами; 
в) сукупність індивідуальних свідомостей  
    членів суспільства. 

13. Позиція якого філософа у поглядах на суспільну свідомість 
акумульована у цій фразі: “Суспільна свідомість відображає суспільне 
буття”? 

а) К. Маркса; 
б) Ортеги і Гассета; 
в) О. Шпенглера; 

14. Щоб правильно охарактеризувати два рівні суспільної свідо-
мості, приведіть у відповідність поняття правої колонки до лівої. 

1. Стихійний рівень 
2. Усвідомлюваний 

а) ідеологія; 
б) суспільна психологія; 
в) теоретична свідомість; 
г) буденна свідомість. 

15. Формами суспільної свідомості не є: 
а) політика; 
б) релігія; 
в) філософія; 
г) мистецтво; 
ґ) мораль; 
д) атеїзм; 
е) історична пам’ять; 
є) традиція. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Теорія пізнання (гносеологія) досліджує природу, умови, ме-
ханізми, принципи і форми пізнавальної діяльності людини. Пізнан-
ня - це сукупність процесів, завдяки яким людина отримує, аналізує і 
використовує інформацію про світ і саму себе. Але інформація і знан-
ня - це не одне й те ж. Знати - це не просто отримувати певну інфор-
мацію про об’єкт, що вивчається, а й зрозуміти її зміст. Інформація - 
це технічне поняття, яке відображає об’єктивно-предметну визначе-
ність явища чи процесу. Інформаційна діяльність, до якої нерідко зво-
дять пізнання, є лише технічною роботою розуму. Тому пізнання слід 
розуміти у єдності інформаційної і розумової (герменевтичної) діяль-
ності. 

 
2. Основним засобом пізнання є поняття, тобто не просто слово або 

термін, а розуміння, матеріалізоване у слові, терміні, системі суджень, 
теорії тощо. Отже, пізнання - це така форма діяльності людини, що здій-
снюється у поняттях на відміну від художніх образів (мистецтво), мора-
льних приписів і оцінок (етика), метафор і символів віри (релігія) і т. ін. 
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3. Гносеологія вивчає особливий тип відношень між суб’єктом і 
об¢єктом - пізнавальний. “Відношення пізнання” включає у себе три 
компоненти: суб¢єкт, об¢єкт і зміст пізнання (знання). У зв¢язку з цим 
“відношення пізнання” розгортаються у трьох площинах: відношення 
між суб¢єктом і джерелом пізнання (об¢єктом), між суб¢єктом і знан-
ням, між знанням і об¢єктом. У першій вирішується питання: яким 
шляхом зовнішня по відношенню до свідомості річ стає досягненням 
розуму в якості ідеального змісту. У другій - виникає комплекс пи-
тань, пов¢язаних, з одного боку, із освоєнням людиною вже готових, 
наявних у культурі масивів знань (у книгах, таблицях, касетах, ЕОМ і 
т.), а з іншого - із оцінкою суб¢єктом тих чи інших знань: їх глибини, 
адекватності, повноти для розв¢язання тих чи інших проблем. У третій 
- вирішується проблема достовірності знання, істини та її критерій. 

 
4. Пізнання здійснюється на трьох основних рівнях: емпірично-

му, теоретичному, технологічному. На емпіричному рівні пізнаються 
явища (на відміну від сутності об¢єктів), накопичується інформація, 
здійснюються експерименти, опис, вимірювання, класифікація та пер-
винні узагальнення. На теоретичному рівні розкривається сутність 
явища, закономірності, висуваються певні гіпотези, формуються теорії 
тощо. Технологічний рівень пов’язаний із застосуванням знань для 
вирішення технічних завдань у різноманітних сферах людської діяль-
ності. На кожному з цих рівнів застосовуються свої методи пізнання. 
Ці рівні дуже тісно пов’язані між собою, і кожен із них відіграє важ-
ливу роль в пізнанні. Абсолютизація ролі емпіричного рівня в пізнанні 
веде до сенсуалізму, теоретичного – до раціоналізму, а технологічного 
– до технократизму. 

 
5. Вищою формою пізнавальної діяльності (але не духовної вза-

галі!) є наука. Наука - це не тільки система знань, але й діяльність з їх 
виробництва, поширення й реалізації. Історично наука випливає із не-
спеціалізованого повсякденного буденного знання. Останнє представ-
лене в культурі у трьох формах: 1) рецептивне, технічне знання (спе-
ціалізоване, але ненаукове, яке характерне для мистецтва, торгівлі, 
ремесел тощо); 2) протонауки - ніби підготовчий етап становлення на-
уки; 3) псевдонауки - сукупність переконань і дій, що видаються за 
наукові (алхімія, астрологія, теологія, парапсихологія тощо).     

У своєму історичному розвитку наука проходить декілька основ-
них етапів: докласичний, класичний, некласичний і постнекласичний. 
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Перетворення досвіду у “науковий досвід” здійснюється на трьох на-
прямках: через дослідження явища засобами експерименту; через мет-
ричний (кількісно) організований досвід; через теоретичні узагаль-
нення і теоретичну ідеалізацію. Критерієм науковості знання вважа-
ється наявність парадигми, в рамках якої знання продукується і транс-
люється. Її сутність полягає: 1) в “символічному узагальненні”, фор-
малізації компонентів теорії, що функціонують як “закони природи”; 
2) у формуванні картини світу (модельні уявлення); 3) у загальнови-
знаних методологічних вимогах і ціннісних орієнтаціях (простота, не-
суперечливість, перевірка, точність, по можливості кількісна визначе-
ність тощо); 4) у загальновизнаних зразках, на основі яких будуються 
науковий опис і пояснення, а також базові приклади розв¢язання нау-
кових проблем. 

 
6. Основною метою пізнання є пошук істини. Істина - це власти-

вість знання, адекватність пізнавального образу пізнавальному 
об¢єкту. Основними характеристиками істини є об¢єктивність, абсо-
лютність, відносність, конкретність і можливість перевірки 
практикою. Під об¢єктивністю істини розуміється такий зміст наших 
знань, який не залежить ні від суб¢єкта, ні від людини, ні від людства. 
Абсолютна істина означає повне, вичерпне знання про щось. Безумов-
но, по відношенню до об¢єкта таке історично завершене знання може 
мислитися як історична “лінія”, до якої ми безмежно наближаємось. 
Наші знання в кожну історичну добу можна  уявити як момент поді-
бного наближення (процес). Форму виразу об¢єктивної істини, яка за-
лежить від конкретних історичних умов, характеризує ступінь її точ-
ності і повноти на певному рівні, називають відносною істиною. Тоб-
то, розвиток людського пізнання є постійна зміна одних відносних іс-
тин іншими, які більш повно і точно виражають абсолютну істину. 
Відносна і абсолютна істини - це різні рівні об¢єктивної істини. Кожна 
відносна істина має у собі частину абсолютної, і навпаки, абсолютна - 
це межа нескінченної послідовності істин відносних. 

 
7. Істина і хибність - це особливі оцінки, за допомогою яких ми 

визначаємо знання: відповідають чи не відповідають вони об¢єктивній 
реальності. Критерій істини не може бути зведений лише до формаль-
но-логічної несуперечливості певної системи знань (теорії) або до її 
“правильності” (зовнішньої узгодженості з об¢єктом). Він не може бу-
ти зведений і до практики, особливо у соціальному пізнанні. Оскільки 
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сама практика, наприклад, у формі соціально-історичній може набува-
ти “деформованих” і навіть спотворених форм, коли історичні події чи 
певні реформи відбуваються за “логікою абсурду”, а не за розумом. 
Критерієм істини в кінцевому підсумку може виступати лише істинне 
буття або “буття в істині”. 

 
8. Наукове пізнання не розвивається у “вакуумі”. Воно має соціа-

льну і культурну детермінованість і певні етичні виміри. Досвід історії 
переконує нас, що знання - це сила, що наука відкриває людині дже-
рела небаченої могутності і влади над природою. Але той же досвід 
переконує, що наслідки науково-технічного прогресу часто бувають 
не на користь людям. Тому наукове пізнання повинне будуватись на 
усвідомленні соціальної відповідальності, передбачуванні можливих 
негативних наслідків для людини і людства, повної інформованості 
про негативи, потенційно закладені в результатах наукових дослі-
джень. Наукове пізнання повинно бути  зосереджене у напрямку про-
гресу на благо людини  і суспільства. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

 
1. У чому полягає суть пізнавального ставлення до світу? 
2. Що розуміється під “об’єктом”, “суб’єктом”, “предметом”, 

“метою” і “засобом” пізнання? 
3. Що є рушійною силою пізнання? 
4. У чому суть діалектичного характеру процесу пізнання? 
5. На яких трьох основних рівнях здійснюється пізнання? 
6. Абсолютизація яких сторін пізнання веде до емпіризму, раціо-

налізму та технократизму? 
7. Що таке наука? Які історичні етапи свого розвитку вона про-

ходить? 
8. Що являє собою “постнекласична наука”? Дайте характерис-

тику цьому етапу розвитку науки. 
9. Що таке істина? Які існують концепції істини? Наведіть при-

клади спрощеного і хибного розуміння істини. 
10. У чому полягає критерій істини? 
11. Які етичні виміри науково-технічної діяльності ви могли б на-

звати? 
12. У чому суть проблеми відповідальності вченого перед суспіль-

ством? 
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13. Продумайте та викладіть у чіткій послідовності аргументи 
прихильників агностицизму та контраргументи їх опонентів. 

14. Уважно прочитайте уривок із праці Ф.Бекона “Новий Орга-
нон» (Мир философии. Ч.1. - С. 615 – 620). Виділіть основні 
ідеї та поясніть, яке вони мають значення для вирішення про-
блеми істини. 

15. Прочитайте статті В.С. Соловйова “Истина” й “Ложь” (Мир 
философии. Ч.1. - С.639 – 640). Порівняйте їх з відповідними 
статтями, вміщеними у “Философском энциклопедическом 
словаре” (М., 1983.) 

16. Ж.-Ж. Руссо вважав, що наука відіграла негативну роль у мо-
ральному стані суспільства, “а добре серце має перевагу перед 
глибоким розумом”. М. Монтень писав, що для того, хто не за-
своїть науки добра, будь-яка інша наука може принести тільки 
шкоду. Знайдіть аргументи і контраргументи щодо цих думок. 

17. Прочитавши уривок з праці "Афіни і Ієрусалим" Л.Шестова 
(Мир философии. Ч.2. - С.365), дайте пояснення його мірку-
ванню: “постулатом” сучасного, як і античного мислення про-
довжує залишатись переконання: знання дорівнює доброчин-
ності, дорівнює спасінню”. 

18. Прочитавши статті В.Соловйова (Мир философии Ч.1. - С.554-
562), вставте пропущені поняття в наведених виразах і запов-
ніть кросворд.  

 По горизонталі:  
2. __________ найзагальні-
ший вираз для означення тео-
ретичної діяльності розуму, 
що претендує на об’єктивну 
істину; 
6. ___________ визнання за 
людським розумом найвищо-
го і вирішального значення. 
По вертикалі: 
1. _____________ безпосере-
днє споглядання будь-чого як 
істинного, доцільного, мора-

льно доброго чи прекрасного; 
3. ____________ акт думки, яким загальні чи подібні в тому чи ін-
шому відношенні ознаки багатьох уявлень відокремлюються від 

1 3

4

5

6

2
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них і виділяються окремо; 
4. Хотіння чи _________ в широкому значенні має різні рівні від-
повідно до ступенів розвитку пізнавальної сфери;  
5. Під ___________ в більш широкому значенні розуміється істот-
на для людини як такої здатність мислити загально. 

 
19. Підібравши синоніми до наведених понять, заповніть крос-

ворд. 
 
По вертикалі: 
1) комунікація; 
3) концепція; 
5) персона. 
 
По горизонталі: 
2) гносеологія; 
4) адаптація; 
6) інтерпретація; 
7) аргумент. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. Пізнання як форма діяльності здійснюється в: 
а) моральних оцінках; 
б) поняттях; 
в) метафорах і символах віри; 
г) художніх образах. 

2. Рушійною силою пізнання є: 
а) практика; 
б) активність суб’єкта; 
в) суперечність знання і незнання. 

 
3. У графі “Б” відшукайте характеристику кожному із трьох рів-

нів пізнання (графа “А”). 

2
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А Б 

1.  Емпіричний 
2.  Теоретичний 
3.  Технологічний 

а) На цьому рівні розкривається суть явища, закони, 
висуваються певні гіпотези, створюються нові тео-
рії; 
б) на цьому рівні здійснюється застосування науко-
вих знань для вирішення технічних завдань у різно-
манітних сферах людської діяльності; 
в) на цьому рівні накопичується інформація, прово-
дяться експерименти, опис, вимірювання, класифі-
кація, первинні узагальнення. 

