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1. Вступ

У досягненні цілей гуманітарної освіти визначальна роль нале-
жить пізнавальній активності, самостійності, активним формам на-
вчання. При формуванні знань та умінь студентів традиційні, стерео-
типні, переважно вербальні засоби навчання є вже недостатньо ефек-
тивними. 

Посібник призначений для покращення організації самостійної 
роботи студентів при вивченні курсу філософії, може використовува-
тися на семінарських заняттях, для проведення контрольних та пере-
вірочних робіт, заліків та іспитів, містить загальний розрахунок годин 
лекцій, семінарських занять, самостійної роботи, опис предмета 
курсу, шкалу, за якою виставляється оцінка з навчальної дисципліни 
у залікову книжку. 

Він сприятиме здійсненню більш якісного педагогічного конт-
ролю, основним завданням якого є формуючий вплив на процес на-
вчання через встановлення зворотного зв’язку між слухачем та ви-
кладачем і одержання підсумкових результатів навчання, а також за-
безпечення глибокого засвоєння специфіки філософського осягнення 
дійсності, формування високої світоглядно-методологічної культури 
майбутніх юристів.

Опанувавши курс з філософії, студент повинен 
знати: 
– головні проблеми сучасної світової й вітчизняної філософії, 

історичні типи філософії, основні парадигми філософствування;
– основні ідеї світової та вітчизняної філософської думки, іс-

торію становлення, основні етапи і особливості розвитку філософії;
– основні закони, категорії, поняття і принципи філософії, особ-

ливості їх прояву в житті суспільства і юридичній практиці;
– шляхи пізнання світу, функціонування знання у сучасному 

інформаційному суспільстві, особливості взаємозв’язку науки з су-
часними соціальними і правовими проблемами;

– функції філософії у соціальному, науковому та практичному 
пізнанні;

– умови формування особистості, її свободи, відповідальності 
за збереження життя, природи, культури;



уміти: 
– самостійно аналізувати факти, явища та процеси в системі 

«людина – світ» у їх діалектичному взаємозв’язку та з урахуванням 
змін, що відбуваються у світі й країні;

– критично оцінювати соціальні процеси, правові, політичні, 
економічні, історичні, екологічні, культурні, соціально-психологічні 
явища й події;

– формулювати світоглядні й методологічні висновки на осно-
ві отриманих знань, обґрунтовувати свою світоглядну та громадську 
позицію;

– застосовувати методологію наукового пізнання до творчої 
діяльності, застосовувати отримані знання при вирішенні професій-
них завдань.

Важливо зазначити, що однією із специфічних рис філософсько-
го знання є багатоманітність суджень. У філософії не існує одностай-
ності стосовно проблем, що вивчаються. Істини, вироблені впродовж 
століть філософами, не є для всіх беззаперечними. Їх сприйняття, 
ставлення до них залежить від тих чи інших особистих переконань, 
світогляду. 

Даний посібник буде корисним усім, хто прагне долучитися до 
поліфонії та плюралізму у відповідях на граничні, філософські пи-
тання людського буття, сформувати культуру власного мислення, 
а також виробити навички самостійного вибору належної позиції.
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2. Загальний розрахунок годин лекцій, 
семінарських занять та самостійної роботи

№
З/П ТЕМА

У
С

ЬО
ГО

 
ГО

ДИ
Н

У ТОМУ ЧИСЛІ

ле
кц

ії

се
м

ін
ар

и

са
м

ос
ті

йн
а

ро
бо

та

1. Філософія, коло її проблем та 
роль у суспільстві 6 2 2 2

2.
Філософія Стародавнього світу, 
Середньовіччя та Відродження: 
основні риси та етапи розвитку

10 2 2 6

3. Філософія Нового часу та епохи 
Просвітництва 8 2 2 4

4. Німецька класична філософія 6 2 2 2
5. Сучасна світова філософія 10 2 4 4
6. Вітчизняні філософські традиції 6 2 2 2

7. Філософський смисл проблеми 
буття 6 2 2 2

8. Свідомість як філософська 
проблема 6 2 2 2

9. Філософські вчення про розвиток 10 2 2 6

10.
Сутність і структура 
пізнавального процесу. Наукове 
пізнання, його форми та методи

8 2 2 4

12. Філософські підходи до розуміння 
людини, суспільства, історії 14 2 4 8

Усього: 90 22 26 42
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3. Програма навчальної дисципліни  
«Філософія»

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри філософії 

Національного юридичного університету                 
імені Ярослава Мудрого

(протокол № 9 від  11 січня 2018 р.)

І. СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ
ЇЇ РОЗВИТКУ

Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві

Філософія, її предмет і структура. Мета та порядок вивчення фі-
лософії як навчальної дисципліни, її місце та роль у підготовці юрис-
тів. Наукові, методологічні та методичні основи вивчення філософії. 
Світогляд, його структура, риси, суспільно-історичний характер і роль 
у житті суспільства. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, 
філософія. Філософський світогляд. Гуманізм філософії. Функції 
філософії. Філософія і право. Філософія і мораль. Філософія і наука. 
Філософія і культура. Роль філософії у суспільстві, у професійній 
діяльності юристів.

