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1. Опис навчальної дисциплін 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

Галузь знань 

08 Право  
 

Спеціальність: 

081 Право  

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1  1-й 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й 1-й 

Лекції 

  

20 год. 6 год. 

Семінарські 

20 год. 4 год. 

Самостійна робота 

80 год. 110 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Соціальна філософія» для підготовки 

докторів філософії за спеціальністю 081 «Право» визначається трьома чинниками: 

по-перше, філософія є світоглядною дисципліною, а тому знання її сприяє 

формуванню адекватних сьогоденню поглядів на світ і місце людини в цьому 

світі; по-друге, філософія має методологічну функцію, а тому її знання є 

виключно важливими при науково-дослідній роботі у сфері правознавства; по-

третє, знання загальних положень окремих галузей філософії, особливо філософії 

права, дозволить майбутнім юристам  сформувати основні принципи розуміння 

права, дасть ціннісні орієнтири при розв’язанні тих проблем, які виникають у 

практичній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни полягає у вивчені предмета філософії, 

яким є буття в самому широкому розумінні цього слова: матеріальне й духовне, 

природне й соціальне, чуттєве й поза чуттєве, актуальне й потенціальне, а також 

процеси становлення як перехід від небуття до буття. Одним із найважливіших 

елементів предмета філософії є сама філософія в її історичному вимірі, її 

походження й розвиток в історії людства, роль і місце в культурі й практичній 

діяльності. Кожна філософська система, з одного боку, є результатом критичного 

переосмислення тих філософських учень, що існували до неї, а з іншого, -  

відображенням розвитку сучасної соціокультурної ситуації, її узагальненням. 
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Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОНП). 

 Загальні компетентності: ЗК 01. Здатність виявляти та вирішувати 

проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і здійснювати 

власні дослідження. 

ЗК 02. Здатність приймати обґрунтовані самостійні рішення, планувати, 

організовувати і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні з 

використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій на основі 

цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в області 

права. 

ЗК 03. Здатність здійснювати організацію освітнього процесу та підготовку 

здобувачів вищої освіти до професійно-орієнтованої діяльності. 

ЗК 06. Здатність ефективно спілкуватись, обмінюватись думками із 

загальною та спеціальною аудиторією у національному та міжнародному 

контексті, а також подавати інформацію у зручний та зрозумілий спосіб.   

Спеціальні компетентності: СК 01. Здатність формулювати наукову 

проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 

правозастосовної практики. 

СК 02. Здатність планувати і проводити наукові дослідження з 

використанням теоретичних та прикладних досягнень у сфері правозастосування 

та впроваджувати їх результати у практику роботи правоохоронних органів та 

суду. 

СК 03. Здатність ідентифікувати, збирати, опрацьовувати, аналізувати та 

критично оцінювати результати правотворчої діяльності, виробляти пропозиції 

щодо її удосконалення.  

СК 04. Здатність до підготовки власного наукового дослідження або 

наукової статті у фахове видання з юридичних наук. 

СК 06. Здатність здійснювати пошук, обробку та аналіз фундаментальних 

праць провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі дослідження, 

конструктивно критикувати підходи інших вчених, надавати особисті визначення 

правових категорій, дотримуючись принципів етики та академічної 

доброчесності. 

СК 08. Здатність кваліфіковано з дотриманням етики та академічної 

доброчесності відображати результати наукових досліджень у наукових статтях і 

тезах та опублікувати у фахових вітчизняних виданнях та у виданнях, які входять 

до міжнародних наукометричних баз. 

СК 10. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти 

альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів. 

Результати навчання: РН 01. Самостійно мислити, проводити критичний 

аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей.  

РН 02. Знати методологічні засади (підходи, принципи та методи) правового 

дослідження.  
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РН 03. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні 

напрями, методи й моделі вирішення проблем в галузі права. 

РН 04. Демонструвати навички самостійного виконання наукового 

дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 

результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний 

розвиток та навчання інших. 