 
4. У яких міркуваннях виражена точка зору: а) емпіризму; б) раці-

оналізму? 
1) теоретичне мислення – головне джерело знань; 
2) теоретичне мислення не може виходити за межі досвіду; 
3) теоретичне мислення пов’язане з емпіричним пізнанням; 
4) емпіричне знання не відображає суті речей і явищ; 
5) тільки на рівні теоретичного пізнання можна розкрити за-

кони світу; 
6) відмінність між теоретичним і емпіричним рівнями пізнан-

ня відносна; 
7) зміст знань зводиться до опису даних досвіду; 
8) теоретичне знання залежить від емпіричного, а емпіричне – 

не залежить від теоретичного. 
 
5. Підберіть з графи “Б” судження, що розкривають зміст понять 

у графі “А”. 
А Б 

1.  Сенсуалізм 
2.  Догматизм 
3.  Гносеологія 
4.  Агностицизм 

а) джерелом пізнання світу є апріорні категорії розсудку; 
б) істина – це результат процесу пізнання; 
в) розуміння істини, як вірної завжди і в усіх умовах; 
г) заперечення можливості достовірного пізнання сутно-
сті світу; 
ґ)почуття є головною формою достовірного пізнання; 
д) джерелом пізнання є досвід; 
е) теорія пізнання. 

6. Що не є об’єктом науки: 
а) природа; 
б) суспільство; 
в) економіка; 
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г) людина; 
ґ) техніка; 
д) мистецтво; 
е) мораль. 

7. Які з критеріїв можна вважати основними для визначення спе-
цифіки наукового знання? 

а) обов’язковість відтворення і повторюваність досліду, 
експерименту; 

б) інтерсуб’єктивність знання, тобто його незалежність від 
особи вченого чи експериментатора; 

в) системність і цілісність; 
г) несуперечливість і логічність викладу знань; 
ґ) обґрунтованість; 
д) точність; 
е) здатність до передбачення нових явищ і процесів. 

8. Основними етапами історичного розвитку науки є: 
а) первісний; 
б) докласичний; 
в) класичний; 
г) некласичний; 
ґ) постнекласичний; 
д) критичний. 

9. Які з наведених нижче тверджень правильні? 
1) все, що об’єктивне і істинне, те моральне; 
2) наукові положення не можуть оцінюватися з точки зору 
етики; 

3) досягнення науки не можуть бути неморальними; 
4) наукові теорії можуть бути як моральними, так і 
неморальними; 

5) моральна оцінка відноситься тільки до використання нау-
кових положень. 

10. Виявіть помилкові судження. Проаналізуйте кожне з визна-
чень: 

а) наука – це форма суспільної свідомості; 
б) наука – це система знань, накопичених людством; 
в) наука – це форма духовного виробництва знань; 
г) наука – це сфера людської діяльності, що склалась істо-
рично і спрямована на виробництво та систематизацію 
об’єктивних знань про дійсність; 
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ґ) наука – це сукупність організацій і установ, у яких здійс-
нюється пізнання дійсності і практичне втілення отри-
маних знань; 

д) наука – це співтовариство людей, об’єднаних спільною 
парадигмою; 

е) наука – це ірраціональний засіб.  
11. Істина - це: 

а) відповідність знання об’єкту; 
б) ті знання, які є корисними для людини; 
в) ті знання, які можуть бути перевірені соціально-історично 
практикою; 

г) вища цінність пізнання, властивість знання, адекватність 
пізнавального образу пізнавальному об’єкту. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Діалектика (грец. dialektike) - розмова, обмін думками, обго-
ворення, діалог. В історії філософії термін “діалектика” мав різні зна-
чення: від вміння полемізувати, аргументувати та вчення про загаль-
ний зв’язок і розвиток до універсального методу пізнання. За своїм 
змістом і призначенням діалектика - це світоглядна позиція і відповід-
ний їй метод пізнання і практичної дії, що ґрунтуються на визнанні 
об’єктивної взаємопов’язаності і внутрішньої суперечливості явищ 
природи, суспільства і духовного життя людей (внаслідок чого їм при-
таманна здатність до розвитку). Діалектика, яка будується на рухливо-
сті, суперечливості, плинності, текучості та відносності понять, суттє-
во відрізняється від софістики, еклектики та метафізики. Софістика - 
однобічний, суб’єктивно зорієнтований метод аргументації, який ви-
користовує гнучкість і відносність понять, вириває із загального 
зв’язку дійсності випадкову, несуттєву ознаку і шляхом певних при-
йомів намагається обґрунтувати та виправдати її як найбільш суттєву і 
визначальну. Еклектика - поверхневе, безпринципне, механістичне 
поєднання в поглядах різноманітних позицій без виділення головного, 
визначального змістотвірного  положення. Метафізика - уособлення 
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однобічного, догматичного консервативного мислення, яке абсолюти-
зує момент сталості і незмінності в речах та вороже ставиться до ідеї 
розвитку або розуміє її спрощено. 

 
2. Виокремлюють шість історичних форм діалектики: 1) анти-

чна діалектика; 2) діалектика середньовіччя; 3) діалектика Нового 
часу; 4) діалектика класичної німецької філософії; 5) марксистська 
діалектика; 6) сучасні західноєвропейські ірраціоналістичні конце-
пції діалектики (екзистенційна діалектика, діалектична теологія, “не-
гативна діалектика” тощо). 

 
3. Діалектика структурно включає у себе різні рівні, які в залеж-

ності від гносеологічних та світоглядних функцій та значень постають 
як категорії і принципи, закони, елементи. Категорії - це найбільш за-
гальні поняття, через які і з допомогою яких здійснюється філософсь-
ке мислення. Категорії діалектики виражають внутрішній, суттєвий 
зв’язок між явищами, фіксують певну закономірність у їх розвитку. Їх 
особливість полягає у тому, що вони існують не в одиничній, а “пар-
ній” формі: “загальне-одиничне”, “сутність-явище”, “зміст-форма”, 
“можливість-дійсність”, “необхідність-випадковість”, “причина-
наслідок”, “частина-ціле” тощо. Усі вони є формою складних, гнуч-
ких, суперечливих універсальних зв’язків буття. 

 
4. Універсальні, смислотвірні ідеї, приписи, критерії, які визна-

чають смисл і роль, участь і напрям усіх понять і суджень у процесі 
пізнання, іменуються принципами діалектики. Принципи у побудові 
діалектики утворюють її фундамент. Вони мають статус філософських 
аксіом, тобто задають базові умови пізнання, зумовлюють його харак-
тер, межі і теоретичний потенціал. В історичній традиції діалектики 
найбільш відомі такі принципи: зв’язку, розвитку та детермінізму. 

 
5. У законах діалектики виражається і формулюється сама сут-

ність її принципів. Сам по собі закон - це поняття, яке фіксує внутрі-
шньо сталі, необхідні загальні властивості і відношення дійсності, що 
повторюються. Закони діалектики універсальні, мають необмежену 
сферу своєї дії, тому що виражають такі відношення і зв’язки між яви-
щами, які однаково властиві як світу в цілому, так і окремим його 
сторонам і об’єктам. Цим вони відрізняються від законів, що вивча-
ються спеціальними науками. Усі вони конкретизують принципи 
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зв’язку і розвитку. Тому їх справедливо називають законами руху і 
розвитку. 1. Закон єдності і боротьби протилежностей, що відобра-
жає джерело розвитку. Сутність його розкривається через категорії 
“діалектична суперечність”, “протилежність”, “єдність протилежнос-
тей” та “боротьба протилежностей”. Внутрішня суперечність як бага-
тогранний процес взаємовідносин протилежностей стає основою са-
моруху, збудником зміни, спонукою розвитку. 2. Закон заперечення 
заперечення, який характеризує напрям і форму розвитку. Будується 
на діалектичному запереченні, яке не просто розділяє певні стани роз-
витку, але й створює між ними послідовний зв’язок (збереження і по-
долання). Відображаючи складний, суперечливий характер спрямова-
ності процесу розвитку (поступальність і “повернення”, повторюваль-
ність, збереження і подолання), закон заперечення заперечення вира-
жає єдність поступовості і наступності, виникнення нового і відносне 
повторення певних моментів старого (розвиток по спіралі). 3. Закон 
взаємного переходу кількісних і якісних змін розкриває механізм 
формоутворення нового, ще не існуючого. Будується на категоріях 
“кількість”, “якість”, “властивість”, “міра”, ”стрибок”. Сутність закону 
полягає у тому, що поступові кількісні зміни, що постійно відбува-
ються в об’єктах, предметах, але до пори, до часу не змінюють їх ос-
новних рис, а при досягненні певних меж міри призводять до якісних 
змін. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

 
 

1. Що таке діалектика? 
2. Чим відрізняється діалектика як метод пізнання від метафізи-

ки? 
3. Які існують історичні форми діалектики? Дайте їм характерис-

тику. 
4. Що таке категорія? У чому її відмінність від поняття? 
5. Дайте визначення основних принципів і категорій діалектики. 
6. Які існують основні закони діалектики? Розкрийте їх зміст та 

методологічне значення для пізнання і практики. 
7. Якщо світ розвивається за законами діалектики, то чи не озна-

чає це, що вони передують об’єктивній дійсності, і, отже, по-
зиція ідеалізму, зокрема Гегеля, є однозначно правильною? 

8. Як ви розумієте вислів Маркса, що “якби сутність і явище 



 184

співпали, то наука була б не потрібна”? 
9. Наведіть приклади розв’язання суперечностей у природі, сус-

пільному житті, мисленні. 
10. Підготуйте реферат статті М.О. Булатова “Про новий зміст ді-

алектики сучасної епохи” // Філософська і соціологічна думка. 
- 1989. - №1. 

11. Проведіть порівняльний аналіз позицій І.В. Гете і Ф. Ніцше 
(Мир философии. - Ч.1. - С. 385-387) з питання про суть про-
тилежностей. 

12. Прореферуйте фрагмент праці В.С. Соловйова “Философские 
начала цельного знания” (Мир философии. - Ч.1. С. 310-313). 
Як розумів філософ роль ідей розвитку у духовному житті то-
дішньої Європи? 

 
ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
 

1. Про що йдеться? 
а) ... це вміння вести розмову, полемізувати, міркувати; 
б) ... це вчення про загальний зв’язок і розвиток; 
в) ... це універсальний метод пізнання. 

2. Виділіть пари філософів, які з різних світоглядних позицій під-
ходили до розуміння діалектики: 

а) Геракліт – Зенон Елейський; 
б) Сократ - Платон; 
в) Плотін – Ф. Аквінський; 
г) Б. Спіноза – Г. Сковорода; 
ґ) Г. Гегель – К. Маркс; 
д) Ж. П. Сартр – К. Ясперс; 
е) П. Тілліх – Г. Маркузе. 

3. Це неправильно, що Гегель: 
а) написав працю “Про діалектику”; 
б) вперше висловив думку “Все тече, все змінюється”; 
в) сформулював сукупність закономірностей, що відобра-

жають універсальні зв’язки світу і пізнання; 
г) здійснив синтез діалектики і матеріалізму. 

4. Знайдіть помилку: 
а) рух - це зміна по колу; 
б) поняття “рух” ширше поняття “розвиток”; 
в) маєвтика – це мистецтво діалога. 
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5. Хто з названих філософів розвивав ідеї “негативної діалектики”? 
а) Зенон Елейський; 
б) В. Лейбніц; 
в) В. Ленін; 
г) К. Маркс; 
ґ) Т. Адорно. 

6. До основних законів діалектики в графі “А” підберіть поняття, 
за допомогою яких вони можуть бути пояснені. 

А Б 
1. Закон взаємного пе-
реходу кількості та 
якості. 
2. Закон єдності та бо-
ротьби протилежнос-
тей; 
3. Закон заперечення 
заперечення. 

тотожність, кількість, боротьба, міра, стрибок, про-
тиріччя, діалектичне заперечення, єдність, якість, 
діалектична протилежність, циклічність, 
суперечність, властивість, поступовість, наступ-
ність, відмінність. 

7. Концепція детермінізму ґрунтується: 
а) на принципах причинності та закономірності; 
б) на принципі гармонії; 
в) на принципі діяльності; 
г) на принципі тотожності мислення та буття. 

8. Які із наведених думок є правильними? 
а) категорії – формально-логічний засіб упорядкування 

знань; 
б) категорії – це сходинки в розвитку усього сущого; 
в) категорії – це апріорні форми людського розсудку; 
г) категорії – відображення істотних явищ і зв’язків 

об’єктивної дійсності. 
9. Які з наведених висловів є правильними? 