Філософія Стародавнього світу, Середньовіччя 
та Відродження: основні риси та етапи розвитку

Історичні передумови, час і місця виникнення філософії. Антична 
філософія. Ранній грецький натуралізм (рання класика): мілетська 
школа, піфагорійці, елеати. Геракліт і Парменід: релятивістська й аб-
солютистська концепції світу. Левкіпп і Демокріт: ранні атомістичні 
вчення. Висока класика: шлях до людини – філософські вчення со-
фістів і Сократа. Об’єктивний ідеалізм Платона. Філософська систе-
ма Аристотеля. Основні риси філософії епохи еллінізму (пізня кла-
сика) та її школи: кініки, скептики, епікуреїзм, стоїцизм, неоплатонізм. 

Джерела середньовічної християнської філософії, її основні про-
блеми та специфіка типу філософування. Етапи розвитку середньо-
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вічної філософії (апологетика, патристика, схоластика) та їх особли-
вості. Вчення Августина Блаженного про природу та людину. Реалізм 
і номіналізм. Філософське вчення Фоми Аквінського. Філософія 
епохи Відродження. Деїзм (Г. Галілей) і пантеїзм (Дж. Бруно). Гума-
нізм і проблема людської індивідуальності (М. Кузанський, М. Мон-
тень, П. Помпонацці). Філософія періоду Реформації (М. Лютер, 
У. Цвінглі, Ж. Кальвін).

Філософія Нового часу та епохи Просвітництва

Наукова європейська революція XVІІ ст. Концепції можливості 
людського пізнання. Гностицизм та агностицизм. Проблема методу 
пізнання. Механіцизм, раціоналізм та емпіризм. Філософське обґрун-
тування нової картини світу (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спіноза, 
Г. В. Лейбніц, Дж. Локк, Дж. Берклі, Д. Юм). Соціально-філософські 
аспекти у філософських поглядах емпіристів та раціоналістів Нового 
часу. Деїзм і матеріалізм у французькому Просвітництві. Вчення про 
природу і суспільство у філософії Просвітництва (Монтеск’є, Вольтер, 
Ж.-Ж. Руссо). Проблема людини у філософії Просвітництва. Фран-
цузький матеріалізм XVIII ст. 

Німецька класична філософія

Особливості та характерні риси німецької класичної філософії, її 
місце в історії філософської думки. І. Кант: дуалізм світу людського 
буття – природний і моральний. Філософія людського «Я» (Й.-Г. Фіх-
те). Натурфілософія Ф. Шеллінга. Філософія абсолютної ідеї й діа-
лектика Г.-В.-Ф. Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 
Вплив ідей німецької класичної філософії на європейську культуру. 
Проникнення ідей німецької класичної філософії в Україну. 

Сучасна світова філософія

Основні напрями сучасної світової філософії. Позитивістська 
тенденція у сучасній світовій філософії. Етапи розвитку позитивізму 
(класичний позитивізм, махізм, неопозитивізм, постпозитивізм). 
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Релігійно-філософські напрями (тейярдизм, персоналізм). Неотомізм 
як офіційна філософсько-теологічна доктрина католицької церкви. 
Виникнення некласичних філософських вчень в ХІХ ст. Ірраціональ-
но-гуманістичний напрям у сучасній філософії: філософія життя 
і творчої еволюції, фрейдизм (неофрейдизм), герменевтика, феноме-
нологія, екзистенціалізм, філософська антропологія. Філософія марк-
сизму. Феноменологія. Комунікативна філософія. Філософія постмо-
дерну. Російська філософія ХІХ–ХХ ст.: основні напрями та харак-
терні риси. 

Вітчизняні філософські традиції

Джерела української філософської культури. Філософія в культу-
рі Київської Русі (X–XII ст.). Просвітництво в Україні (XV – початок 
XVI ст.). Проблема світу й людини у філософії професорів Києво-
Могилянської академії (С. Яворський, Ф. Прокопович). Філосо-
фія Г. Сковороди. Сутність «філософії серця». Український романтизм 
(М. Гоголь, М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш). Основні ідеї 
філософії П. Юркевича. Київська екзистенційна філософія XX ст. 
(Л. Шестов, В. Зенковський). Філософські ідеї в Україні кінця XIX – 
початку XX ст. Українське філософське відродження 60-х років ХХ ст. 
Новітня філософія України.

ІІ. ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ,  
СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Філософський смисл проблеми буття

Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення. Типи 
онтологій. Філософський смисл проблеми буття, її історичне усвідом-
лення. Категорія буття: її сутність і специфіка. Співвідношення кате-
горій: буття, суще, реальність, дійсність. Основні форми буття. Роль 
категорії «субстанція» для визначення онтологічних основ і способу 
буття світу. Формування науково-філософського поняття матерії. 
Сучасна наука про складну систему організації матерії та її власти-
вості. Матерія і рух. Простір і час як форми існування матерії. Сучас-
ні наукові моделі розвитку світу. 



9

Свідомість як філософська проблема

Проблема свідомості у філософії. Теорії походження та сутності 
свідомості. Свідомість як вища форма відображення. Свідомість як 
субстанція. Свідомість як форма регулювання і необхідна умова жит-
тєдіяльності людини, її суспільна природа, сутність і функції. Свідо-
мість як суб’єктивне явище. Рефлексія, розум, інтелект, мислення. 
Рівні психічного життя людини: несвідоме, підсвідоме, свідоме, над-
свідоме. Структура свідомості. Свідомість і вищі форми психічної 
діяльності: мислення, пам’ять, воля, емоції. Свідомість і мова. Спе-
цифіка юридичної мови. Самосвідомість. Фундаментальна роль ка-
тегорії свідомості в філософії, її методологічне значення для пізнан-
ня природи, суспільства і юридичної практики.