РН 05. Розробляти та реалізовувати проєкти, включаючи власні 

дослідження, в юридичній сфері на відповідному фаховому рівні, досягати 

наукових результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних 

правових, соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем. 

РН 06. Вміти самостійно проводити викладацьку діяльність у ЗВО 

юридичного профілю та використовувати результати наукової діяльності у 

педагогічній практиці в умовах динамічних змін розвитку суспільства. 

РН 11. Вміти самостійно збирати та критично опрацьовувати правові 

джерела, проводити їх текстологічне вивчення, тлумачення, надавати їм критичну 

характеристику. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Соціальна філософія» 

має міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами як, «Методологія наукового 

пізнання», «Гуманітарні пріоритети правової діяльності та управління», 

«Педагогічна компетентність викладача ЗВО», «Педагогічна практика». 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема № 1. Суспільство як об’єкт філософського пізнання 

Поняття соціального суб’єкта та його різновидів. Людина і суспільство як 

соціальний суб’єкт. Основні характеристики суспільства. Співвідношення понять 

„суспільне” і „соціальне”. Різновиди соціального суб’єкта (економічний, 

політичний, моральний, правовий, естетичний, філософський, релігійний тощо). 

Соціальна структура суспільства. Поняття соціальної структури. Сім’я як 

соціальна ланка суспільства. Соціальна група. Поняття „страти”. Нація як 

соціальний феномен. Соціальна стратифікація і мобільність. 

Суспільний ідеал і соціальна дійсність. Проблема соціального вибору. 

Різновиди соціального ідеалу. Рушійні сили соціального процесу. Місце і роль 

реформ, революцій в соціальному процесі. Прогрес і регрес як моменти розвитку 

суспільства. 

 

Тема № 2. Філософія історії 

Класифікація філософського розуміння історичної реальності. Поняття 

історизму. Споглядання історії як доленосності. Означеність „відкритості” історії. 

Сутність історичного процесу. Всеєдність історії. Особистісне начало 

історії. Колективна історична творчість.  
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Проблема сенсу історії та її цінностей. Тотожність людини і історії. 

Моральність історії. Основні орієнтири історичного процесу. Гуманізм як сенс та 

основна цінність історії. 

 

Тема № 3. Філософія економіки 

Поняття суспільного виробництва та його різновиди. Соціально-

філософський зміст поняття „суспільне виробництво”. Матеріальне і духовне 

виробництво. Інтелект як основа сучасного виробництва. Поняття суспільного і 

соціального виробництва. 

Сутність взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. Поняття 

„продуктивні сили”. Структура продуктивних сил. Поняття „виробничі 

відносини”. Власність в структурі виробничих відносин. „Теорія людських 

стосунків”. Основні ознаки та сутність нового економічного мислення. 

 

Тема № 4. Філософія політики 

Політика як явище суспільного життя. Сучасне означення політики. Влада 

у структурі політики. Політична свідомість і політика. Поняття політичної 

філософії. 

Політична система суспільства, її структура і функції. Поняття політичної 

системи та її структури. Держава – основна складова політичної системи. 

Політичні партії, громадські організації і рухи. Класифікація політичної системи.  

Правова держава і громадянське суспільство. Поняття держави. Форми 

держави. Форми державного правління і устрою. Поняття правової, соціально 

справедливої держави. Громадянське суспільство: поняття, проблеми формування 

і розвитку. 

 

Тема № 5. Філософія права. 

Специфіка філософських і правознавчих підходів до права й правової 

дійсності. Сутність права. Право й мораль, право й релігія. Матеріальні й духовні 

витоки права. Злочин і покарання та їх філософський зміст. Свобода й право. 

Правовідносини як вид соціальних відносин. Правосвідомість і її роль у 

ствердженні норм права. Проблема справедливості в історико-філософському 

дискурсі. Справедливість як рівність і нерівність. Теоретичні й практичні аспекти 

справедливості. Істина й справедливість. Договір як форма справедливості. 

Право і права людини. Обґрунтування загальнолюдських прав. 