а) причина передує наслідку; 
б) перехід причини у наслідок передбачає певні умови; 
в) причина і наслідок міняються місцями; 
г) у природі і суспільстві все відбувається або в силу необ-

хідності, або в силу випадковості.  
10. Це неправильно, що: 

а) все, що існує, необхідне; 
б) все, що існує, випадкове; 
в) необхідне причинно зумовлене; 
г) випадкове – безпричинне; 



 186

ґ) необхідність немає ніякого відношення до випадковості. 
11. Знайдіть правильне рішення: 

1) реальна можливість: а) завжди перетворюється у дійс-
ність; б) може не перетворитися у дійсність; в) перехід 
можливості у дійсність залежить від умов; г) перехід 
можливості у дійсність не залежить від умов; 

2) абстрактна можливість: а) завжди перетворюється в ре-
альну можливість; б) завжди залишається абстракт-
ною; в) може перетворитися в реальну можливість. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Метод є ефективним способом людської пізнавальної або 
практичної діяльності. Його зовнішнім виразом є сукупність принци-
пів, правил, інструкцій, шляхів та засобів вирішення певного завдання 
чи проблеми. Метод є оптимальним засобом переходу від незнання до 
знання. Ф.Бекон порівнював метод з ліхтарем, що освітлює шлях то-
му, хто йде, а Ф.Гегель пов’язував його з внутрішньою і разом з тим 
усвідомленою організацією змісту пізнавальної діяльності. Отже, ме-
тод - це усвідомлений спосіб внутрішньої організації змісту пізнава-
льної і практичної діяльності, що забезпечує ефективне досягнення 
певного результату, виконання певної мети. 

 
2. Методологія - це вчення про метод. Сучасна методологія - це 

відносно самостійна, розгалужена галузь знання про методи, що за-
стосовуються у різних науках і у філософії, а також у практиці. Розрі-
зняють загальну (філософську), загальнонаукову та спеціальну мето-
дологію.  

 
3. До методів емпіричного пізнання відносять: 1) спостережен-

ня (цілеспрямоване сприйняття явищ об’єктивної дійсності, внаслідок 
якого накопичуються знання зовнішніх сторін, властивостей і відно-
шень об’єктів, що вивчаються); 2) опис (закріплює і передає результа-
ти спостереження за допомогою певних знакових засобів. Тут чуттєва 
інформація перекладається на мову понять, знаків, схем, малюнків, 
графіків і цифр, зручну для подальшої раціональної обробки, система-
тизації, класифікації, узагальнення); 3) вимірювання (спостереження, 
яке фіксує не тільки якісні характеристики об’єктів і явищ, але й кіль-
кісні аспекти. Вимагає в засобах діяльності масштабу (одиниці вимі-
ру), алгоритма (правил) процесу виміру, вимірювального пристрою); 
4) порівняння (лежить в основі операції вимірювання шляхом порів-
няння об’єктів за будь-якими схожим властивостями і сторонами); 5) 
аналогія (дослідження маловивченого об’єкта на основі його схожості 
або відповідності іншому, більш вивченому). 

 
4. Загальнонауковими методами є : 1) аналіз (розчленування ці-

лісного об’єкта на частини з метою їх всебічного вивчення); 2) синтез 
(поєднання раніше виділених частин об’єкта в одне ціле з метою його 
загального “бачення”); 3) індукція (загальний висновок будується на 
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основі окремих положень); 4) дедукція (коли із загальних положень з 
необхідністю випливає висновок конкретного характеру); 5) ідеаліза-
ція (абстрактне конструювання  понять про об’єкти, що не існують і 
не можуть бути здійснені, але таких, для яких існують прообрази у ре-
альному світі); 6) формалізація (відображення результатів пізнання в 
точних поняттях, у знаковому вираженні чи формалізованій мові); 7) 
аксіоматизація (спосіб побудови наукової теорії на основі певних 
вихідних положень або постулатів, з яких чисто логічним шляхом ви-
водиться решта положень цієї теорії); 8) гіпотетико-дедуктивний 
метод (будується на висновках, що виводяться із положень, істинне 
значення яких невідоме).  

 
5. Інженерно-технологічні методи: 1) експеримент (активне 

втручання в процес, що вивчається, з метою отримання нових, більш 
повних знань); 2) моделювання (вивчення об’єкта (оригіналу) шляхом 
створення і дослідження його копії, що замінює цей оригінал); 3) 
структурно-функціональний аналіз (системне дослідження явищ і 
процесів як структурно розчленованої цілісності, де кожен окремий 
елемент структури має певне функціональне призначення); 4) систе-
мно-структурний підхід (дослідження цілісності складного об’єкта, 
різних типів його зв’язків і зведення їх в єдину теоретичну картину).  

 
6. Загальні методи. Мають місце при побудові теоретичних знань 

про складні об’єкти, що розвиваються і не можуть бути відтворені в 
досліді. Наприклад, неможливо в досліді відтворити історію станов-
лення Всесвіту, походження життя, виникнення людини тощо. Це такі 
методи, як історичний, в основі якого лежить вивчення реальної істо-
рії в її конкретній багатоманітності, виявлення історичних фактів і на 
цій основі таке відтворення історичного процесу, завдяки якому роз-
кривається логіка, закономірність його розвитку; логічний, який вияв-
ляє цю закономірність іншим шляхом: він не вимагає безпосереднього 
аналізу реальної історії, а розкриває її об’єктивну логіку шляхом ви-
вчення історичного процесу на вищих щаблях його розвитку; схо-
дження від абстрактного до конкретного - здійснює рух теоретич-
ної думки до більш повного, всебічного та цілісного відтворення 
предмета. Він характеризує спрямованість науково-пізнавального 
процесу в цілому - рух від менш змістовного до більш змістовного 
(повного) знання. Стимулом здійснення сходження від абстрактного 
до конкретного є звернення до реальної конкретності, постійна “від-
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критість” теорії по відношенню до емпіричних даних. 
 
7. Формами наукового пізнання є факт, ідея, гіпотеза, концепція, 

теорія. Науковий факт - це результат дуже складної раціональної об-
робки даних спостереження: їх осмислення, розуміння, інтерпретації. 
Наукові факти відіграють важливу роль в перевірці, підтвердженні і 
опротестуванні теорії як вищої форми наукового пізнання. Ідея, як 
форма наукового пізнання. виводиться із досвіду, але не може бути 
зведена до його результатів. Вона є відображенням речі, властивості 
або відношення не просто в їх наявному бутті, а в необхідності і мож-
ливості, в тенденції розвитку. В ідеї відбувається найбільш повне 
співпадання думки з об’єктивною реальністю, це – об’єктивне і конк-
ретне всебічне знання дійсності, яке готове для свого практичного вті-
лення. Гіпотеза, ґрунтуючись на певних наукових фактах та ідеях, 
передбачає їх експериментальну перевірку. Вона висувається для ви-
рішення конкретної проблеми з метою пояснення нових експеримен-
тальних даних або зняття суперечностей теорії з негативними резуль-
татами експериментів. Концепція - форма інтерпретації того чи іншо-
го явища, процесу, основна точка зору на предмет чи явище, керівна 
ідея для їх системного бачення. Теорія - це найвища форма організації 
наукового знання. За своєю будовою є диференційованою, але ціліс-
ною системою знання, яку характеризує логічна залежність одних 
елементів від інших, виведення її змісту із сукупності певних понять 
та ідей за певними логіко-методологічними принципами і правилами. 
Усі інші форми генетично передують теорії, хоча нерідко співіснують 
і взаємодіють з нею в системі науки.  

 
8. Сучасна методологія не обмежується вивченням методів 

наукового пізнання, дослідницьких прийомів і процедур. Вона 
досліджує також основи, структуру і властивості наукового знання, 
його генезу і функціонування, закономірності розвитку і 
трансформації знання. На рівні методології створюються необхідні 
умови визначення адекватної аксіології науки - системи критеріїв і 
оцінок наукової діяльності та її результатів (таких як істинність, 
об’єктивність, ефективність, практичність тощо).  
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 
 

1. Що таке метод і методологія? 
2. Чи є різниця між науковою,  технічною і гуманітарною 

методологією? Якщо є, то у чому вона полягає? 
3. Які існують методи емпіричного пізнання? 
4. Назвіть і охарактеризуйте методи теоретичного пізнання? 
5. Які особливості мають інженерно-технологічні методи 

діяльності? 
6. Перерахуйте основні форми пізнання. Дайте їм характеристи-

ку. 
7. Яке значення має методологічна культура мислення для під-

вищення ефективності науково-технічної творчості? 
8. Прочитайте працю Ф.Бекона “Новий Органон” (Антология 

мировой философии. - Т.1. - Ч.2. - К.,1991). Який підхід до пі-
знання явищ обґрунтовує філософ і чим, на вашу думку, він 
зумовлений? 

9. Прореферуйте працю Р.Декарта “Рассуждение о методе ...” 
(Антология мировой философии. - Т.1. - Ч.2. - К.,1991). На ос-
нові яких методів, на думку цього філософа, можна досягти 
нових знань? Правила якого методу він розробив? 

10. Чим зумовлений інтерес до методологічних досліджень у ХХ 
ст.? Яку особливість мають ці дослідження? 

11. Прочитайте уривок із твору Р.Карнапа “Философские основа-
ния жизни” (Мир философии. Ч.1. - С.586-608). Проаналізуйте 
ідеї,  що містяться у цьому тексті і мають відношення до даної 
теми. 

12. Відомо, що закономірністю наукового пізнання є те,  що кожна 
гіпотеза у випадку підтвердження її експериментом визнається 
істиною й існує надалі вже у вигляді наукової теорії. Але зго-
дом виникають нові гіпотези, які теж підтверджуються і тому - 
вже як нові теорії - приходять на зміну старим. Поясніть цю 
закономірність,  аргументуйте свою відповідь прикладами з іс-
торії науки. Зважте на те,  що описана закономірність науково-
го пізнання на перший погляд суперечить принципу єдності 
теорії і практики, а також ідеї абсолютності істини. 
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ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. Це неправильно: 
а) що проблеми методології до Нового часу не займали осо-

бливого місця в системі знання і були включені в кон-
текст натурфілософських і логічних побудов; 

б) що особливе місце в розробці проблеми методології на-
лежить Сократу, Платону, Арістотелю; 

в) що Ф.Бекон розробив правила раціоналістичного методу; 
г) що обмеженість як раціоналістичного, так і емпіричного 

напрямку в методології була виявлена класичною німець-
кою філософією. 

2. Хто з філософів порівнював метод з ліхтарем,  що освітлює 
шлях тому,  хто йде? 

а) Геракліт; 
б) Арістотель; 
в) Ф. Бекон; 
г) Р. Декарт; 
ґ) Б.Рассел. 

 
3. Виділіть найбільш повне і правильне визначення методу: 

а) метод - це усвідомлений спосіб внутрішньої організації 
змісту пізнавальної діяльності; 

б) метод - це засіб вирішення певного завдання; 
в) метод - це сукупність принципів,  правил практичного і 

теоретичного освоєння дійсності; 
г) метод - це наукова теорія,  перевірена практикою; 
ґ) метод - це знання не тільки того,  що являє собою даний 

предмет,  але і як з ним працювати,  як забезпечити ви-
конання певної мети. 

 
4. Що виходить за межі методологічного знання? 

а) структура наукового знання взагалі; 
б) закони зародження,  функціонування і зміни наукових 

теорій; 
в) характеристика схем пояснення,  що прийняті в науці; 
г) логічна структура наукового знання; 
ґ) глобальні проблеми екології. 
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5. Емпірична лінія в методології розвивалась: 
а) Б. Спінозою; 
б) І. Кантом; 
в) Т. Гоббсом; 
г) Д. Локком, 
ґ) К.Марксом; 
д) Г.В. Лейбніцом. 

6. До методів емпіричного пізнання належать: 
а) метод аналогії; 
б) метод спостереження; 
в) метод опису; 
г) метод моделювання; 
ґ) метод порівняння; 
д) аксіоматичний метод. 

 
7. До кожного з наведених методів у графі “А” підберіть його 

тлумачення з графи “Б”  
А Б 

1.  Спостереження 
2.  Опис 
3.  Вимірювання 
4.  Експеримент 

а) закріплює і передає результати спостереження за 
     допомогою певних знакових засобів; 
б) цілеспрямоване сприйняття явищ об’єктивної 
     дійсності,  в процесі якого ми отримуємо знання   
     про зовнішні сторони,  властивості певних  
     об’єктів; 
в) кількісна характеристика об’єкта із застосуван- 
    ням мови математики; 
г) активне втручання суб’єкта в процес,  що вивча- 
    ється, з метою отримати про нього якнайбільше  
    знань. 

 

8. Дедукція - це : 
а) розчленування предмета на складові частини з метою їх  
    всебічного вивчення; 
б) прийом мислення,  за допомогою якого встановлюються  
    загальні властивості і ознаки об’єкта; 
в) метод дослідження і спосіб міркування,  на основі якого  
     будується загальний висновок, що випливає з конкрет-

них засновків; 
г) спосіб міркування, за допомогою якого із загальних  
    висновків суб’єкт приходить до висновку, що носить 

конкретний характер. 
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9. До інженерно-технологічних методів належать: 
а) метод ідеалізації; 
б) гіпотетико-дедуктивний метод; 
в) метод моделювання; 
г) структурно-функціональний аналіз; 
ґ) соціальний експеримент; 
д) індуктивний метод; 
е) герменевтика. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Соціальна філософія - це наука, що обґрунтовує філософську 
концепцію суспільно-історичного розвитку і виконує специфічну фу-
нкцію в системі гуманітарного знання. Якщо загальним предметом 
філософії є відношення ”людина-світ”, то соціальна філософія, по-
перше, розглядає це відношення як соціально-детерміноване, оскільки 
ставлення людини до світу опосередковане її стосунками з іншими 
людьми, у кінцевому підсумку усією сукупністю суспільних відносин 
і культурно-історичним середовищем, у якому вона живе. По-друге, з 
усієї структури світобудови (природа, суспільство, дух) соціальна фі-
лософія виокремлює сáме суспільство як об’єкт дослідження. Але со-
ціальна філософія на відміну від інших суспільних наук (історії, соці-
ології, економічної теорії, соціальної психології, права, політології 
тощо), які теж вивчають суспільні процеси, своїм предметом має не 
стільки суспільство, скільки відношення “людина-суспільство”. 