Філософські вчення про розвиток

Діалектика як вчення про розвиток і метод пізнання. Історичні 
форми діалектики. Об’єктивна і суб’єктивна діалектика. Діалектика 
як система принципів, законів, категорій. Принцип загального зв’язку. 
Поняття відношення, зв’язку, взаємодії. Принцип розвитку. Поняття 
зміни, руху, розвитку. Основні закони діалектики. Основні категорії 
діалектики. Значення законів і категорій діалектики для теоретичної 
і практичної діяльності юристів. Модифікація діалектики в сучасних 
філософських доктринах. Метафізика, догматизм, релятивізм, еклек-
тика як класичні альтернативи діалектики. Протилежність діалектики 
й метафізики. Становлення сучасної філософської концепції розвитку. 
Синергетика: категоріальний апарат, особливості, евристичний по-
тенціал. Протилежність та взаємодоповнюваність діалектики й си-
нергетики. 

Сутність і структура пізнавального процесу. 
Наукове пізнання, його форми та методи

Пізнання в контексті людського існування. Суб’єкт і об’єкт піз-
нання. Види пізнавальної діяльності: чуттєве і раціональне, емпірич-
не і теоретичне. Діалектика чуттєвого і раціонального у пізнанні. 
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Творчість як конструктивний принцип пізнання. Інтуїція. Проблема 
істини у філософії та науці. Філософське вчення про істину. Практи-
ка як головний критерій істини. Істина в судових рішеннях. Поняття 
науки. Специфіка наукового пізнання. Методологія наукового пізнан-
ня. Метод і методологія. Рівні методології. Методи емпіричного до-
слідження. Методи теоретичного дослідження. Сучасна методологія 
пізнання. Логіка наукового дослідження та її етапи (факт, проблемна 
ситуація, проблема, гіпотеза, доказ, концепція, теорія). Соціальні 
функції науки. Наука і мораль.

Філософські підходи до розуміння людини, 
суспільства, історії

Проблема людини в історії філософії. Основні концепції похо-
дження людини (антропосоціогенез, дарвінізм, космізм, теологія). 
Проблема природи й сутності людини. Проблема життя і смерті у фі-
лософії. Самоцінність людського життя і право людини на гідне 
життя. Зміст понять: людина, індивід, особистість, індивідуальність. 
Свобода й відповідальність особистості в суспільному розвитку, їх 
взаємна зумовленість. 

Суспільство як підсистема об’єктивної дійсності. Основні під-
ходи до розуміння суспільства: натуралістичні, соціо-психологічні. 
Діяльність як специфічний засіб існування соціального. Суспільні 
відносини, їх сутність та зміст. Суспільні закони, їх особливості і кла-
сифікація. Сфери суспільного життя (економічна, соціальна, духовна, 
політична). Суспільство як відкрита система. Ноосфера. 

Основні сфери та елементи духовного життя суспільства та їх 
взаємозв’язок. Поняття суспільної свідомості. Культура як специфіч-
на соціальна реальність. Культура як спосіб життєдіяльності суспіль-
ства і процес самовідтворення людини. 

Сучасні концепції філософії історії. Проблема єдності та багато-
манітності всесвітньої історії. Проблема смислу і спрямованості іс-
торичного процесу. Постановка питання про «кінець історії» в новіт-
ній філософії (Ф. Фукуяма). Об’єктивне і суб’єктивне в соціально-іс-
торичному процесі. 
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4. Плани семінарських занять

Р о з д і л І  
СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Тема 1. Філософія, коло її проблем та роль у суспільстві

План

1. Філософія і її предмет. Обґрунтування необхідності вивчення 
філософії у вищому навчальному закладі. 

2. Світогляд, його структура, основні історичні типи та їх сут-
ність.

3. Специфіка філософського вирішення світоглядних питань. 
Головні теми філософських думок.

4. Функції філософії. Роль філософії у системі культури. Значен-
ня філософії для професійної діяльності юристів.

Список додаткової літератури 

Вулевич М. Р. Філософія як мудрість та її осмислення в науковій 
і практичній діяльності / М. Р. Вулевич // Часоп. Київ. ун-ту права. – 
2005. – № 2. – С. 154–158.

Гусейнов А. А. Философия между наукой и религией / А. А. Гу-
сейнов // Вопр. философии. – 2010. – № 8. – C. 4–10.

Малахов В. А. Философия и время: вектор сопротивления / 
В. А. Малахов // Вопр. философии. – 2011. – № 1. – С. 49–59.

Мукушев Б. А. Проблемы формирования научного мировоззрения 
личности / Б. А. Мукушев // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2010. – 
№ 5. – C. 21–29.

Афанасьева О. В. Нужна ли философия современному юристу? / 
О. В. Афанасьева // Юрид. образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 4–8.

Попович М. В. Що таке філософія? / М. В. Попович // Філософ. 
думка. – 2006. – № 1. – С. 3–7.
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Тема 2. Філософія Стародавнього світу, Середньовіччя 
та Відродження: основні риси та етапи розвитку

План

1. Загальна характеристика філософії Античності та основні ета-
пи її розвитку. 

2. Головні напрями античної філософії та їх специфіка
3. Загальна характеристика філософії Середньовіччя та головні 

етапи її розвитку: апологетика, патристика, схоластика.
4. Полеміка між реалізмом і номіналізмом про природу універса-

лій.
5. Філософія епохи Відродження та її характерні риси: деїзм, 

пантеїзм, гуманізм.