 

Тема № 6. Філософія культури та мистецтва 

Проблема культури в сучасній філософії. Багатоманітність наукових і 

філософських підходів до культури. Культурологія. Культура як спосіб 

життєдіяльності людей і процес самовідтворення людини. Елементи культури. 

Розвиток суспільства й динаміка культури. Еволюціонізм, дифузіонізм і 

функціоналізм у поглядах на культуру.  

Культура й природа. Культура й цивілізація. Культура і релігія. Культура і 

мистецтво. 
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Єдність і різноманіття культур. Поняття масової культури. Культура і 

культурність. Культура та антикультура. Культура особистості сьогодення. 

Сутність національної культури. Толерантність і плюралізм як важливі ознаки 

сучасної культури. 

 

Тема № 7. Філософія мови 

Філософський і науковий аспекти походження мови. Роль мови у 

формуванні свідомості людини. Мова як специфічний засіб зберігання й передачі 

інформації.  

Мова й мислення. Мова й знак. Знак і символ. Образ і знак. Функції мови: 

оформлення мислення, інформаційно-комунікативна, загальнокультурна. Засоби 

вираження мови: звуковий, пластичний, ідеографічний, понятійний.  

Мовна культура. Мовні ігри. Місце мови в процесі духовного освоєння світу. 

Сучасні проблеми філософії мови. 

 

Тема № 8. Проблема людини у контексті філософської компаративістики 

Специфіка філософського підходу до проблеми людини. Поняття „людина”: 

філософська багато вимірність. Сучасна постановка і вирішення проблеми 

людського начала. Проблема самодостатності людини. Людина, особистість індивід, 

індивідуальність.  

Життя, смерть і безсмертя людини. Життя як цінність. Проблемі смислу 

життя людини. Тема смерті в релігії й філософії. Безсмертя: біологічні, соціальні й 

духовні аспекти. 

Проблема людського щастя в історії філософії. Змістовні складові щастя. 

Діяльність як прагнення до щастя і її протиріччя. Значення категорії щастя для 

розуміння призначення й сенсу життя людини. 

Природа цінностей. Класифікація й ієрархія цінностей. Філософське 

обґрунтування системи цінностей. Ціннісні орієнтації людини і їх формування. 

Індивідуальні, групові й загальнолюдські цінності. Цінності й ідеали, їх роль у 

житті людини й суспільства. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 семестр 1 семестр 

Модуль 1 
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Тема 1. 

Суспільство як 

об’єкт 

філософського 

пізнання 

16 4 4   8 14  

 

 

 

 

2 

 

 

  14 

Тема 2. Філософія 

історії 

16 4 4   8 18 2 

 

 

 

  14 

Тема 3. Філософія 

економіки 

16 2 2   12 14  

 

 

 

  14 

Тема 4. Філософія 

політики 

14 2 2   10 14  

 

 

 

 

2 

 

  14 

Тема 5. Філософія 

права 

16 2 2   12 14 2   12 

Тема 6. Філософія 

культури та 

мистецтва 

14 2 2   10 16    14 

Тема 7. Філософія 

мови 

10 2 2   6 14   14 

Тема 8. Проблема 

людини в 

контексті 

філософської 

компаративістики 

18 2 2   14 16 2   14 

Усього годин  120 20 20   80 120 6 4   110 

 

 

5. Теми семінарських занять  

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Суспільство як об’єкт філософського пізнання 4 

2 Філософія історії 4 

3 Філософія економіки 2 

4 Філософія політики 2 

5 Філософія права 2 

6 Філософія культури та мистецтва 2 

7 Філософія мови 2 

8 Проблема людини в контексті філософської компаративістики 2 

 Разом 20 

 

6. Tеми семінарських занять 
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(заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Суспільство як об’єкт філософського пізнання 2 

2 Філософія права 2 

 Разом 4 

 