Головною особливістю предмета соціальної філософії є те, що ця 
наука вивчає не той чи інший бік життя суспільства, а суспільство в 
цілому, суспільство як цілісну систему. Історик вивчає особливості іс-
торичного розвитку суспільства, психолог - психічні процеси, соціо-
лог - сьогодення. Соціальний філософ, узагальнюючи конкретно-
гуманітарне знання, розглядає суспільство в цілому. Він здобуває ін-
тегративне знання про суспільство як систему, що має історію, досяг-
ло певного рівня сьогоденного розвитку, функціонує в тісній взаємодії 
економічних, соціальних, психологічних, тобто матеріальних та духо-
вних чинників. 

2. Соціальна філософія - наука світоглядна. Це означає, що супе-
речності й проблеми розвитку суспільства вона вивчає через визна-
чення місця і ролі у них людського чинника. Центральною проблемою 
соціальної філософії є проблема людини і сенсу її буття у світі, цілей 
та головної мети життєдіяльності. Однак у соціальній філософії люди-
на - найвища мета соціального філософствування. Людина - початок 
філософських роздумів, їх принцип і кінцевий результат. Коли ж про-
блема людини у соціальних концепціях відходить на другий план, а 
людина як самоцінність підмінюється суспільством, класом, нацією, 
партією чи державою, соціальна філософія перетворюється в найгіршу 
ідеологію і замість істинного знання відтворює ілюзії. Подібна мета-
морфоза відбувається і тоді, коли місце людини у філософських роз-
думах про долю людства й побудову суспільства заступає ідея, дух, 
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Бог. У такому разі соціальна філософія перетворюється в теологію, 
здобуте знання перестає "вимірюватися" на істинність, перетворюєть-
ся на предмет віри і виконує інструментальну функцію. 

 
3. Цікаві і надзвичайно плідні роздуми про будову суспільства і 

стосунки між людьми знаходимо вже у філософії стародавніх Індії, 
Китаю, Єгипту, Вавілона. З тих пір майже жоден філософ не обходив 
цих проблем. І справа не в тому, в лоні якого філософського напряму 
(матеріалістичного чи ідеалістичного) вони вирішувались. Усі вони 
мали певні конструктивні ідеї та раціональні обґрунтування, тому й 
увійшли в предметне поле сучасної соціальної філософії, посіли в ній 
належне місце. Сьогодні у розвитку соціальної філософії виділяють 
такі основні етапи: а) антична соціально-філософська думка (Платон 
- “Держава”, “Політик”, “Закони”; Арістотель - “Нікомахова етика”, 
“Політика”); б) соціальна філософія Відродження (Н.Макіавеллі - 
“Государ”; Т.Мор - “Утопія”; Т.Кампанелла - “Місто сонця”); в) філо-
софія історії Нового часу (А.Кондорсе - “Нарис історичної картини 
прогресу людського розуму”; І.Гердер - “Ідеї до філософії історії люд-
ства”; В.Вольтер - “Філософія історії”; Ж.-Ж.Руссо - “Про суспільний 
договір”; К.Гельвецій - “Про людину” та. ін.); г) філософсько-
історична концепція представників класичної німецької філософії 
(І.Кант - “Ідея загальної історії у всесвітньо-громадянському плані”; 
Г.В.Гегель - “Філософія права” та ін.); ґ) соціальна утопія XVIII-XIX 
ст. (Сен-Сімон - “Про промислову систему”, “Нове християнство”; 
Ш.Фур¢є - “Теорія чотирьох рухів і загальної долі”, “Новий промисло-
вий і громадянський мир” та ін.); д) історичний матеріалізм К.Мар-
кса і Ф.Енгельса (“До критики політичної економії”, “Німецька 
ідеологія”, “Капітал”); ж) сучасні некласичні філософсько-історичні 
та соціально-філософські школи і напрямки (соціокультурологія - 
М.Вебер, О.Конт; екзистенціальна соціальна філософія - М.Хайдеггер, 
Ж-П.Сартр, А.Камю, К.Ясперс; соціальна філософія технократизму - 
Д.Белл, О.Тоффлер, Р.Арон, З.Бжезинський; філософсько-релігійна 
концепція соціуму - В.Соловйов, М.Бердяєв, Т.-де-Шарден, Ортега-і-
Гассет, Ж.Марітен, Е.Жільсон, Ю.Бохенський та ін.). 

 
4. Вирішення основного питання соціальної філософії протягом 

усієї її історії розгорталось у таких головних площинах (напрямках): 
а) первинність суспільного буття і вторинність суспільної свідомості; 
б) первинність суспільних ідей, мислення, духовності взагалі щодо 
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конкретних форм буття та діяльності людей у суспільстві; в) 
співвідносність мислення та буття як рівнозначних (або тотожних) 
чинників суспільної життєдіяльності. Прибічників першого напрямку 
називають в історії філософії матеріалістами, другого - 
ідеалістами, третього - дуалістами. 

 
5. Основною методологічною засадою соціальної філософії є її 

гуманістична спрямованість (зорієнтованість на людину). Але ця 
спрямованість аж ніяк не перекреслює і не заперечує національну зу-
мовленість соціально-філософського знання, а навпаки, - враховує цю 
зумовленість і кладе її в основу загальнолюдського контексту історії. 
Інтеграційною  основою єдності національного і загальнолюдського 
знову таки постають гуманістичні пріоритети, бо людина і людяність є 
субстанційною основою соціального. Виходячи з цих міркувань, соці-
альна філософія є світоглядно-методологічною наукою, яка вивчає за-
гальнолюдські засади цивілізаційного існування та розвитку суспільс-
тва як цілісної системи крізь призму людини та самоцінності гуманіс-
тичних пріоритетів, через співвідношення основних чинників життє-
діяльності людей в історичному просторі й часі. 

 
6. Соціальна філософія відіграє важливу роль у житті людини та 

суспільства. Вона виконує такі основні функції: а) методологічну 
(соціальна філософія озброює інші, перш за все гуманітарні науки, 
найбільш загальними методами; живить наукову думку доглибинними 
смислами, що слугують орієнтирами у процесі наукового пошуку; ви-
ступає певною формою упорядкування світоглядних знань, позбавля-
ючи цим внутрішній світ людини і від духовних порожнин, і від амо-
рфності думок, вірувань та переживань); б) світоглядну (озброює сис-
темою поглядів на суспільство, його організацію та розуміння місця 
людини у ньому; орієнтує людину на ствердження раціонального на-
чала в організації суспільного життя тощо); в) пізнавальну (дає нові 
знання, нехай і специфічні, світоглядні. Узагальнюючи, підносячи до 
вищого ступеня й збагачуючи досягненнями культури життєво-
практичний досвід людей, соціальна філософія зберігає й відтворює в 
собі у нових формах сповнені доглибинними життєвими смислами пе-
реживання й поривання - до свободи, майбутнього і т. ін.); г) ідеологі-
чну (обґрунтовуючи ідеологічний аспект усвідомлення людиною її 
відношення до дійсності, соціальна філософія впливає на всі форми 
суспільної свідомості, орієнтуючи їх на те, що в них відображення їх 
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специфічного предмета здійснюється через призму відношення до то-
го чи іншого суспільного ладу); ґ) виховну (допомагає виробити жит-
тєві засади, які стають головними орієнтирами, що визначають харак-
тер і направленість відношення людини до дійсності, характер і спря-
мованість її практичної діяльності); д) практичну (соціальна філосо-
фія є засобом активного, перетворювального впливу на світ і на саму 
людину; відіграє важливу роль у визначенні цілей життєдіяльності, 
досягнення яких - важлива умова забезпечення існування, функціону-
вання і розвитку людини та суспільства). 

 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 
 

1. Що вивчає соціальна філософія? 
2. Як співвідносяться соціальна філософія та інші науки про сус-
пільство? 

3. Які головні методологічні принципи соціальної філософії? 
Дайте їх характеристику. 

4. Які основні етапи історичного розвитку соціальної філософії 
можна виділити? 

5. Які основні функції виконує соціальна філософія? 
6. Які особливості має російсько-українська соціально-
філософська традиція? 

7. Що дає вивчення соціальної філософії кожній окремій людині? 
8. Познайомтесь з курсом лекцій В.П. Андрущенка, М.І. Михаль-
ченка “Сучасна соціальна філософія”. – К., 1996 (розд. 1). 
З’ясуйте, в чому полягає специфіка соціального пізнання? 

9. Складіть схему “Історичні етапи розвитку соціальної філосо-
фії” за таким зразком: 

Основні  
історичні етапи Основні ідеї Представники 

10. Познайомтесь з працями К.Ясперса “Смысл и предназначение 
истории”. – М., 1991 та М. Бердяєва “Смысл истории”. – М., 
1990. Визначте, що є спільного та що відрізняє позицію цих 
філософів у поглядах на історію. 

11. Дайте періодизацію російсько-української соціально-
філософської традиції. У чому полягає її самобутність. Звер-
ніться для цього до курсу лекцій В.П. Андрущенка, М.І. Ми-
хальченка “Сучасна соціальна філософія”. – К., 1996. (с. 51-53) 
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12. Спробуйте самостійно визначити роль соціальної філософії 
для фахової та наукової творчості. Продумайте і сформулюйте 
3-5 аргументованих позицій. 

 
 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. З наведених тверджень виділіть те, яке найбільш повно і прави-
льно розкриває суть соціальної філософії: 

а) соціальна філософія – це наука про суспільство; 
б) соціальна філософія – це наука про найбільш загальні за-
кони розвитку суспільства; 
в) соціальна філософія – це наука, яка вивчає суспільство як 
цілісну систему крізь призму людини та самоцінності гума-
ністичних пріоритетів; 
г) соціальна філософія – це наука, яка вивчає соціально де-
терміноване відношення «людина світ» . 

2. Що з наведеного характерне для соціальної філософії? 
а) матеріалістичне вирішення основного питання філософії 
стосовно проблем суспільного розвитку; 
б) базується на факторному аналізі суспільства, його орга-
нічних взаємозв’язках у рамках суспільної цілісності; 
в) базується на принципі партійності як головній методоло-
гічній  і світоглядній засаді; 
г) виходить з гармонійного поєднання загальнолюдських, 
національних, класових, групових та індивідуальних інте-
ресів; 
ґ) виходить з плюралізму форм власності, обґрунтовує, го-
ловним чином, еволюційні форми суспільного розвитку; 
д) вбачає корінь відчуження у приватній власності, а голо-
вний засіб його ліквідації – в соціальній (соціалістичній) 
революції. 

 
3. До головних методологічних принципів соціальної філософії 

належать: 
а) принцип об’єктивності; 
б) принцип партійності; 
в) принцип системності; 
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г) принцип конкретно-історичного підходу; 
д) принцип класового підходу. 

 
4. Підберіть з графи “Б” поняття і категорії, які характеризують 

перераховані сфери суспільного життя у графі “А”: 
А Б 

1. Духовне життя  
суспільства 
2. Сфера матеріального 
виробництва 
3. Соціально-політична 
сфера 
4.  Культурно-побутова     
сфера 

природа, праця, людина, суспільна свідомість, 
виховання, ідеологія, виробничі відносини, рево-
люція, релігія, війна, цінності, освіта, наука, ма-
теріальне виробництво, держава, потреби, проду-
ктивні сили, географічне середовище, плем’я, на-
ція. 

 
5. Представниками сучасних некласичних соціально-філософських 

шкіл є: 
а) О. Конт; 
б) К. Ясперс; 
в) П. Сорокін; 
г) К. Маркс; 
ґ) М. Вебер; 
д) Ф. Ніцше; 
е) О. Тоффлер. 

6. Підберіть з графи “Б” назви праць, які належать філософам 
(графа “А”): 

А Б 
1.  Платон 
2.  Арістотель 
3.  К. Маркс 
4.  Ф. Енгельс 
5. М. Бердяєв 
6. К. Ясперс 
7. Т. Мор 

а) “Сенс історії”; 
б) “Німецька ідеологія”; 
в) “Держава”; 
г) “Сенс і призначення історії”; 
ґ) “Нікомахова етика”; 
д) “Політика”; 
е) “Утопія”. 