Список додаткової літератури 

Бугай Д. В. Определение человека в трактатах Платона / Д. В. Бу-
гай // Вопр. философии. – 2001. – № 9. – С. 151–162.

Волинка Г. Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому 
контексті / Г. Волинка. – К.: Вищ. освіта, 2005. –С. 84–88.

Девятова С. В. Судьба учения Н. Коперника / С. В. Девятова, 
В. И. Купцов // Вопр. философии. – 2011. – № 1. – С. 83–97.

Кисиль В. Я. Галерея античных философов: в 2 т. / В. Я. Кисиль, 
В. В. Рибери. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – Т. 1. – С. 14–19.

Боргощ Ю. Фома Аквинский. – 2-е изд. / Ю. Боргощ. – М.: Мысль, 
1975. – С. 3–7.

Булавина В. В. Загадки истории. Эпоха Возрождения. / В. В. Бу-
лавина, М. И. Лидис, С. И. Лунин. – Х.: Фолио, 2009. – 383 с.

Карнацевич В. Л. Загадки истории. Средневековье / В. Л. Карна-
цевич. – Х.: Фолио, 2009. – 380 с.

Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії: навч. посіб. / 
В. В. Кондзьолка. – Л.: Світ, 2001. – С. 77–82.

Ле Гофф Ж. Середньовічна уява: есеї / Ж. Ле Гофф; пер. Яреми 
Кравця. – Л.: Літопис, 2007. – 350 с.
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Тема 3. Філософія Нового часу та епохи Просвітництва

План

1. Основні напрями філософії Нового часу:
а) емпірико-сенсуалістична філософія (Ф. Бекон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк); 
б) філософський раціоналізм (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц); 
в) суб’єктивний ідеалізм Дж. Берклі й агностицизм Д. Юма.
2. Філософія французького Просвітництва та французький мате-

ріалізм XVIII cт. 

Список додаткової літератури 

Бичко А. К. Історія філософії: підруч. / А. К. Бичко,  
І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. – К.: Либідь, 2001. – С. 93–168.

Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу XVII–XVIII ст.: підруч. 
для вузів / В. І. Гусєв. – К.: Либідь, 1998. – С. 110–135.

Денисенко В. М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в по-
літичних теоріях Нового часу європейської історії / В. М. Денисен-
ко. – Л.: ПАІС, 1997. – 274 с.

Дзьобань О. П. Аксіологічний вимір проблеми безпеки (звертаю-
чись до Томаса Гоббса) / О. П. Дзьобань // Вісн. Нац. юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого. – Сер.: Філософія, філософія права, 
політологія, соціологія. – Х.: Право, 2010. – Вип. 6. – С. 3–13.

Дзьобань О. П. Ідеї вільнодумства у філософії французького про-
світництва як одне із джерел постмодернізму / О. П. Дзьобань // Гу-
манітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків: ХАІ, 2006. – 
№ 1. – С. 33–38

Петрушенко В. Л. Філософія: курс лекцій / В. Л. Петрушенко. – К.: 
Каравела, 2002. – С. 140–161.

Розова Т. В. Філософія Нового часу: навч. посіб. / Т. В. Розова, 
О. В. Шинкарук. – О.: Юрид. літ., 2000. – 32 с.
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Тема 4. Німецька класична філософія

План

1. Загальна характеристика німецької класичної філософії.
2. Теоретична і практична філософія І. Канта.
3. Філософські погляди Й. Фіхте та Й. Шеллінга.
4. Філософія Г. Гегеля: його система і метод.
5. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

Список додаткової літератури 

Гулыга А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга. – 
М.: Мысль, 1986. – С. 3–19.

Дзьобань О. П. Формування антропологічної проблематики в «до-
критичний період» творчості Іммануїла Канта / О. П. Дзьобань // 
Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків: ХАІ, 2006. – 
№ 4. – С. 10–15.

Коротких В. И. Педагогическая карьера и трагедия творчества: 
факторы эволюции философии Гегеля / В. И. Коротких // Alma mater 
(Вестн. высш. шк.). – 2001. – № 8. – С. 22–26.

Коротких В. И. Система философии Гегеля как предмет историко-
философского рассмотрения / В. И. Коротких // Вестн. Моск. ун-та. – 
Сер. 7.: Философия. – 2002. – № 6. – С. 3–19.

Терлецький В. М. Кантове вчення про «a priori» в онтологічній 
перспективі / В. М. Терлецький // Філософська думка. – 2008. – № 6. – 
C. 21–39.

Тема 5. Сучасна світова філософія

План

1. Сучасна світова філософія: характерні риси та особливості.
2. Ірраціонально-гуманістичний напрям у сучасній філософії: 

філософія життя, фрейдизм, герменевтика, феноменологія, екзистен-
ціалізм.
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3. Позитивістська тенденція у сучасній світовій філософії.
4. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, тейярдизм, персоналізм).
5. Російська філософія ХІХ–ХХ ст.: основні напрями та ідеї.

Список додаткової літератури 

Бродецький О. С. К’єркегор: теологія відчайдушної свободи / 
О. С. Бродецький // Людина і світ. – 2004. – № 7. – С. 29–34.

Евлампиев И. И. Неклассическая метафизика или конец метафи-
зики? Европейская философия на распутье / И. И. Евлампиев // Вопр. 
философии. – 2003. – № 5. – С. 159–171.

Калюжная Н. А. Философский анализ опыта: экзистенциальные 
аспекты / Н. А. Калюжная // Вопр. философии. – 2009. – № 9. – C. 164–
170.