7. Самостійна робота  

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

1 Суспільство як об’єкт філософського пізнання 8 

2 Філософія історії 8 

3 Філософія економіки 12 

4 Філософія політики 10 

5 Філософія права 12 

6 Філософія культури та мистецтва 10 

7 Філософія мови 6 

8 Проблема людини в контексті філософської 

компаративістики 

14 

 Разом 80 

 

Самостійна робота  

(заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

1 Суспільство як об’єкт філософського пізнання 14 

2 Філософія історії 14 

3 Філософія економіки 14 

4 Філософія політики 14 

5 Філософія права 12 

6 Філософія культури та мистецтва 14 

7 Філософія мови 14 

8 Проблема людини в контексті філософської 

компаративістики 

14 

 Разом 110 
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Зміст самостійної роботи ад’юнктів, аспірантів складається з таких видів 

робіт: підготовка до усіх видів поточного і підсумкового контролю, у тому числі 

семінарських занять, модульної контрольної роботи і екзамену, самостійного 

опрацювання окремих питань, що не розглядалися у лекційному курсі, а також 

виконання творчо-аналітичних завдань до кожної з тем навчальної дисципліни.  

 

8. Індивідуальні завдання  

 

Навчальним планом передбачено, що ад’юнкт (аспірант) під час вивчення 

навчальної дисципліни «Соціальна філософія» повинен виконати індивідуальне 

завдання, яке оформлюється у вигляді реферату або презентації, з обов’язковим 

захистом роботи на семінарському занятті. Метою виконання індивідуальної 

роботи є вирішення проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні 

матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання.  

Темою індивідуальної роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних 

проблем теоретичної (практичної) філософії, яка відповідає завданням та умінням, 

передбаченим навчальною дисципліною. Тематика індивідуальних завдань 

міститься у додатках (додаток 1).  

  

9. Методи навчання 

 

Пояснювально-ілюстративний метод з використанням інтерактивних лекцій, 

репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; 

методи оволодіння новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та 

оцінювання знань, умінь і навичок. 

 

10. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

                                        (для денної форми навчання)  

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.   

З навчальних дисциплін, що вивчаються впродовж двох і більше 

семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за 

попередні семестри.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої 

освіти:  

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) –      

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом за семестр -  визначає максимальну 

кількість навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не 

більше 50-ти  балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності 

від активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», 

«4» або «5». В кінці семестру науково-педагогічний працівник розраховує 
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суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на семінарських та 

практичних заняттях за формулою:  

  

 ×50,  

  

де:  

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять;  

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр;  

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття;  

«0,66» - балансуючий коефіцієнт;  

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях;  

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної 

роботи, тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна 

кількість балів за одну самостійну роботу);  

- модульна контрольна робота – 10 балів (у разі, якщо у семестрі 

робочою програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї 

модульної контрольної роботи, тоді 10 балів ділиться на їх кількість, це 

і буде  

максимальна кількість балів за одну модульну контрольну роботу);  

- залік/екзамен – 10 балів;  

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів.  

Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив до 73-х 

балів включно, обов’язково складає підсумковий контроль.  

Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив 74 і 

більше балів, має право отримати відповідну кількість балів та відповідну 

оцінку за національною шкалою при складанні підсумкового контролю. 

Здобувач вищої освіти, який бажає покращити свій результат, може складати 

підсумковий контроль.  

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання після закінчення екзаменаційної сесії.   

Підсумкові бали вносяться науково-педагогічним працівником в 

заліковоекзаменаційну відомість та індивідуальний навчальний план здобувача 

вищої освіти за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою.   

(для заочної форми навчання) 
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Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти 

до виконання конкретної роботи в залежності від обраної форми завдання.  

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по засвоєнню 

навчальної дисципліни здійснюється посеместрово, тобто підсумкова 

кількість балів, яку необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом всього семестру 

(модулю) і складає від 60 до 100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної 

дисципліни визначається як середньоарифметична результатів засвоєння 

окремих залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). Для 

переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу оцінювання знань 

середньоарифметична підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20.  