 
7. Це неправильно, що Г. Гегель:  

а) створив модель ідеальної держави; 
б) вперше поставив проблему законів розвитку людського 
суспільства; 
в) визначив роль права і моралі в регуляції людських стосу-
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нків; 
г) вказав на пріоритет класових інтересів пролетаріату; 
ґ) розкрив перспективи розвитку світової цивілізації. 

 
8. До основних функцій соціальної філософії відносяться : 

а) методологічна; 
б) регулятивна; 
в) світоглядна; 
г) пізнавальна; 
ґ) ілюзорно-компенсаторна; 
д) ідеологічна; 
е) виховна. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Поняття “суспільство” й “природа” є співвідносними та смис-
лово обмежують одне одного. Формування і розвиток суспільства від-
бувається в рамках соціогенезу, де природне зумовлювало соціальне, а 
соціальне вдосконалювало природне начало. Але природа не може бу-
ти зведена до “географічного середовища”, “довкілля”, “загального 
предмету виробничої діяльності” або “засобу до життя”. Природа є 
насамперед універсумом, що охоплює усе суще, у тому числі наше пі-
знання і практичну діяльність. У цьому плані ми - лише частинка цьо-
го універсуму, хоча й унікальна за своїми можливостями. Коли ж зву-
жується зміст поняття “природа” (лише до частини універсуму), абсо-
лютизується і протиставляється таке розуміння людині й суспільству, 
то природа за цих умов втрачає певну самоцінність і відношення до 
неї з боку людини набуває утилітарного, споживацького характеру. 

 
2. Існують такі основні історичні форми взаємодії людини і при-

роди: 
а) безпосередня, або синкретична єдність людини і природи (жит-

тя у злитті з природою); б) протистояння людини і природи (коли лю-
дина намагається панувати над природою, “підкоряти” її своїй волі); 
в) гармонія, або внутрішньодиференційована єдність з природою, в 
якій реалізується ідея коеволюції та морально-ціннісного ставлення до 
природи. 

 



 211

3. Остання історична форма взаємодії людини і природи, що 
пов¢язана з кінцем XX ст., ґрунтується на законах єдності організму і 
середовища та на засадах етики благоговіння перед життям 
А.Швейцера. Це детерміновано сучасною екологічною кризою (забру-
днення навколишнього середовища, обмеженість природних ресурсів, 
зростання народонаселення та проблемність забезпечення його проду-
ктами харчування, урбанізація, індустріалізація тощо). Загалом же су-
часна екологічна ситуація зумовлена діяльнісним типом ставлення до 
світу, здійснюваним через її "поборення" й володарювання над нею. 

 
4. Шляхами подолання екологічної кризи є: а) перехід до “висо-

ких” та екологічно чистих технологій; б) подолання стихійних форм 
суспільного розвитку та хижацького ставлення до природи; в) форму-
вання нового гуманістичного світогляду, співзвучного не тільки набу-
тій людиною могутності, але й як такого, що відповідає зміненим 
умовам, гнучкого і здатного до самооновлення, здатного регулювати й 
спрямовувати розвиток усіх сучасних революційних процесів і змін у 
промисловій, соціально-політичній, науковій і технічній галузях. 

 
5. Основними принципами нового гуманізму є почуття глоба-

льності, любов до справедливості, нетерпимість до насильства 
(А.Печчеї). Найважливішою  ідеєю нового гуманізму є ідея збережен-
ня (стабільність систем у їхньому постійному самооновленні). Само-
збереження людства можливе через самозміну людини, що лежить на 
шляху послідовного самообмеження, у площині переходу від ери “го-
мо фабер” (людини, що виробляє) до ери “гомо модератус” (людини 
поміркованої). Самообмеження є природною формою поведінки лю-
дини й самого способу життя у світі обмежених можливостей. Воно не 
суперечить самій сутності людини, навпаки, є її адекватним виявлен-
ням і найвищим виявом людської свободи. 

 
6. Глобальна стратегія на сучасному етапі може бути реалізована 

як на шляхах коеволюції (помірного втручання в природу ефективни-
ми природоохоронними заходами, спрямованими на збереження при-
родної багатоманітності й механізмів природної саморегуляції), так й 
у зрізі еколого-гуманістичної диктатури, що вимагає впровадження 
політико-правових засад для жорсткого міжнародного контролю над 
виробництвом і споживанням у всьому світі. 
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7. Екологічним імперативом сьогодення є намагання уникати дій, 
які спричинили б незворотні зміни в природі та були б перепоною у 
збереженні природної багатоманітності. Мета, до якої повинне праг-
нути людство у XXI сторіччі, - життя із скромним добробутом та іс-
тинною людською гідністю. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

 
 

1. У чому полягає філософський зміст проблеми відношення лю-
дини до природи? 

2. Що розуміється під поняттям "природа"? 
3. Які історичні типи взаємодії людини і природи можна виділи-
ти? Дайте їм характеристику. 

4. Що робить природу світом для людини? Якими є риси приро-
ди як світу? 

5. Що зумовило сучасну екологічну кризу? Які існують шляхи 
подолання цієї кризи? 

6. Що становить зміст поняття "новий гуманізм"? Якою є його 
смислова структура? 

7. Якими є можливі варіанти глобальної стратегії, в чому поля-
гають сильні та слабкі сторони кожного з них? 

8. Прочитайте уважно розд. 8 "Людина і світ природи" книги 
В.Г. Нестеренко "Вступ до філософії. Онтологія людини". - 
К.,1995 і дайте конкретну відповідь на питання: Які ідеї мис-
лителів минулого можуть бути використані для обґрунтування 
нового ставлення до природи, для розробки оптимальної еко-
логічної стратегії людства? 

9. У 3 - 5 пунктах спробуйте сформувати програму екологічної 
безпеки в Україні, ґрунтуючись на існуючих проблемах сучас-
ної екологічної ситуації в країні. 

10. Чи існують межі втручання людини в навколишнє середови-
ще? Дайте письмову відповідь на це питання, використавши 
поняття "ноосфера" (Див. В.К. Вернадский "Научная мысль 
как планетарное явление" і "Философские мысли натуралиста" 
// Мир философии. Ч.1. - С.497-512.). 

11. Прореферуйте статті В.С. Крисаченка Стратегія виживання 
виду Homo sapiens // Філософська і соціологічна думка. - 1992. 
- №10 та В.Пустовойта Україна на шляху до пустелі // Наука і 
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суспільство. - 1990. - №6. 
12. Заповнивши кросворд по вертикалі, по горизонталі прочитаєте 
ім`я філософа, автора слів: "Моє вчення чи погляд може бути 

виражено в двох сло-
вах: природа і люди-
на". 

1. Французький філософ, 
представник структуралізму. 
2.  Німецький філософ, засно-
вник філософської антропо-
логії. 
3. Засновник психоаналізу. 
4. Російський філософ, пред-
ставник персоналізму. 
5. Німецький філософ, автор 

твору "Втеча від свободи". 
6. Одне з понять, яке аналізує А.Камю. 
7. Об`єкт аналізу в герменевтиці. 
8. Слово, яке у перекладі з грецької означає "рухоме повітря", 

"подих". 
 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття 
"природа": 

а) природа - це географічне середовище, в якому перебуває 
людина; 

б) природа - це біосфера Землі; 
в) природа - це біосфера та ноосфера; 
г) природа - це та частина світу, яка стала об`єктом теоре-
тичної і практичної діяльності людей. 

2. Згода з яким положенням веде до "географічного детермінізму"? 
а) природне середовище - необхідна умова існування людей; 
б) географічне середовище може прискорити або уповіль-
нити прогрес суспільства; 

в) географічне середовище визначає політичний лад, куль-
туру, економіку і мораль народу, що живе в ньому; 

г) закони розвитку природи відмінні від законів розвитку 
суспільства. 

8

7

6

5

4

3

2

1
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3. Згадайте відомий вислів Базарова із роману І.Тургенєва "Батьки 
і діти": "природа - не храм, а майстерня, і людина в ній трудівник". Яку 
історичну форму взаємодії людини і природи цей вислів відображає? 

а) синкретичну єдність людини і природи; 
б) протилежність людини і природи; 
в) внутрішньодиференційовану єдність людини з природою,  
в якій реалізована ідея "коеволюції". 

4. Що робить природу світом для людини? 
а) те, що вона є основою для її фізичного існування; 
б) субстанційність (самоствореність і самотвірність) природи; 
в) той факт, що людина вийшла із природи; 
г) притаманна природі доцільність; 
д) багатоманітність природи.  

5. Геополітика так відноситься до географічного середовища як: 
а) неомальтузіанство до ________________________; 
б) "географічний детермінізм" до __________________; 
в) альтруїзм до ______________________; 
г) технологічний детермінізм до __________________. 

6. До сучасних екологічних проблем відноситься: 
а) забруднення навколишнього середовища; 
б) загроза третьої світової війни; 
г) вичерпність природних ресурсів; 
ґ) енергетична криза; 
д) зростання народонаселення і проблема забезпечення йо-
го харчуванням; 

е) індустріалізм. 
7. Урбанізація - це: 

а) індустріалістська раціональність; 
б) хижацьке відношення людини до природи; 
в) філософський термін, котрим позначають "світ як ціле" 
або "все суще"; 

г) історичний процес швидкого зростання ролі міст у розви-
тку суспільства; 

ґ) термін для позначення історії родового розвитку організ-
мів. 

 
8. До термінів з графи "А" підберіть їх тлумачення в графі "Б". 
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А Б 

1. Екологія 
 
2. Природа 
 
3. Ноосфера 

а) творчий бік культури; 
б) сфера матеріального виробництва; 
в) вчення про зв`язок організмів із середовищем; 
г) універсум, що охоплює усе суще, у тому  
    числі наше пізнання і практичну діяльність; 
д) біосфера, перебудована колективним  
    розумом та працею людства для задоволення  
    його потреб. 

 
9. Поняття "ноосфера" було вперше введено: 

а) В.І.Вернадським; 
б) Т. Мором; 
в) Т. Мальтусом; 
г) Тейяр-де-Шарденом; 
ґ) Г. Леруа. 

10. Найбільш важливі варіанти глобальної стратегії пропонуються: 
а) представниками Франкфуртської школи; 
б) представниками неомальтузіанства; 
в) представниками Римського клубу; 
г) представниками Чиказької соціологічної школи. 

11. Виділіть три варіанти екологічного імперативу: 
а) люди, бережіть природу!; 
б) не слід заподіювати природі ніякої шкоди; 
в) під жорсткий міжнародний контроль виробництво і 
споживання у всьому світі!; 

г) слід уникати дій, які спричиняли б незворотні зміни в 
природі; 

ґ) природна багатоманітність повинна бути збережена! 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. “Соцієтас” (від лат.) - суспільство, буквально означає “поєд-
нувати”, “об¢єднувати”, “організовувати спільну працю”. Суспільство 
в його сучасному розумінні - це певна сукупність відносин між людь-
ми й форм організації їх спільного життя, в яких вони беруть безпосе-
редню участь, добровільно вносять свою ініціативу та свою відповіда-
льність. 

 
2. Дійсне людське буття здійснюється як співбуття, що виявля-

ється в смисловій взаємодії, комунікації з іншими людьми. Зв’язують 
індивіда із соціальною групою, з суспільством суспільні відносини. 
Вони є засобом включення індивіда в суспільну практику, в соціаль-
ність. Ці відносини охоплюють собою всі сфери суспільного життя та 
діяльності: економічну, соціально-політичну, духовну, культурно-
побутову. Суспільні відносини мають індивідуально-соціальну осно-
ву. Будуються вони на основі внутрішньо вмотивованих як індивідуа-
льних, так і соціальних (класових, національних, групових) інтересів 
та потреб. Виділяють такі основні групи соціальних відносин: еконо-
мічні, соціально-політичні, духовні, культурно-побутові. 

 
3. Основою функціонування та розвитку суспільства є суспільне 

виробництво. Поняття “суспільне виробництво” є не тільки економіч-
ною, а й соціально-філософською категорією. Вона відображає родо-
вий, суспільно-значущий спосіб буття людини, основою якого є праця. 
Суспільне виробництво - це не лише перетворення природи для задо-
волення людських потреб, це відтворення самого соціального способу 
існування людини і соціальної структури суспільства як певного орга-
нізму. Суспільне виробництво включає в себе такі підсистеми: матері-
альне виробництво, духовне виробництво, виробництво суспільних 
відносин та виробництво (формування) конкретного типу особистості. 
Матеріальне виробництво зорієнтоване на задоволення потреб люди-
ни (їжа, одяг, житло тощо). Духовне виробництво забезпечує програ-
му діяльності людей, дає необхідні знання, формує ціннісні орієнтири. 
Виробництво суспільних відносин забезпечує певну організацію взає-
модії в системах людина-техніка, людина-природа, людина-людина, 
людина-техніка-природа й т.ін. Виробництво конкретного типу особи-
стості зорієнтоване на формування людини, що відповідає вимогам 
суспільства і здатности до саморозвитку. 
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4. Основою та умовами розвитку всіх компонентів суспільного 
виробництва є матеріальне виробництво. Воно визначає характер і на-
прям розвитку суспільного виробництва. Стан останнього забезпечує 
певну соціальну структуру суспільства, тип політичної організації, об-
раз життєдіяльності, тип особистості, зміст усіх форм духовного жит-
тя. 