Пирожкова С. В. Проблема научного предвидения в философии 
К. Поппера / С. В. Пирожкова // Вопр. философии. – 2009. – № 6. – 
C. 160–176.

Скирбекк Г. История философии: учеб. пособие; [пер. с англ.] / 
Г. Скирбекк, Н. Гилье. – М.: Владос, 2001. – С. 645–683.

Современная западная философия: словарь. – М.: Политиздат, 
1991. – С. 212–214, 253–256.

Тема 6. Вітчизняні філософські традиції

План

1. Філософська думка в духовній культурі Київської Русі.
2. Філософія українського Відродження та Просвітництва.
3. Філософія Г. Сковороди.
4. «Філософія серця» П. Юркевича. 
5. Українська філософія ХІХ – початку ХХ ст.
6. Сучасний розвиток філософії в Україні.

Список додаткової літератури 

Валявко І. В. Стан дослідження філософських студій Дмитра 
Чижевського в Україні / І. В. Валявко // Філософ. думка. – 2004. – 
№ 6. – С. 119–133.
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Волинка Г. Дещо про філософські орієнтації Михайла Петровича 
Драгоманова / Г. Волинка // Пам’ять століть. – 2003. – С. 30–33.

Гнатюк Я. Філософсько-науковий кордоцентризм П. Юркевича / 
Я. Гнатюк // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 107–114.

Кузьміна С. Вітчизняна академічна філософія: працюємо в архівах 
/ С. Кузьміна // Філософ. думка. – 2010. – № 6. – С. 5–20.

Слободянюк Д. «Філософія серця» як методологічне підґрунтя 
ідейно-теоретичної спадщини Памфіла Юркевича / Д. Слободянюк // 
Філософ. обрії. – Вип. 22. – К.: Б. в., 2009. – C. 30–44.

Ткачук М. Києво-Могилянська академія і становлення академічної 
філософії в Україні / М. Ткачук // Філософ. думка. – 2000. – № 4. –  
С. 37–56.

Шейко С. Духовні засади поліцентричного характеру української 
філософії / С. Шейко, В. Марусич // Філософ. обрії. – Вип. 3. – К.; 
Полтава: Б.в., 2000. – С. 38–51.

Розділ II 
ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

Тема 7. Філософський смисл проблеми буття

План

1. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення. 
Типи онтології.

2. Основні форми буття. Особливості людського буття.
3. Категорія «субстанція» та її роль у визначенні онтологічних 

основ світу. Матерія як субстанція.
4. Матерія і рух. Класифікація форм руху.
5. Простір і час як форми існування матерії.



17

Список додаткової літератури 

Аляєв Г. Металогічність буття як першопринцип метафізики жит-
тя / Г. Аляєв // Філософ. думка. – 2001. – № 6. – С. 97–122. – 2002. – 
№ 1. – С. 84–89.

Дынин Б. С. Онтологическая диалогичность мира: признание 
трансцендентного / Б. С. Дынин // Вопр. философии. – 2010. – № 5. – 
C. 105–114.

Канак Ф. Перехідний стан буття: поняття і місце в трансформаці-
ях / Ф. Канак // Філософ. думка. – 2001. – № 4. – С. 14–19.

Рубашкин В. Ш. Онтология: от натурфилософии к научному ми-
ровоззрению и инженерии знаний / В. Ш. Рубашкин, Д. Г. Лахути // 
Вопр. философии. – 2005. – № 1. – С. 64–69.

Салин Ю. С. Гносеологический релятивизм категории времени / 
Ю. С. Салин // Вопр. философии. – 2010. – № 3. – C. 66–79.

Чернова Л. Наукова картина світу як предмет філософського дис-
курсу / Л. Чернова // Вищ. освіта України. – 2010. – № 3. – C. 33–39.

Тема 8. Свідомість як філософська проблема

План

1. Проблема свідомості в історії філософської думки: античне, 
середньовічне, новоєвропейське й сучасне розуміння.

2. Сутність відображення. Генезис форм відображення.
3. Походження свідомості: біологічні й соціальні передумови. 

Ідеальна природа свідомості.
4. Свідомість у структурі психіки людини. Основні компоненти 

свідомості. Свідомість і несвідоме.
5. Функції свідомості.

Список додаткової літератури 

Васильев В. В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта / В. В. Ва-
сильев // Вопр. философии. – 2006. – № 1. – С. 67–79.
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Иванов А. В. К проблеме онтологического статуса явления созна-
ния / А. В. Иванов // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 7.: Философия. – 
2002. – № 2. – С. 15–29.

Иванов Д. В. Сознание как объект метафизических исследований 
/ Д. В. Иванов // Вопр. философии. – 2009. – № 2. – C. 86–96.

Кутняк І. Субстанційність свідомості в модусах життєвого світу 
індивіда / І. Кутняк // Філософ. обрії: наук.-теорет. часоп. – Вип. 11. – 
К.: Б.в., 2003. – С.148–162. 

Лобастов В. Г. К логическим определениям сознания: Э. В. Ильен-
ков и И. Кант / В. Г. Лобастов // Вопр. философии. – 2004. – № 3. –  
С. 56–66.

Соколова О. Генеза розуміння феномену свідомості / О. Соколова 
// Філософ. думка. – 2008. – № 3. – C. 109–122.

Таланов В. Сознание, открытое новым смыслам жизни / В. Тала-
нов // Alma mater (Вестн. высш. шк.). – 2003. – № 10. – С. 18–25.