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться 

науково педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та 

індивідуальний навчальний план слухача за шкалою оцінювання ECTS та 

національною шкалою.  

 

11. Критерії оцінювання знань на екзамені  

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано.  

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім 

аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 

конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з 

наявними помилками.    

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок.  

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач 

вищої освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної 
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дисципліни; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні 

знання з конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні 

відповіді на поставлені запитання;  допускає неточності у розкритті окремих 

теоретичних положень, норм та визначень.  

Оцінка “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та 

визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, 

неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

  

За  внутрішньою 

шкалою  закладу  

освіти в балах  

вищої  За шкалою ECTS /За національною шкалою   

   Вноситься до відомості  

   Екзамен  залік  

90 – 100   А/Відмінно   

А,В,С,D,Е/Зараховано  

  

82-89   В/Добре   

74-81   С/Добре  

64-73   D/Задовільно  

60-63   Е/Задовільно  

35-59  

 FX/Незадовільно  

   

FX/Не зараховано  

  

з можливістю повторного складання  

0-34  

 F/Незадовільно  

  

F/Не зараховано  

  

з обов’язковим повторним курсом  

 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 

1. Життя як загально космічний феномен у філософії А.Бергсона. 

2. Культурно-історичне розуміння життя: В.Дільтей, Г.Зімель, О.Шпенглер. 

3. Філософія К.Поппера. Ідеї плюралізму, верифікації та фальсифікації в науці. 

4. Суспільство та людина в концепції Е.Фромма. 
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5. Неопозитивістські концепції права: Г.Кельзен, Х.Харт. 

6. Проблема тлумачення. Теорія Х.-Г. Гадамера. 

7. Структурна антропологія К.Леві-Строса. 

8. Текстова реальність Ж.Деріда. 

9. М.Фуко та перехід до пост структуралізму. 

10. Дослідження Ю.Габермаса у сфері соціальної філософії та філософії права. 

11. Теорія комунікативної дії. 

12. Трансцендентальна прагматика К.-О. Апеля. 

13. Пізнання як особовий вид людської діяльності, передумови наукового 

пізнання. 

14. Проблема можливості пізнання світу. Оптимізм, скептицизм і агностицизм. 

15. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання.  Форми пізнання. 

16. Суб’єкт-об’єктні зв’язки в процесі пізнання. 

17. Постпозитивістське тлумачення науки.  Ідея  парадигми та наукового 

товариства. Праця Т.Куна "Структура наукових революцій". 

18. Методологія та методи наукового пізнання. 

19. Істина як гносеологічна та культурологічна    категорія.  Істина і правда   

Позиція фалібілізму. Істина та достовірність. 

20. Діяльність як універсальний спосіб людського буття. Діяльність і культура. 

Структура діяльності. Проблема опредмечення і розпредмечення. Феномен 

відчуження.  

21. Проблема та ідея в науковому пізнанні. 

22. Наука як пізнавальна система та соціальний інститут. Проблема лідера в 

науці. 

23. Класична, некласичиа та постнекласична наука (основні риси). Типи 

раціональності та ірраціональності. 

24. Місце науки в сучасній цивілізації. Проблеми етики вченого. 

25. Природне і суспільне в людині. 

26. Людина  в пошуках смислу життя та засад свого існування. Життєвий шлях 

людини (К.Ясперс, Марітен, Мунье та ін.). 

27. Поняття особистості.  Особистість і суспільство.  Особистість і держава. 

28. Філософія і культура. Соціокультурні функції філософії  

29. Філософія    творчості,    творчість    як сутнісний елемент буття людини 

(М.Бердяєв, Е.Фромм).  Особливості  наукової творчості. 

30. Проблема сенсу життя і смерті в духовному досвіді людства. 

31. Цінності, їх класифікація і роль в житті людини. 

32. Основні проблеми і перспективи сучасної цивілізації. 

33. Суть суспільної свідомості і її рівні. 

34. Суспільна свідомість, її структура і місце в духовному житті суспільства. 

35. Людський вимір історичного процесу. 