Матеріальне виробництво завжди і при усіх умовах виступає у 
вигляді конкретного способу виробництва. Спосіб виробництва - це 
історично конкретна єдність продуктивних сил (людина, засоби виро-
бництва) та виробничих відносин (відношення власності, обміну ви-
дами діяльності у процесі виробництва, відношення обміну і розподі-
лу матеріальних благ). Протиріччя між продуктивними силами і виро-
бничими відносинами складає джерело і рушійну силу суспільного 
розвитку, забезпечує виникнення і формування нового способу вироб-
ництва в лоні старого суспільства (загальносоціологічний закон відпо-
відності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктив-
них сил). 

 
5. Формою реалізації суспільних відносин, в основі яких лежать 

інтереси певних соціальних груп, є соціальна діяльність, практика. На 
відміну від виробничої діяльності, безпосередньо пов¢язаної з пере-
творенням природи, соціальна практика пов¢язана із регулюванням 
соціальних зв’язків, узгодженням інтересів різних соціальних груп, 
індивіда і держави тощо, а також із зміною відносин, що відбувається 
на основі створення нових соціальних інститутів або реформування 
старих. 

 
6. Важливим механізмом регуляції, функціонування та розвитку 

суспільства є політика (від грецьк. політика - державні або суспільні 
справи). Політика -  це такий феномен, що складається із різних (ма-
теріальних, соціальних і духовних) підрозділів суспільного життя. Во-
на включає в себе такі елементи: політичну свідомість; політичні від-
носини та діяльніть, явища і процеси; політичні інститути та установи; 
політичні норми. Політична організація суспільства - це політична  
структура та певний спосіб поєднання її елементів, найважливішими 
із яких є держава, партії, рухи, громадські організації, профспілки та 
інші. Центральним елементом у політичній організації суспільства є 
держава. Вона виникає у класовому суспільстві з метою регуляції су-
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перечливих відносин між соціальними групами, вирішення конфлікт-
них ситуацій і забезпечення соціальної стабільності системи. 

7. Становлення людського духу відбулося у далекі доісторичні 
часи, коли свідомість ще мало чим відрізнялася від інстинкту й існу-
вала як інстинктивна свідомість, або як усвідомлений інстинкт. Люд-
ська духовність формувалась у процесі антропосоціогенезу на основі 
суспільної праці й спілкування індивідів. Духовність людини постає 
як соціальне явище і, разом з тим, як своєрідне продовження еволюції 
живого до рівня людського. 

 
8. Духовне життя суспільства охоплює світ ідеального (сукуп-

ність ідей, поглядів, гіпотез, теорій тощо) разом з його носіями 
(суб¢єктами) та матеріальними засобами виробництва і поширення. 
Суб¢єктами духовного життя суспільства є люди -  індивіди та соціа-
льні спільноти (класи, нації, народи). У цьому зв’язку можна говорити 
про особисте духовне життя людини (її духовний світ), про духовне 
життя класу (класова самосвідомість), нації (національний характер, 
національна психологія і культура), народу (традиції, звичаї тощо). 

Духовне життя суспільства багатогранне і суперечливе, а його 
структура є складною. Вона включає в себе принаймні три такі елеме-
нти: духовне виробництво, суспільну свідомість, духовну культуру. 

 
9. Духовне виробництво - це вид трудової діяльності, суттю якої 

є творення предметів духовних потреб людини. Воно здійснюється у 
нерозривному зв¢язку з іншими видами виробництва (матеріальним, 
соціально-політичним тощо) і водночас є відносно самостійним. 

Духовне виробництво - це й виробництво свідомості: ідей, погля-
дів, переконань, гіпотез, теорій тощо. Проте суспільну свідомість не 
можна уявляти як просту суму індивідуальних свідомостей. Це спе-
цифічна духовна система, що існує у вигляді різноманітних форм: си-
стеми філософських, наукових, художніх, моральних, правових, полі-
тичних ідей та уявлень. Характерною її особливістю є відносна само-
стійність щодо індивідуальної свідомості й суспільного буття. Основу 
власне суспільної свідомості становлять традиції, моральні норми, 
громадська думка, настрої, погляди, звичаї, смаки тощо. У структур-
ному вимірі суспільна свідомість складається з таких елементів: інди-
відуальна (суспільна) свідомість і безпосередньо суспільна свідомість; 
емпірична (здоровий глузд) і теоретична суспільна свідомість; суспі-
льна психологія та ідеологія. Суспільна свідомість не тільки відобра-
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жає суспільне буття, а й творить його. Це проявляється у різнобарвно-
сті функціональних проявів свідомості (пізнавальна, комунікативна, 
виховна, ціннісно-нормативна, регулятивна та прогностична функції). 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

 
 

1. Що таке суспільство? 
2. Які сфери життя суспільства існують? 
3. Що розуміється під поняттям "суспільне виробництво"? 
4. Які типи суспільно-економічних та технологічних способів 

виробництва склались історично? 
5. Що таке суспільні відносини? Які групи суспільних відносин 

існують? 
6. Які елементи системи регулятивів суспільних відносин існу-

ють? 
7. Що таке матеріальне виробництво і яка його роль в історично-

му розвитку суспільства? 
8. Що таке політика і яка її роль у загальному механізмі регулю-

вання процесів у суспільстві? 
9. Що включає в себе політична структура суспільства? 
10. Держава: які головні ознаки держави і які функції вона вико-

нує? 
11. Які існують історичні форми держави? Дайте їх характеристи-

ку. 
12. Яка роль суспільної свідомості у функціонуванні суспільства? 

Охарактеризуйте структуру і функції суспільної свідомості. 
13. Які існують форми суспільної свідомості? Охарактеризуйте їх. 
14. Уважно ознайомтесь із статтею М.Поповича // Наука і світ. 

1989, №2. Проаналізуйте визначення громадянського суспільс-
тва, визначте відмінність останнього від сучасної політичної 
організації суспільства. Висловте своє відношення до точки 
зору автора. 

15. Письмово обґрунтуйте, чим визначається тип держави та її 
форми. 

16. Порівняйте за змістом поняття "національна свідомість" та 
"національна ідеологія". Поясніть, коли доцільно вживати пе-
рше чи друге поняття. 

17. Розкрийте зміст понять: "історична свідомість", "екологічна 
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свідомість", "технократична свідомість", "гуманістична свідо-
мість". 

18. Прочитайт е працю Г.Маркузе "Одновимірна людина. Дослі-
дження ідеології розвинутого індустріального суспільства" // 
Сучасна зарубіжна соціальна  філософія. К.1996. Визначте, які 
проблеми технологічного впливу на людину і соціальний роз-
виток піднімає автор. 

19. Чітко визначте основні особливості ментальності українського 
народу. Складіть таблицю загального і відмінного в рисах ду-
ховного і культурного життя українського і російського наро-
дів. 

20. Спираючись на навчальний посібник В.Г.Нестеренко "Вступ 
до філософії: онтологія людини". - К., - 1995 (розд.7), визначте 
головні принципи сучасної соціальної стратегії. Дайте змісто-
вну характеристику кожному з них. 

21. Згадайте їх імена і заповніть кросворд. 
По вертикалі: 
1. Про нього М.Бердяєв ска-
зав, що він останній істинний 
гуманіст. 
2. Автор теорії "стадій еконо-
мічного росту". 
3. Він вважав, що історія - це 
саморозвиток абсолютної ідеї. 
По горизонталі: 
4. Його називають батьком іс-
торичної науки. 
5. Він уперше вжив термін 
"філософія історії".  

22. Згадайте основні принципи філософського аналізу суспільства 
і заповніть кросворд: 

По горизонталі: 
2. Розкриття становлення 
об`єкту, явища. 
5. Неупередженість, неза-
лежність суджень. 
 
По вертикалі: 
1. Розкриття об`єкту як 
цілісного. 
3. Врахування різних ета-
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пів становлення соціуму. 
4. Цілеспрямована діяльність людей. 
23. Соціальна філософія марксизму: 

По горизонталі: 
2. Суть державної влади 
пролетаріату. 
3. Принцип, на якому 
базується соціальна фі-
лософія марксизму. 
6. Тип суспільства, істо-
ричний ступінь розвитку. 
 
По вертикалі: 
1. Суб`єкт і рушійна сила 
соціалістичної революції. 
4. Спосіб переходу від 
однієї формації до іншої. 
5. Розрив єдності між 
суб`єктом і його функці-
ями. 

24. Розгорніть в логічній формі вислів Піфагора про те, що народ,  
який поважає себе, ніколи не може бути невільником. 

 
ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

. 
 

1. До кожного поняття в графі "А" підберіть відповідне положен-
ня з графи "Б". 

А Б 
1. Соціологізм 
2. Суспільство 
3. Суспільне ви-
робництво 

а) система зв`язків і взаємозв`язків між людьми; 
б) конкретно-історичний тип суспільства; 
в) абсолютизація суспільно-економічних  
    факторів  розвитку суспільства; 
г) процес людської діяльності, що приводить до  
    виникнення якісно нового; 
ґ) виробництво людьми свого суспільного  
    життя; 
д) вчення про суспільно розвинену людину. 
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2. Хто з названих філософів розвивав ідеї: а) історизму; б) істори-
цизму? 

а) Вольтер; 
б) К.Марк; 
в) К.Поппер; 
г) Г.Гегель; 
ґ) К.Ясперс; 
д) В.Дільтей. 

 
3. До кожної групи соціальних відносин (графа "А") підберіть з 

графи "Б" ті, які розкривають їх суть. 
А Б 

1. Матеріальні 
2. Соціально-політичні 
3. Духовні 
4. Культурно-побутові 

родинно-сімейні, класові, товариські, культурно-
традиціоналістські, релігійні, виробничі, худож-
ньо-естетичні, наукові, технологічні, моральні, 
обміну, національні, розподілу, етнічні, подруж-
ні, соціально-групові. 

 
4. У систему регулятивів суспільних відносин входять: 

а) політика і право; 
б) наука; 
в) релігія; 
г) табу; 
ґ) міф; 
д) мораль; 
е) культура; 
є) традиції і звичаї; 
ж) інформація; 
з) культура; 
и) праця. 

5. Це неправильно, що суспільно-економічна формація: 
а) характеризується певним способом виробництва; 
б) включає в себе певні продуктивні сили і виробничі 

відносини; 
в) відображає той чи інший відрізок всесвітньої історії від-

повідно до провідної для даного часу традиції суспільно-
го розвитку; 

г) характеризується певним побутом, культурою і способом 
життя; 

ґ) служить єдиним методом періодизації історії. 
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6. До кожного поняття (графа "А") підберіть відповідні елементи 
з графи "Б", що його характеризують. 

А Б 
1. Продуктивні 
сили 
2. Виробничі від-
носини 
3. Спосіб вироб-
ництва 

а) продуктивні сили і виробничі відносини; 
б) власність, обмін, розподіл; 
в) предмети праці, люди, засоби праці, засоби     
    виробництва; 
г) наука; 
ґ) релігія, законодавство. 

 
7. Політика - це: 

а) система поглядів та ідей, що виражає інтереси певних 
соціальних груп; 

б) боротьба партій; 
в) організаційно-регулятивна сфера суспільства, державна 

діяльність; 
г) духовний бік культури. 

 
8. Принцип класовості у політиці розвивали: 

а) Арістотель; 
б) Епікур; 
в) Ф.Гізо; 
г) К.Маркс; 
ґ) Е.Фромм. 

 
9. У політичну організацію суспільства не входять: 

а) армія, суд, правоохоронні органи; 
б) християнсько-демократична партія; 
в) профспілки; 
г) адвентисти сьомого дня; 
ґ) організація ветеранів; 
д) Українська Православна Церква; 
е) спілка кооператорів. 

 
10. До кожної форми державного правління (в графі "А") підбе-

ріть відповідне їх пояснення в графі "Б". 
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А Б 
1. Монархія 
2. Конституційна мона-
рхія 
3. Республіка  
4. Президентська респу-
бліка 
5. Парламентська рес-
публіка 

а) формування уряду на парламентських заса- 
    дах (з представників однієї або кількох  
    партій); 
б) форма державного правління, яка ґрунтуєть- 
    ся на виборності органів влади, що обира- 
    ються всім населенням на визначений термін; 
в) форма правління, за якої верховна влада   
    належить одній людині; 
г) форма правління, за якої роль президента в  
    системі органів державного правління є  
    значною, а уряд формується позапарламен- 
    тським шляхом; 
ґ) форма правління, де влада монарха  
     обмежується певним законами. 

11. Типами політичних режимів є: 
а) анархія; 
б) демократія; 
в) авторитаризм; 
г) монархія; 
ґ) фашизм; 
д) теократизм; 
е) тоталітаризм. 

12. Чи може монархія бути демократичною? 
а) так; 
б) ні. 