Тема 9. Філософські вчення про розвиток

План

1. Діалектика як учення про розвиток і метод пізнання. Історичні 
форми діалектики. Об’єктивна й суб’єктивна діалектика.

2. Принципи діалектики.
3. Основні закони діалектики та їх методологічне значення для 

юридичної теорії та практики. 
4. Категорії діалектики. Значення законів і категорій діалектики 

для теоретичної і практичної діяльності юристів.
5. Класичні й некласичні альтернативи діалектики.

Список додаткової літератури 

Гурій Т. О. Діалектична єдність філософських категорій загально-
го, особливого та одиничного як головна передумова з’ясування 
сутності кваліфікації адміністративного правопорушення / Т. О. Гурій 
// Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т держави і права 
НАН України, 2002. – Вип.18. – С. 179–183.
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Дзьобань О. П. Сучасна соціальна синергетика: до питання про 
визначення концептуальних основ / О. П. Дзьобань // Вісник Нац. 
юрид. академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, 
філософія права, політологія, соціологія / Редкол.: А. П. Гетьман та 
ін. – Х.: Право, 2011. – Вип. 7. – С. 3–15.

Дзьобань О. П. Розвиток ідей синергетики як нової парадигми 
у природничо-науковому і соціальному пізнанні / О. П. Дзьобань // 
Вісник Нац. юрид. академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: 
Філософія, філософія права, політологія, соціологія / Редкол.: 
А. П. Гетьман та ін. – Х.: Право, 2011. – Вип. 9. – С. 3–16.

Катречко С. Л. Как возможна метафизика? / С. Л. Катречко // Вопр. 
философии. – 2005. – № 9. – С. 83–94.

Крисюк Ю. Синергетична інтерпретація соціального порядку / 
Ю. Крисюк // Право України. – 2005. – № 7. – С.30–33.

Науменко Л. К. Эвристический потенциал диалектической теории 
мышления / Л. К. Науменко // Вопр. философии. – 2009. – № 6. – 
C. 60–71.

Тема 10. Сутність і структура пізнавального процесу.
Наукове пізнання, його форми та методи

План 

1. Пізнання як предмет філософського аналізу. Суб’єкт і об’єкт 
пізнання. 

2. Види пізнавальної діяльності: чуттєве й раціональне, емпірич-
не й теоретичне та їх взаємозв’язок.

3. Практика як основа пізнання. Функції практики.
4. Проблема істини у філософії і науці. Критерії істини.
5. Методи наукового пізнання. Рівні методології.
6. Основні форми наукового пізнання та їх взаємозв’язок.

Список додаткової літератури 

Васильченко А. Знання і автономія суб’єкта пізнання / А. Василь-
ченко // Філософ. думка. – 2009. – № 4. – C. 75–83.
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навчальний посібник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків: 
Право, 2017. – 448 с.

Ивакин А. А. Система методологии научного познания / А. А. Ива-
кин // Акт. пробл. політики. – Вип.15. – О.: Юрид. літ., 2002. –  
С. 246–254.

Ильин В. Н. Основная проблема теории познания / В. Н. Ильин // 
Вопр. философии. – 2009. – № 7. – C. 123–134.

Кірюхін Д. Наука і релігія: нові принципи взаємовідносин / Д. Кі-
рюхін // Людина і світ. – 2002. – № 4. – С.10–15.

Норманн Г. Э. Карл Поппер о ключевых проблемах науки ХХ века 
/ Г. Э. Норманн // Вопр. философии. – 2003. – № 5. – С. 96–102.

Петрушенко В. Л. Межі знання і знання меж / В. Л. Петрушенко 
// Філософ. думка. – 2005. – № 3. – С. 3–17.

Пироженко В. О. Поняття істини в суспільствознавстві у контек-
сті ситуаційного аналізу / В. О. Пироженко // Вісн. НАН України. – 
2005. – № 11. – С. 19–31.

Тема 11. Філософські підходи до розуміння людини, 
суспільства, історії

План

1. Сутність людини. Взаємозв’язок біологічного й соціального 
в людині. Сенс життя людини.

2. Основні підходи до розуміння суспільства.
3. Суспільство як система, що самоорганізується й саморозвива-

ється.
4. Сучасні концепції суспільного розвитку: інформаційного сус-

пільства, індивідуалізованого суспільства, неопатримоніального 
суспільства. 

5. Культура як специфічна соціально-духовна реальність. Функції 
культури.

6. Концепції та напрями філософії історії: формаційна, цивіліза-
ційна, теологічна, технократична.
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5. Поточний та підсумковий контроль знань 
студентів

Опис предмета курсу

Курс

Напрям підготовки, 
спеціальність, 
ступінь вищої 

освіти

Характеристика 
(структура) 

навчального курсу

Кількість кредитів 
ECTS: 3

Розділів: 2
Загальна кількість 
годин: 90
Тижневих годин:

аудиторних – 4
самостійної роботи 

студента – 2,5

Галузь знань:
08 «Право»;
29 «Міжнародні 
відносини»

Спеціальність:
081 «Право»;
293 «Міжнародне 
право»
Cтупінь вищої освіти – 
бакалавр

Обов’язкова:

Лекції: 22 год.

Практичні заняття: 
26 год.

Самостійна робота: 
42 год.
 Вид контролю: іспит

Організація поточного контролю

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів 
поточного контролю (ПК). Загальним об’єктом оцінювання знань 
студентів є відповідні частини навчальної дисципліни, засвоєння якої 
перевіряється під час ПК.