36. Формаційні рівні людської історії та її оцінка. 

37. Суспільство як цілісна система.  Суспільні відносини. 

38. Соціальна природа і зміст духовного життя. 

39. Об’єктивність, всесвітність, сенс людської історії. 

40. Проблема культури в сучасній філософії. 
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41. Об’єктивне і суб’єктивне в соціальному процесі. 

42. Історія, як соціокультурний процес. 

43. Особа, як рухома сила суспільного життя, як суб’єкт історії. 

44. Духовне виробництво та його основні види. 

45. Суть і основні функції права. 

46. Охарактеризуйте українську культуру та менталітет в контексті їх взаємодії 

з культурами Заходу та Сходу. 

47. Форми духовного освоєння оточуючого світу. 

48. Місце і роль правосвідомості в системі права. 

49. Розкрийте характерні риси розвитку Східної та Західної культур. 

50. Логіка історії та історичний процес. 

51. Форми духовно-практичного освоєння соціальної дійсності. 

52. Громадянське суспільство та правова держава. 

53. Системність суспільства.  Чи можливо його звести до суми індивідів ?  

Надіндивідуальність суспільства. 

54. Зміна ціннісно-мотиваційних підходів. 

55. Філософія вчинку. 

56. Відмінності та взаємозв’язок індивідуальної та суспільної свідомості. 

57. Особистість та світ культури. 

58. Соціальна система, як цілісний соціальний організм. 

59. Ідеологія та суспільна психологія – грані взаємодії. 

60. Співвідношення правової сфери з іншими сферами життя суспільства. 

61. Роль потреб та інтересів в діяльності соціальної групи та окремої людини.         

Природа інтересів. 
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Додаток №1 до РП  

 

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи 

 

ВАРІАНТ 1. На основі порівняння вихідних ідей класичної та некласичної 

філософії спробуйте навести приклади із сучасних явищ культурного життя, де 

можна побачити прояви як класичного, так і некласичного підходів. 

ВАРІАНТ 2. Уважно перечитайте наведені міркування Ф.Ніцше і спробуйте 

застосувати їх до пояснення співвідношення класичної та некласичної філософії: 

«…Ми повинні переконатися у наявності наших ідеалів та відкрити, що ми, 

думаючи, що надаємо світу найвище витлумачення, не надали нашому людському 

існуванню навіть і помірковано відповідної йому цінності… Теза «Все позбавлено 

сенсу» може бути передана так: неможливо провести до кінця тлумачення світу, 

на яке була витрачена величезна сила; викликає сумнів, чи не є хибними взагалі 

всі тлумачення світу». Які особливості некласичного філософського бачення 

дійсності та людини наголошені в даних міркуваннях? Сформулюйте та 

обґрунтуйте своє до них ставлення. 

ВАРІАНТ 3. Порівняйте між собою вихідні ідеї А. Шопенгауера та С. 

К’єркегора, виділіть те, що зближує їх позиції, а також те, в чому ці позиції 

відмінні. Виділіть те, що є характерним для явищ некласичної філософії. Чи 

можна помітити в міркуваннях даних філософів елементи, що споріднюють їх із 

класичною філософією? Якщо так, то назвіть такі елементи. 

ВАРІАНТ 4. Прокоментуйте твердження Ф. Ніцше: «Людина, якою вона 

повинна бути, звучить для мене так само дивно, як і дерево, яким воно повинно 

бути». Чи свідчить воно про те, що Ф. Ніцше не визнавав ніяких ідеалів людини? 

Якщо це так, то це твердження суперечить твердженням Ф. Ніцше щодо 

надлюдини. Спробуйте пояснити наведене твердження в контексті інших 

вихідних ідей філософії Ф.Ніцше. 

ВАРІАНТ 5 Порівняйте між собою вихідні тези екзистенціалізму, 

філософської антропології та персоналізму, виділіть в них спільне та відмінне. 