13. Тоталітаризм так відноситься до цілісності, як: 
а) аналогія до ________________; 
б) анархізм до _______________; 
в) утилітаризм до ____________. 

14. Визначте, що характеризує компонентну, а що рівневу струк-
туру суспільної свідомості. 

А Б 
1. Компонентна 
2. Рівнева 

а) наука, релігія, мораль; 
б) право, політика; 
в) знання, норми, цінності; 
г)  виробничі відносини; 
ґ) суспільна психологія, буденна свідомість,  
     ідеологія. 
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15. Які з понять найбільш повно виражають суть свободи? 
а) свобода волі; 
б) відчуження; 
в) рівність; 
г) відповідальність; 
ґ) необхідність. 

16. Виділіть пари філософів, яким належали протилежні погляди 
на свободу людини: 

а) К.Маркс – Ж-П.Сартр; 
б) Ф.Ніцше - Л.Вітгенштейн; 
в) В.Соловйов - Г.Сковорода; 
г) З.Фрейд - Л.Фейєрбах. 

17. Кому належать праці, пов`язані з концепціями "постіндустріа-
льного", "інформаційного" суспільства? (З графи "Б" виберіть філосо-
фів, що є авторами перерахованих робіт, - графа "А"). 

А Б 
1. "Прихід постіндустріального суспільства". 
2. "Культурні суперечності капіталізму". 
3. "Інформаційне суспільство: проблеми та 
ілюзії" 

а) Платон; 
б) Ж.Руссо; 
в) Д.Белл; 
г) Д.Лайон; 
ґ) Є.Фромм. 
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РЕЗЮМЕ 
 

1. Ідея соціального прогресу виникає лише у XVIII ст. і пов'язана 
з іменами таких просвітителів, як А. Тюрго, Ж. Кондорсе, Ж.-Ж. Руссо 
та ін. Тривалий час у філософській літературі суспільний прогрес роз-
глядався переважно як прогрес матеріального виробництва, в межах 
якого людина поставала як його засіб. Згодом життя довело неспро-
можність цього спрощеного розуміння історії. Суспільство почали 
розглядати як складну систему, де усі сторони взаємопов'язані і взає-
мно зумовлюють одна одну. Людина посіла у цій системі центральне 
місце. Звідси суспільний прогрес слід визначити як прогрес безперер-
вного становлення і розвитку людської сутності, що постає як неухи-
льне вдосконалення самої життєдіяльності, здібностей людей із забез-
печення необхідних умов свого буття. 
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2. Людське суспільство є складною динамічною системою, роз-
виток якої є багаточленним при збереженні прогресивної тенденції, 
тенденції руху вперед. Найбільш відомими концепціями суспільного 
прогресу є концепція "стрижневої доби" (К.Ясперс); концепція лока-
льних цивілізацій (А.Тойнбі); концепція  обмеженого зростання 
(А.Тоффлер); концепція ступенів росту (Р.Арон) та гуманістичні кон-
цепції прогресу.  

 
3. Що є критерієм суспільного прогресу, поступального розвитку 

суспільства? Оскільки прогрес є опосередкований і відчужений про-
цес суспільно-історичного розвитку, "сходження" людини до самої 
себе як людяної, вільної істоти, то критерій цей має два виміри: абсо-
лютний (загальноісторичний) і відносний (конкретно-історичний). 
Абсолютним критерієм суспільного розвитку виступає міра розвитку 
самої людини, її сутнісних сил і свободи. Відносним – рівень розвитку 
продуктивних сил, характер суспільних відносин, ступінь демократи-
зації суспільства, від якого залежить подальший розвиток.  

 
4. Джерелом суспільного розвитку є, перш за все, суперечність 

між продуктивними силами і виробничими відносинами, а також су-
перечність між неухильно зростаючими матеріальними і культурними 
потребами людей, з одного боку, і досягнутим рівнем виробництва – з 
другого. Залежно від особливостей прояву і способу розв'язання супе-
речностей суспільного прогресу в історії людства виділяють два осно-
вних типи суспільного прогресу: антагоністичний і неантагоністич-
ний, хоча межі між ними бувають умовними. Спільним для цих типів 
суспільного прогресу є те, що розвиток суспільства, його поступальне 
сходження від нижчих до вищих, більш досконалих форм суспільної 
організації, починається з виробництва і вдосконалення знарядь праці 
у їх взаємозв'язку із задоволенням і відтворенням потреб. Удоскона-
лення ж знарядь праці зумовлює необхідність розвитку і вдосконален-
ня самої людини як головної продуктивної сили. Але перший тип сус-
пільного прогресу пов'язаний із докласовим суспільством, другий – із 
класовим суспільством та соціальною нерівністю.  

 
5. Суспільний розвиток характеризується як загальним, типовим, 

повторюваним, спадковим, так  і унікальним, особливим, неповтор-
ним. Акцент на повторюваності у розвитку суспільства мав місце, в 
основному, в соціально-філософських теоріях до XIX-початку XX ст. 
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Такий підхід має найбільш яскравий вираз у формаційній теорії роз-
витку суспільства (п'ять суспільно-економічних формацій К.Маркса). 
У XX ст. наголос робиться на неповторності й унікальності суспільно-
го розвитку (теорії окремих цивілізацій і локальних культур - 
О.Шпенглер, П.Сорокін, А.Тойнбі та ін.). Цей підхід детермінований 
переходом від індустріального до постіндустріального суспільства. 
Формаційний і цивілізаційний підходи доповнюють один одного, хоча 
їх значення історично змінюється. Популярність першого сьогодні 
зменшується, а роль другого в умовах плюралістичних форм розвитку 
суспільства зростає. 

 
6. На межі тисячоліть змінюється тип всесвітньої історії, зростає 

взаємозалежність усіх народів планети, людство усвідомлює себе як 
єдине ціле. Вступає в дію закон плюралізму форм розвитку суспільст-
ва, людство постає перед реальністю загрози самознищення, складним 
протиріччям між соціальним і моральним розвитком людини і розвит-
ком можливостей науково-технічного прогресу. Усе це зумовило роз-
маїття нових соціально-філософських теорій і концепцій, починаючи з 
ідеї "кінця історії" (Фукуяма) і закінчуючи теоріями "нульового росту" 
і "заморожування" розвитку продуктивних сил (Римський клуб). Не 
втрачають популярності екзистенціалістські та есхатологічні релігійні 
теорії смислу історії. 

 
7. Щодо природи суспільного розвитку, її сучасного розуміння, 

слід зазначити: історія – це як нагромадження жорстокості, так і твор-
чий злет культури. Періоди щастя в історії, як вважав Гегель, завжди 
змінюються трагізмом соціальних конфліктів. Історичні суперечності 
призводять не лише до фатального трагізму і війни, а й до прогресу в 
осмисленні свободи. Історія може бути адекватно охоплена лише па-
рою співвідносних категорій "прогрес-регрес". 

Сучасність, звісно, вимагає від нас нової соціальної стратегії, го-
ловними принципами якої повинні стати свобода, толерантність, ви-
знання цінності багатоманітного, солідарність, ненасильство, відпові-
дальність. І орієнтиром у цьому можуть бути відомі дзен-буддистські 
принципи ставлення до різних модусів історичності на загальнолюд-
ському рівні: до минулого – вдячність; до сьогодення – конструктивна 
дія; до майбутнього – відповідальність. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 

 
1. Коли і чому виникла ідея прогресу? 
2. Що таке прогрес? 
3. Що є абсолютним і відносним критерієм прогресу? 
4. Які існують концепції прогресу? 
5. Чи відбувається в історії людства прогрес? Що може бути сві-

дченням цього? 
6. Які нові реальності сучасної епохи формують нове бачення 

прогресу? 
7. Чи має історія людства свою мету? Якщо має, то якими пови-

нні бути засоби її досягнення? 
8. Чи існують межі науково-технічного і соціального прогресу? 

Аргументуйте свою відповідь. 
9. Познайомтесь з працею Л.Н. Самойлова "Глобальные пробле-

мы общественного прогресса: философские вопросы типоло-
гии и взаимосвязи".–М.,–1985. Випишіть найбільш важливі 
положення, які характеризують основні проблеми суспільного 
прогресу. 

10. Напишіть рецензію на працю Ж.Еллюля "Техніка, або виклик 
століття" // Сучасна зарубіжна соціальна філософія.–К.,–1996. 

11. Прочитайте працю О.Тоффлера "Третя хвиля" // Сучасна зару-
біжна соціальна філософія.–К.,–1996. Про які три хвилі в роз-
витку суспільства йдеться? 

12. Підготуйте реферат праці М.Ю. Зелінського "Людина майбут-
нього: прогнози і пророцтва".–К.,–1990. Дайте свій коментар 
позиції автора і порівняйте її з думками В.Н.Князева, вислов-
лені ним у праці "Человек и технология".–К.,–1990. 

13. Прочитайте працю П.Ю. Сауха "ХХ століття. Підсумки". – Ки-
їв-Рівне, 2001. (розділ 1). Дайте визначення теорії глобалізації, 
охарактеризуйте позитивні та негативні наслідки її реалізації в 
сучасних умовах. 

14. Назвавши авторів відомих висловів, ви по горизонталі прочи-
таєте ім`я родоначальника теорії прогресу. 
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1. "Філософи лише різним чи-
ном пояснювали світ, але справа поля-
гає в тому, щоб змінити його". 

2. "Знання - сила". 
3. "Дві речі наповнюють душу... 

подивом і благоговінням - це зоряне 
небо наді мною і моральний закон у 
мені". 

4. "Я мислю, отже я існую". 
5. "Я знаю тільки те, що я нічого 

не знаю, а інші не знають і цього". 
6. "Йдучи назад, я з матеріаліс-

тами, а йдучи вперед, я не з ними". 
7. "Між теологією і наукою є Нічийна Земля... Ця Нічийна Земля і є 

філософія". 
8. "Все дійсне розумне, все розумне – дійсне". 
 

ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 

1. Хто вперше сформулював тезу про прогрес як загальний закон 
історії? 

а) Арістотель; 
б) Ф.Аквінський; 
в) А.Тюрго; 
г) В.Ленін; 
д) О. Конт. 

2. З графи "Б" виберіть філософів, яким належать ідеї, наведені в 
графі "А". 

А Б 
1. Сенс історії полягає у загостренні світової 
драми. Він полягає у тому, що історія 
закінчиться; 
2. Прогрес полягає в усвідомленні свободи; 
3. Прогрес – висхідний розвиток продуктивних 
сил і виробничих відносин суспільства. 

а) Ж.Кондорсе; 
б) Г.Гегель; 
в) М.Бердяєв; 
г) Ф.Ніцше; 
ґ) К.Маркс; 
д) Г.Марсель. 

 
3. До внутрішніх протиріч ідеї прогресу відноситься: 

а) природна агресивність людини; 
б) протиріччя цілей і засобів прогресу; 
в) стрімке зростання народонаселення; 

8

7

6

5

4

3

2
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г) проблема насильства; 
ґ) проблема прав людини; 
д) мета прогресу. 

4. Чим характеризується кожен із вимірів критерію суспільного 
прогресу? До графи "А" підберіть необхідні характеристики з графи "Б". 

А Б 
1. Абсолютний 

критерій 
 
2. Відносний кри-

терій 

а) рівень розвитку продуктивних сил; 
б) характер суспільних відносин; 
в) міра розвитку самої людини, її сутнісних сил і 
свободи; 
г) ступінь демократизації суспільства; 
ґ) відсутність воєн. 

5. Типами суспільного прогресу є: 
а) стихійний; 
б) локальний; 
в) антагоністичний; 
г) неантагоністичний; 
ґ) циклічний. 

6. Який із підходів до розуміння суспільного прогресу є сьогодні 
найбільш поширеним? 

а) формаційний; 
б) цивілізаційний; 
в) формаційно-цивілізаційний. 

7. До кожного поняття у графі "А" підберіть відповідне пояснення 
з графи "Б" 

А Б 
1. Рух 
 
2. Розвиток 
 
3. Прогрес 
 
4. Регрес 

а) висхідний розвиток по лінії зростання органі-
зованості і багатоманітності; 

б) рух по лінії спрощення організації систем і 
збіднення багатоманітності; 

в) будь-яка зміна взагалі, безвідносно до її носія, 
способу і напрямку здійснення; 

г) процес тривалих, накопичуваних, незворотних 
змін. 

 
8. Фаталізм так відноситься до непередбачуваності, як: 

а) волюнтаризм до _____________; 
б) добро до ___________________; 
в) есхатологія до ______________; 
г) технологічний детермінізм до _______________. 
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9. Новими реальностями сучасної епохи є: 
а) неможливість розв`язання проблеми насильства; 
б) усвідомлення людством себе як єдиного цілого; 
в) відкриття закону різноманітності форм суспільного  
     розвитку; 
г) тенденція до уніфікації суспільного розвитку; 
ґ) реальність загрози самознищення. 