Об’єктами ПК знань студентів з філософії є: систематичність та 
активність роботи на лекціях, семінарських заняттях (відвідування 
відповідних форм навчального процесу, активність та рівень знань 
при обговоренні питань), виконання контрольних завдань, інші фор-
ми робіт.

Оцінювання результатів ПК здійснюється викладачем наприкінці 
вивчення кожного розділу. Критеріями оцінювання є: 

а) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарських 
занять, відвідування відповідних форм навчального процесу, само-
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стійне доопрацювання окремих тем чи питань, інші форми робіт (від 
0–10 балів);

б) оцінка за контрольну роботу, яка проводиться у формі тесту-
вання, або в іншій формі за вибором викладача, від 0–10 балів. Пере-
лік тестів або інших завдань, порядок і час їх складання, критерії 
оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів 
на початку навчального семестру.

Підсумковий бал за результатами ПК оформляється під час остан-
нього семінарського заняття.

Загальна кількість балів за ПК складає 40 балів. Кожен розділ 
оцінюється 20 балами. 

Результати ПК знань студентів є основою для визначення загаль-
ної успішності студента і враховуються при виставленні балів за 
підсумковий контроль знань (ПКЗ).

У разі невиконання завдань ПК з об’єктивних причин студенти 
мають право за дозволом декана (викладача) скласти їх до останньо-
го семінарського заняття. Час і порядок складання визначає викладач.

Організація підсумкового контролю

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з філософії здій-
снюється на основі результатів ПК та підсумкового контролю знань 
(ПКЗ) за 100-бальною шкалою. 

Завдання, що виносяться на ПКЗ, оцінюються від 0 до 60 балів.
ПКЗ з філософії проводиться у формі іспиту. Конкретний перелік 

питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, 
критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх скла-
дання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку 
навчального року. 

До екзаменаційного білета включаються три питання. 
До відомості обліку підсумкової успішності заносяться в балах 

сумарні результати ПК та ПКЗ.
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється у за-

лікову книжку відповідно до такої шкали.
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Oцінка
за 

шкалою 
ЕСТS

Визначення

Оцінка  
за 

націона-
льною 

шкалою

Оцінка за  
100-бальною шка-
лою, що викорис-
товується в НЮУ

А
Відмінно – відмінне 

виконання, лише з незначною 
кількістю помилок

5 90–100

В Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками

4

80–89

C
Добре – в цілому правильна  
робота з певною кількістю 

незначних помилок
75–79

D Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків

3
70–74

Е
Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні 

критерії
60–69

FХ
Незадовільно – потрібно 

попрацювати перед тим, як 
перескласти

2

20–59

F
Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс
1–19
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6. Контрольні питання  
для підготовки до іспиту

1. Що таке філософія? Предмет і місце філософії у системі сві-
тоглядного знання. Основні функції філософії.

2. Поняття і структура світогляду. Історичні типи світогляду.
3. Антична філософія: особливості, періодизація та значення 

для формування європейської культури.
4. Досократична філософія (мілетська школа, Геракліт, елеати, 

піфагореїзм). 
5. Атомістичне тлумачення буття в античній філософії (Левкіп, 

Демокріт, Епікур).
6. Філософія Сократа. Етичний раціоналізм Сократа.
7. Філософія Платона. Вчення Платона про ідеї.
8. Філософія Аристотеля: основні ідеї та їх вплив на світову 

філософію. 
9. Філософія епохи еллінізму (кініки, скептики, стоїки, епіку-

рійці, неоплатоніки). 
10. Основні проблеми середньовічної християнської філософії та 

основні етапи її розвитку. Полеміка між реалізмом і номіналізмом.
11. Філософське вчення Фоми Аквінського, його концепція «по-

двійної істини». 
12. Гуманістичний характер та основні напрямки філософії епохи 

Відродження. Основні ідеї епохи Реформації.
13. Емпіризм та сенсуалізм Нового часу. Проблема наукового 

методу, вчення про людину і суспільство (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 
Дж. Берклі). 

14. Раціоналізм Нового часу (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц). 
15. Французький матеріалізм ХVІІІ ст. Вчення про матерію, піз-

нання, людину і суспільство (К. А. Гельвецій, П. Гольбах, Ж. Ламетрі, 
Д. Дідро).

16. Філософія епохи Просвітництва. Французьке Просвітництво 
(Ш. Монтеск’є, Вольтер, Ж. Руссо).

17. Теоретична філософія І. Канта. «Коперніканський переворот» 
у теорії пізнання. 
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18. Практична філософія І. Канта: етичні та естетичні ідеї, кате-
горичний імператив.

19. Г. Гегель, його філософська система і метод.
20. Філософія Л. Фейєрбаха, її антропологічний характер.
21. Російська філософія ХІХ – початку ХХ ст. Головні риси та 

особливості.
22. Філософія марксизму: передумови виникнення, основні ідеї 

та їх вплив на світову філософію й соціальну практику. 
23. Ірраціоналістичний напрям сучасної філософії (А. Бергсон, 

Ф. Ніцше, А. Шопенгауер).
24. Екзистенційна філософія, її основні ідеї.
25. Характерні риси та особливості герменевтики.
26. Фрейдизм і неофрейдизм (З. Фрейд, Е. Фромм, К. Юнг, А. Ад-

лер, Г. Маркузе).
27. Позитивізм: характерні риси та основні етапи розвитку.
28. Сучасна релігійна філософія: неотомізм, персоналізм, тейяр-

дизм.
29. Особливості та головні питання філософської культури Київ-

ської Русі.
30. Філософія українського Відродження та Просвітництва. 
31. Філософські погляди Г. С. Сковороди та їх вплив на розвиток 

вітчизняної філософії.
32. Українська філософія XIX–XXІ століття: основні тенденції та 

напрямки. 
33. Філософський зміст категорії буття та його головні форми. 