Спробуйте виділити переваги кожного із названих напрямів філософії 

антропологічного спрямування, їхні недоліки. Спробуйте також окреслити 

можливості поєднання даних філософій задля повнішого окреслення людини як 

предмета філософського осмислення. 

ВАРІАНТ 6.Через визначення найперших ознак кризи культури за О. 

Шпенглером, спробуйте проаналізувати прояви сучасної масової культури. У 

підсумку спробуйте аргументувати, в чому можна погодитись із теорією О. 

Шпенглера, а в чому його теорія постає помилковою та неприйнятно. 

ВАРІАНТ 7. Із посиланням на конкретні приклади із життя та на явища 

культури спробуйте пояснити таку особливість українського світосприйняття як 

естетизм та сентиментальність. Чому, на ваш погляд, українська філософська 

думка не мала різкого розмежування із літературою, історіографією, мистецтвом? 
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ВАРІАНТ 8. Посилаючись на конкретні приклади із творів М.В. Гоголя 

продемонструйте те, як в них втілювались та виявлялись філософсько-світоглядні 

ідеї автора? 

ВАРІАНТ 9. Вдумайтесь у тезу відомого онколога ХХ ст.. М. Гармана: 

«Буття є те останнє, про що можна запитувати. Але останнє не може бути 

визначеним. Адже визначити (покладати межі) можна лише на основі чогось 

іншого, що стоїть позаду того, що визначається. Але останнє є те, за чим вже 

нічого немає». Спираючись на ці твердження, спробуйте пояснити, яке значення 

для розгортання людського мислення може мати його відношення до буття як до 

того останнього, про яке можна запитувати. Як пов’язані буття і пізнання? 

ВАРІАНТ 10. Проведіть співставлення таких сфер знань та наук про буття, 

як онтологія, метафізика, космологія, поясніть їх співвідношення. Як ви вважаєте, 

чи зберігає в наш час своє значення натурфілософія? – Обґрунтуйте свої 

твердження. 

ВАРІАНТ 11. Аргументовано поясніть, яке значення для формування та 

функціонування свідомості має той факт, що людська життєдіяльність 

розгортається у сфері штучного створеного соціально-культурного середовища. 

Чи можлива поява свідомості за умов перебування новонародженої дитини в лоні 

недоторканої природи? 

ВАРІАНТ 12. Увійдіть у мисленний експеримент, що допоможе вам краще 

зрозуміти важливі ознаки свідомості. Уявіть собі, що ви маєте можливість 

спостерігати непомітно за діями якоїсь людини, що, припустимо, рухається і діє 

на певній території (можливо – території свого маєтку). Ця людина не підозрює, 

що за нею хтось спостерігає. Спробуйте визначити, за якими ознаками ви могли 

би впевнено стверджувати, що ця людина діє свідомо. Назвіть чітко ці ознаки, 

аргументуйте свої твердження. 

ВАРІАНТ 13. Коли бобри будують собі житло, пташки – гнізда, інші 

тварини доглядають за своїми дітьми, павуки плетуть павутиння, їхні дії 

нагадують виробничі дії та трудові операції людини. Спробуйте чітко та 

аргументовано визначити, чим саме, за якими ознаками та характеристиками між 

означеними діями тварин та діями людини пролягає якісна відмінність. 

ВАРІАНТ 14. Як ви можете оцінити наступне твердження: «Оскільки 

духовні процеси мають фундаментальну відмінність від будь-яких природних, 

остільки врахування механізмів нейрофізіологічних процесів людини нічого не 

дає для розуміння свідомості». Спробуйте дати всебічну оцінку даному 

твердженню, тобто знайдіть в ньому прийнятне, а також і неприйнятне, спробуйте 

переформулювати його таким чином, щоби воно стало виправданим та корисним 

для осмислення свідомості. 

ВАРІАНТ 15. Прокоментуйте два положення Ж.-П. Сартра: «Існування 

людини передує її сутності»; «Людина постійно знаходиться поза самою собою. 