 
10. Це неправильно, що заперечення прогресу філософами ґрун-

тується: 
а) на тому, що кожен народ має свою неповторну й унікаль-

ну культуру, яка не підлягає уніфікації; 
б) на тому, що історія розвивається вкрай суперечливо і зде-

більшого регрес домінує над прогресом та нейтралізує 
його;  

в) на тому, що прогрес можливий тільки щодо окремих га-
лузей життєдіяльності людей; 

г) на тому, що вже неможливо зупинити "руйнівні" наслідки 
науково-технічного прогресу; 

ґ) на тому, що війни - постійний супутник історії. 
 
11. Визначте, кому із названих у графі "А" сучасних філософів 

належать праці, названі в графі "Б". 
А Б 

1. О. Шпенглер 
2. А. Тойнбі 
3. Е. Фромм 
4. Д. Белл 
5. Ж. Єллюль 
6. К. Поппер 

а) "Дослідження історії"; 
б) "Революція надії"; 
в) "Злиденність історицизму"; 
г) "Прихід постіндустріального суспільства"; 
ґ) "Занепад Європи"; 
д) "Техніка, або виклик століття". 
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Поодинці - вони є однобічностями і згубними для людини. Коли 
ж людське життя йде нормально, воно підлягає дії цих двох протиле-
жних імперативів - імперативу культури й життєвому імперативу. 
Узагальнюючи їх, іспанський філософ Ортега-і-Гассет так формулює 
остаточний припис: "Життя повинне бути культурним, але й культура 
зобов`язана бути життєдайною" (Ортега-і-Гассет Х. Что такое фило-
софия? –М., –1991. С.22). 

 
 

РЕЗЮМЕ 
 
 

1. Поняття "культура" з¢явилося в стародавньому Римі у I ст. до 
н.е. У перекладі з латинської воно означає "обробіток", "догляд" і спо-
чатку позначало ефективну сільськогосподарську діяльність. Поняття 
це вказувало на перетворюючу активність людини щодо природи, але 
більшою мірою - на вміння, майстерність, що їх виявляє людина у сво-
їй праці. 

Загального значення поняття "культура" набуває лише серед гу-
маністів XV-XVI ст., а широковживаним стає в добу Просвітництва. 
Ним позначають усі набутки людей, передусім знання, науку, мистец-
тво й взагалі все, що називали тоді освіченістю. До культури зарахо-
вували також технічні пристрої, здобутки у галузі гігієни, вдоскона-
лення системи сполучень і таке інше. Потім до всього цього разом з 
освітою й новітніми політичними інституціями почали використову-
вати поняття "цивілізація".  

 
2. Культура – це особливий діяльнісний спосіб освоєння люди-

ною світу, що включає як зовнішній світ, природу і суспільство, так і 
внутрішній світ самої людини, його формування і розвиток. Культура 
– продукт творчої діяльності людини як суб'єкта історії. Тому культу-
ра є як духовна, так і матеріальна. Матеріальна культура включає в 
себе духовне начало, оскільки завжди є результатом втілення ідей, 
знань, цілей людини. Продукти ж духовної культури завжди набува-
ють виразу у матеріальних формах. 

"Цивілізація", що буквально означає "громадянський", – це лише 
певний спосіб культури, її зовнішня, інституціалізована форма. Вона 
може співпадати або не співпадати з культурою як сутнісною формою 
існування та розвитку людини. Цивілізація – це культура у поєднанні 
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з технікою. Причому техніку слід розуміти не тільки як певну систему 
штучних знарядь праці, що опосередковує ставлення людини до при-
роди, але й як систему механізмів опосередкування взаємин між лю-
дьми. Для прикладу: О.Шпенглер у своїй праці "Занепад Європи" усю 
історію людства подає як послідовність окремих культур, кожна з 
яких проходить у своєму розвитку два етапи: етап власне культури 
(доба смислотворення, творчих пошуків, ствердження особистості) та 
етап цивілізації (доба панування техніки, міста, людських мас). 

 
3. Культура – це універсальна можливість для людини бути в рі-

зних світах і переходити з одного світу в інший. Реальні умови для 
цього складають: а) власний спосіб здійснення культури, яким є діа-
лог; б) специфічний спосіб осягнення людиною культури, яким є ро-
зуміння. Там, де є діалог і розуміння, там здійснюється реальне, а не 
уявне залучення людини до культури або ж адекватне вимогам куль-
тури спілкування між людьми та народами. Культура дає людині не 
тільки засоби входження до тих чи інших світів, а й орієнтири для ор-
ганізації поведінки й усього життя в них.  

 
4. Розвиток культури пов¢язаний з постійним становленням нор-

мативно-ціннісних систем, оскільки саме цінності становлять смисло-
вий каркас культури, а сама культура є універсальним ствердженням 
людських цінностей. Цінності є індивідуальні, групові, загальнолюд-
ські. На їх основі забезпечується як оновлення і передача людського 
досвіду прийдешнім поколінням, так і процес становлення нового, 
примноження культурних багатств у процесі творчості.  

 
5. Культура – це царина ствердження і нарощування свободи, а 

разом із тим механізм акумуляції свободи. Саме у цьому виявляється 
сутнісна спорідненість культури й демократії. Демократичні інститу-
ції водночас спираються на певний рівень культури й, зі свого боку, 
сприяють її подальшому розвитку. Укорінена в культурі свобода здій-
снюється як творчість. З іншого боку, культура поєднує буття й сво-
боду, що переростає у творчість, виступає щодо них як опосередку-
вання. Будучи узагальненим людським досвідом, культура дає свободі 
й творчості вихідні смисли і, завдяки цьому, безпосередньо є репрезе-
нтантом буття. Разом з тим культура дає засоби й пропонує форми 
здійснення людиною її вільних творчих зусиль. Коли людська актив-
ність спрямовується безпосередньо на буття, минаючи відповідні 
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культурні форми та інституції (правові й моральні настанови, вимоги 
естетичного освоєння світу, національні традиції тощо), тоді ми маємо 
в результаті знелюднену людину. 

 
6. Культура здійснюється як ствердження самоцінності кожного з 

її витворів і найперше - самоцінності людини. Між культурою і особи-
стістю існує смисловий зв¢язок. Особистісне начало настільки відпові-
дне до самої сутності культури, що особистість є такою формою люд-
ського буття, в якій реально здійснюється синтез культури й яка через 
це є найбільш дійовим механізмом її розвитку. 

 
7. Буття людини в культурі має два виміри: культурний та буттє-

вий. У першому – людина виступає як носій певних цінностей, тво-
рець культури. Вона служить історії, суспільству, а творчість є спосо-
бом виправдання людини. У другому – людина постає як самоцін-
ність. Окремо – вони є однобічними і згубними для людини. Сила їх – 
в єдності, що означає: життя повинно бути культурним, але й культура 
зобов’язана бути життєдайною.  

 
 

8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 
 
 

1. Що таке культура? 
2. Як співвідносяться поняття "культура" і "цивілізація"? 
3. Що складає змістовний каркас культури? 
4. Які функції виконує культура в суспільстві? 
5. Які виміри в культурі має життя людини? Дайте їх характерис-
тику. 

6. Які функції виконують цінності у людському бутті? 
7. Які специфічні риси притаманні сучасній культурі? 
8. Які ознаки нового образу світу й людини виявлені культурою 
ХХ ст.? 

9. Які ідеї й цінності, на вашу думку, мають бути поєднані у ме-
жах нового світогляду? 

10. Виберіть якусь одну із базових цінностей, дайте її розгорнуту 
характеристику. 

11. Напишіть невеликий реферат (5-7 стор.), присвячений еволю-
ції уявлень західної культурології про закономірності розвитку 
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культури і цивілізації (від І. Гердера та І. Канта до О. Шпенг-
лера, А. Тойнбі, О. Тофлера та ін.). Використайте гл. IV з кни-
ги С.Н. Иконникова "Диалог о культуре". –Л., –1987. 

12. Прореферуйте працю Е.Кассірера "Опыт о человеке. Введение 
в филисофию человеческой культуры"// Философские науки. –
1991, – №7. 

13. Використавши уривок з праці М.Бердяєва "О рабстве и свобо-
де человека" (Мир философии. Ч.2. - С.307-313), дайте порів-
няльну характеристику культури і цивілізації. 

14. Прочитайте уривок з праці М.Вебера "Наука как призвание и 
профессия" (Мир философии. Ч.2. с.343-352). Чи  погоджує-
тесь ви з його інтерпретацією ролі і місця науки в культурі? 

15. Познайомтесь з матеріалами "круглого столу" "Наука, техни-
ка, культура: проблемы гуманизации и социальной ответст-
венности" (Вопросы философии. –1989.–№11). Згрупуйте і 
дайте аналіз основних точок зору. 

16. Прочитайте §3 "Становлення нового образу світу й людини в 
сучасній культурі" праці Нестеренко В.Г. Вступ  до філософії: 
онтологія людини.–К., –1995. Сформулюйте культурний імпе-
ратив у кількох його варіантах і дайте характеристику кожно-
му із них. 

17. Правильно заповнивши слова по вертикалі, по горизонталі 
отримаєте поняття, що означає процес входження людини в 
систему суспільних відносин, культуру. 

1. Одна з найважливі-
ших людських цінностей. 

2. Сукупність ролей, 
які виконує людина в суспі-
льстві, індивідуальне буття 
суспільних відносин. 

3. Категорія, що ви-
ражає значимість процесів, 
предметів у життєдіяльності 
людини. 

4. Поняття, що фіксує 
спрямованість діяльності 
суб`єкта на певне коло 
явищ. 

5. Історичний етап у 
розвитку філософії. 

6. Суспільна істота, суб`єкт діяльності і культури. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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7. Одиничний представник людського роду, класу, групи. 
8. Результат пізнавальної діяльності. 
9. Теорія цінностей. 
10. Поняття, яким О. Шпенглер називає завершальну стадію розвитку 

культури. 
11. Уявлення про належне, досконале буття. 
12. Представник екзистенціалізму. 

 
ТЕСТИ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
 

1. Культура – це: 
а) продукт людської діяльності; 
б) продукт природи; 
в) зовнішня, інституалізована форма певного етапу розвитку 
суспільства; 

г) суттєва характеристика людської діяльності; 
ґ) спосіб освоєння людиною світу, що включає природу, су-
спільство і внутрішній світ самої людини. 

 
2. Співвідношення понять "культура" і "цивілізація" полягає у то-

му, що: 
а) ці поняття співпадають за своєю суттю; 
б) поняття "культура" ширше поняття "цивілізація"; 
в) поняття "цивілізація" ширше поняття "культура"; 
г) ці поняття несумісні по своїй суті. 

 
3. Культура виконує такі функції у суспільстві: 

а) регулятивну; 
б) пізнавальну; 
в) нормативну; 
г) виховну; 
ґ) трансляції досвіду, знань, опредмечених результатів люд-
ської діяльності; 

д) ілюзорно-компенсаторну; 
е) спосіб вияву, здійснення і творення сенсів. 

    
4. Це неправильно, що до базових цінностей відносяться: 

а) життя; 
б) влада; 
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в) милосердя; 
г) свобода; 
ґ) святість; 
д) здоров`я; 
е) сумління; 
є) совість; 
ж) благо; 
з) мудрість. 

 
5. З графи "А" виберіть відповідний імператив, що характеризує 

кожен із вимірів життя людини в культурі (графа "Б"). 
А Б 

1. Людина, жива істота, повинна бути благою. 
2. Благо повинно бути людяним, життєдайним,  
     сумісним з життям і необхідним для нього. 
3. Життя повинно бути культурним, але й  
     культура зобов`язана бути життєдайною. 

 
а) буттєвий вимір; 
 
б) культурний вимір. 

 
6. Протиставлення "культура-природа" започаткували представ-

ники: 
а) філософії Стародавнього Риму; 
б) філософії середньовіччя; 
в) філософії Просвітництва XVIII ст.; 
г) класичної німецької  філософії. 

 
7. З логоцентризмом пов`язані: 

а) доба смислотворення, творчих поривань, ствердження 
особистості; 

б) доба панування  техніки, міста, людських мас; 
в) період стрімкого розвитку логіки; 
г) принцип панування у європейській культурі безумовної 
орієнтації на мислення, слово, закон. 

 
8. З чим пов`язана так звана ідея альтернативної цивілізації? 

а) з підвищенням ролі релігії в житті суспільства; 
б) з "антропологічною революцією"; 
в) з нелінійним мисленням в системі світорозуміння; 
г) з новою науково-технічною революцією; 
ґ) з подоланням логоцентризму; 
д) з екологізацією людини. 
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9. З графи "Б" виберіть авторів, яким належать висловлювання, 
наведені в графі "А". 

А Б 
1. "Життя повинне бути культурним, але й 
культура зобов’язана бути життєдайною". 
2. "Людяність і служіння людству постануть 
від культури". 
3. "Найголовніше завдання християнства: спо-
лучити святість з войовничою любов’ю, що 
приймає на себе чуже страждання". 
 

а) О. Шпенглер; 
б) Ортега-і-Гассет; 
в) М. Реріх; 
г) Й. Мец; 
ґ) А. Камю. 
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