Типи онтології.
34. Філософське вчення про матерію. Властивості та структура 

матерії.
35. Рух як спосіб існування матерії та його форми. Взаємозв’язок 

основних форм руху.
36. Простір і час як форми існування матерії. Загальні та специ-

фічні властивості простору й часу.
37. Проблема свідомості у філософії. Різноманітність тлумачень 

проблеми свідомості у класичній і сучасній філософії. 
38. Відображення та форми його еволюції. Свідомість як вища 

форма відображення. 
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39. Біологічні та соціальні передумови походження свідомості. 
40. Свідоме та несвідоме як основні компоненти психіки. Само-

свідомість.
41. Структура та функції свідомості. 
42. Діалектика: її історичні форми та особливості. Об’єктивна 

і суб’єктивна діалектика.
43. Діалектичний принцип загального взаємозв’язку. Види 

зв’язків та їх характеристика.
44. Діалектичний принцип розвитку. Співвідношення розвитку, 

змін і руху.
45. Закон єдності і боротьби протилежностей як спосіб розкрит-

тя джерел і рушійних сил розвитку.
46. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін як спосіб 

розкриття внутрішнього механізму розвитку.
47. Закон заперечення заперечення як спосіб розкриття спрямо-

ваності розвитку. 
48. Категорії діалектики та їх характеристика. Діалектичний ха-

рактер парних категорій.
49. Метафізична концепція розвитку як класична альтернатива 

діалектики.
50. Модифікації метафізичної концепції розвитку (догматизм, 

релятивізм, софістика, еклектика). 
51. Сучасні філософські вчення про розвиток (негативна діалек-

тика, «трагічна» діалектика, синергетика).
52. Пізнання як предмет філософського аналізу. Сутність та струк-

тура пізнавального процесу.
53. Сутність агностицизму та його історичні форми.
54. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу. По-

няття практики. Форми і рівні практичної діяльності. Функції прак-
тики. 

55. Форми чуттєвого пізнання та взаємозв’язок між ними.
56. Раціональне пізнання, його особливості та форми.
57. Проблема істини, види істини. Істина і хибність (помилко-

вість). Критерії істини.
58. Наукове пізнання, його структура та рівні. 
59. Поняття методу. Класифікація методів наукового пізнання та 

їх характеристика.
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60. Логіка наукового дослідження та його етапи (факт, проблема, 
гіпотеза, доказ, теорія). 

61. Філософія суспільства. Розвиток поглядів на суспільство в іс-
торії філософії. 

62. Сучасні концепції суспільного розвитку: концепція постінду-
стріального суспільства.

63. Сучасні концепції суспільного розвитку: концепція інформа-
ційного суспільства.

64. Сучасні концепції суспільного розвитку: концепція індивіду-
алізованого суспільства.

65. Сучасні концепції суспільного розвитку: концепція неопатри-
моніального суспільства.

66. Суспільство як система. Соціальна структура суспільства та 
її елементи. 

67. Поняття соціального інституту. Різновиди соціальних інсти-
тутів та їх характеристика.

68. Діяльність як специфічний засіб існування соціального. 
Основ ні елементи та сфери соціальної діяльності.

69. Сфери (підсистеми) суспільного життя (економічна, духовна, 
політична, соціальна).

70. Суспільні закони, їх особливості, класифікація і механізм дії. 
71. Проблема розвитку суспільства і динаміки соціальних про-

цесів. 
72. Проблема людини в історії філософської думки. 
73. Основні концепції походження людини (космічна, релігійна, 

еволюційна).
74. Основні концепції сутності людини (біологізаторські, соціо-

логізаторські, спірітуалістичні).
75. Антропосоціогенез, його сутність і комплексний характер.
76. Проблема сенсу життя людини. Основні способи обґрунту-

вання сенсу життя.
77. Зміст понять: людина, індивід, особистість, індивідуальність. 

Поняття статусу й ролі.
78. Особистість як соціальна характеристика людини, її внутріш-

ня структура, детермінуючі фактори. Типологія особистостей.



79. Проблема свободи і відповідальності людини, їх взаємна 
обумовленість.

80. Історичні типи взаємовідносин людини і суспільства.
81. Духовне життя суспільства: поняття, сутність, структура.
82. Суспільна свідомість та її структура. Рівні суспільної свідо-

мості. Суспільна психологія та суспільна ідеологія.
83. Форми суспільної свідомості, критерії їх розрізнення і взаємо-

дія.
84. Культура як специфічна соціальна реальність. Структура та 

функції культури.
85. Східна й західна моделі культури, їх характерні риси, відмін-

ності і взаємовпливи. 
86. Предмет, структура та функції філософії історії.
87. Сучасні напрямки філософії історії (онтологічний, гносеоло-

гічний, аксіологічний, технократичний). 
88. Формаційний підхід до розуміння історії як варіант моністич-

ного тлумачення історичного процесу.
89. Цивілізаційний підхід до розуміння історії. Концепції локаль-

них цивілізацій (М. Данилевський, О. Шпенглер, П. Сорокін): сутність 
та особливості.

90. Проблема сенсу історії (К. Ясперс, Ф. Фукуяма).
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