Саме проектуючи себе та втрачаючи себе назовні, вона існує як людина». В якому 

сенсі людина знаходиться поза собою? Як це пов’язане із її здатністю діяти 

цілеспрямовано? З її зацікавленістю всім, що є у світі? Якими прикладами можна 

підтвердити тезу про те, що існування передує сутності людини? 
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ВАРІАНТ 16. Чому в різних версіях походження людини так чи інакше 

проглядає сперечання еволюціонізму та креаціонізму? Поясніть сутність даних 

позицій. Як ви вважаєте, версія занесення людини на Землю або прищеплення їй 

особливих здатностей інопланетянами ближче за сутністю до еволюціонізму чи 

креаціонізму? 

ВАРІАНТ 17. Використовуючи різні формулювання антропного принципу, 

спробуйте оцінити твердження про те, що людина постає кінцевою метою всіх 

процесів та параметрів Всесвіту. Які аргументи можна навести на користь цього 

твердження? Які – проти? 

ВАРІАНТ 18. М. Шелер, один із засновників філософської антропології у 

ХХ ст., писав, що як особистість людина підноситься над протилежністю 

організму та навколишнього світу. Як ви можете прокоментувати дане 

твердження? Що дозволяє особистості піднестися над реальністю свого життя та 

реальністю світу? Що це дає людині як особистості? 

ВАРІАНТ 19. Спробуйте пояснити наступну проблемну ситуацію і 

обґрунтувати виправданий варіант її вирішення. Невід’ємною властивістю 

людини є свобода волі. Історія являє собою результат вільних волевиявлень 

людей. Проте вона розвивається за власними закономірностями. Відповідно, вона 

не лишає людині вибору, а, навпаки, диктує їй спосіб життя та характер 

діяльності. Як ви можете пояснити таку суперечність? 

ВАРІАНТ 20. Спробуйте поміркувати над наведеною нижче суперечністю 

історичного процесу; розгорніть сукупність тверджень, що можуть сприяти її 

осмисленню та вирішенню. Історія є продуктом і результатом діяльності людей. 

Поза діями живих реальних людей ніякої історії немає. Але якості, властивості 

людини як людини залежать від стану історії, від історичного рівня розвитку 

суспільства. Отже, люди породжують історію, а історія породжує людей. Як 

можна вийти за межі цього «зачарованого кола»? 

ВАРІАНТ 21. Як ви вважаєте, чи можна використати поняття «ноосфера», 

запроваджене в науку В. Вернадським та Т. де Шарденом, для осмислення 

глобальних проблем та позначення шляхів їх розв’язання? – Поясніть свої думки. 

ВАРІАНТ 22. Поясніть, як у вихідних ідеях філософської концепції Г. 

Сковороди проявились основні особливості української філософії, українського 

світосприйняття. Чому Г. Сковороду інколи називають «українським Сократом»? 

– Аргументуйте свої твердження. 

ВАРІАНТ 23. Поясніть, якою лінією міркування можна пов’язати між 

собою поняття буття «Буття є те останнє, про що можна запитувати. Але останнє 

не може бути визначеним. Адже визначити (покладати межі) можна лише на 

основі чогось іншого, що стоїть позаду того, що визначається. Але останнє є те, за 

чим вже нічого немає» та визначення хибного та істинного. 

ВАРІАНТ 24. Поясніть, в чому полягає відмінність між поняттями «буття» 

та поняттям «все існуюче»? Продемонструйте, чому філософське розуміння 

дійсності не може задовольнитися поняттям «все існуюче». 

ВАРІАНТ 25. У шестидесяті роки ХХ ст.. досить жваво обговорювалась 

версія про те, що дельфіни мають не менш розвинений інтелект, ніж людина, що 

вони також живуть і діють свідомо. Прокоментуйте у цьому плані результати 
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експерименту. Коли людина тоне, то дельфіни виштовхують її на поверхню. 

Виявилось, що вони виштовхують на поверхню води також і гумовий макет 

людини, а також і колоду, що занурюється у воду. Про що свідчать ці факти? Чим 

у цьому плані відрізняється дія людини від дій тварин? 
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