ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ
ФІЛОСОФІЯ
РОЗДІЛ I. Філософія та її історія
ТЕМА 1. Філософія і світогляд
Проблема відношення людини до світу. Буття як абсолютна передумова світогляду і філософії.
Буття та життєдіяльність. Філософія як любов до мудрості. Основне коло філософських
проблем. Специфіка філософського розуміння дійсності. Філософія і наука. Філософія і політика.
Філософія та ідеологія. Філософія і державне управління. Філософія і культура. Філософія і
мораль. Філософія і право.
Світогляд як форма самоусвідомлення людини та духовно-практичний спосіб освоєння світу.
Класифікація світогляду. Основні складові світогляду: знання, віра, переконання, цінності,
ідеали. Відношення “людина – світ” як основна проблема світогляду.
Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, науковий, філософський та їх специфіка.
ТЕМА 2. Філософія, її предмет та роль у суспільстві
Універсальність філософського знання. Матеріалізм та ідеалізм як два головних напрями
історичного розвитку філософії. Основне питання філософії та його історичні форми.
Проблема взаємовідношення буття і духу. Діалектика і метафізика.
Основні функції філософії: методологічна, світоглядна, пізнавальна, виховна, соціальнопрактична. Загальноцивілізаційне і національне у філософії. Людина як найвища цінність. Місце
і роль філософії у сучасному суспільному житті. Основні функції філософії.
ТЕМА 3. Основні етапи історичного розвитку філософської думки
Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Космоцентризм античної філософії.
Середньовічна філософія. Філософія доби Відродження, Реформації та Нового часу.
Гуманістичний зміст Ренесансу. Німецька класична філософія, її місце і роль в історії світової
філософії. Російська релігійна філософія ХІХ – поч. ХХ ст. Слов’янофіли та західники. Філософія
всеєдності.
ТЕМА 4. Основні етапи розвитку філософії в Україні
Передумови виникнення та світоглядні ідеї у культурі Київської Русі. Основні риси Відродження
в Україні. Розвиток науки, культури та світської освіти, поширення ідей гуманізму. Острозька
колегія. Зародження професійної філософії.
Філософія у Києво-Могилянській академії. Філософські погляди Г.Сковороди. Філософські
погляди М.Драгоманова, Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка. М.Грушевський як історик,
філософ і державний діяч. Концепція національної еліти в історіософії В. Липинського та в
політології Д. Донцова. Д. Чижевський про формування української духовності.
Основні проблеми розвитку філософії у сучасний період.
ТЕМА 5. Головні напрями сучасної світової філософії
Виникнення некласичних філософських учень: перегляд класичної моделі світорозуміння.
Передумови становлення філософії марксизму, її основні ідеї. Ірраціоналістичні напрямки
сучасної філософії (філософія життя, філософія волі до влади, фрейдизм та неофрейдизм).
Позитивізм та неопозитивізм. Антропологічна філософія. Екзистенціалізм. Герменевтика.
Феноменологія. Сучасні релігійна філософія. Філософія постмодерну.

РОЗДІЛ II. Онтологія і гносеологія
ТЕМА 6. Буття, життєдіяльність, матерія
Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення. Роль категорії “субстанція” для
визначення онтологічних основ і способів буття світу. Типи онтології: монізм, дуалізм,
плюралізм. Онтологія та гносеологія. Структура буття. Суспільне буття та його основа. Життя
як самоцінність. Індивідуальне буття людини. Проблеми вибору шляхів життя. Свобода і
відповідальність. Сенс буття. Ідеали та цінності людського життя. Буття і матерія.
Рух як спосіб існування матеріального світу. Рух і розвиток. Формування науково-філософського
поняття матерії. Основні форми руху матерії та взаємозв’язок між ними. Співвідношення
біологічної та соціальної форм руху матерії. Простір і час як загальні форми існування матерії.
Соціально-історичний простір і час.
ТЕМА 7. Проблема свідомості у філософії
Генезис свідомості. Відображення як найбільш загальна властивість матерії. Розвиток форм
відображення. Свідомість як вища форма відображення. Біологічні та соціальні передумови
виникнення й розвитку свідомості. Основні компоненти свідомості. Свідомість та мислення.
Свідомість і мозок. Свідомість і психіка. Свідоме й несвідоме у психіці людини. Психіка й етнос.
Свідомість як ідеальна діяльність. Природа ідеального. Зв’язок матеріального та ідеального.
Основні структурні рівні свідомості – несвідоме, підсвідоме, надсвідоме у філософії З.Фрейда.
Відносна самостійність і творча активність свідомості. Функції свідомості.
Суспільна та індивідуальна свідомість. Буденна, масова та теоретична свідомість. Рівні
суспільної свідомості та їх структура. Форми суспільної свідомості.
Сучасні проблеми формування національної самосвідомості в Україні.
ТЕМА 8. Діалектика як вчення про розвиток і метод мислення
Розвиток уявлень про діалектику в історії філософії та культури. Основні форми діалектики:
антична, гегелівська, марксистська, екзистенціальна, “негативна”.
Діалектика як вчення про загальний зв’язок та розвиток. Принципи діалектики. Поняття зв’язку
та розвитку. Суперечність як особливий тип зв’язку, єдність протилежностей, джерело руху і
саморозвитку. Розвиток як єдність прогресу і регресу. Діалектика як система категорій, законів і
принципів. Діалектика як вчення про найбільш загальні закони розвитку універсуму.
Поняття закону. Зміст основних законів діалектики: закон єдності та боротьби протилежностей,
закон взаємного переходу кількісних та якісних змін, закон заперечення заперечення. Зв’язок
законів і категорій діалектики.
Субстанційні і співвідносні (парні) категорії діалектики. Зміст основних парних категорій
діалектики: загальне, особливе, одиничне; сутність і явище; зміст і форма; можливість і
дійсність; необхідність, випадковість, свобода; причина, наслідок, взаємодія тощо.
Методологічне значення законів, принципів і категорій діалектики для пізнання і юридичної
практики.
Альтернативи діалектики. Традиційні (класичні) альтернативи діалектики: метафізика,
догматизм, релятивізм, софістика і еклектика. Модифікація діалектики в сучасних філософських
доктринах (“негативна діалектика”). Синергетика.
ТЕМА 9. Теорія пізнання
Специфіка пізнання та пізнавальних здібностей людини. Соціально-практична природа
пізнання. Структура пізнавального процесу. Поняття суб’єкта, об’єкта, предмета, мети, засобу
та результату пізнання. Суб’єкт-суб’єктні, суб’єкт-об’єктні та об’єкт-об’єктні зв’язки й відношення
у структурі пізнання. Емпіричний і теоретичний рівні пізнання. Основні форми чуттєвого та
раціонального пізнання. Пізнання і творчість. Проблема істини у філософії й науці. Діалектика

абсолютної і відносної істини. Конкретність істини. Критерії істини. Істина і хибність. Практика як
критерій істини.
ТЕМА 10. Методологія пізнання та практики
Поняття методу та методології. Співвідношення філософської, загальнонаукової та спеціальнонаукової методології. Класифікація методів наукового пізнання та її критерії.
Основні методи філософського дослідження: сходження від абстрактного до конкретного,
єдність історичного і логічного, збіг початку і принципу тощо.
Основні методи емпіричного пізнання: спостереження, описання, порівняння, аналогія,
вимірювання, експеримент. Основні методи теоретичного дослідження: індукція та дедукція,
аналіз та синтез, ідеалізація та формалізація, гіпотетико-дедуктивний метод. Евристичні методи
наукового пізнання: інтуїція, брейнстормінг, метод експертних оцінок.
Факт, проблема (проблемна ситуація), ідея, гіпотеза, концепція, теорія як форми наукового
пізнання та засоби його розвитку. Свобода наукової творчості. Етичні засади діяльності
спеціаліста.
РОЗДІЛ ІІІ. Соціальна філософія та філософія історії
ТЕМА 11. Соціальна філософія, її предмет, завдання та роль у суспільстві
Соціальна філософія як світогляд, метод пізнання і теорія суспільно-історичного розвитку.
Співвідношення соціальної філософії, філософії історії та суспільних наук. Співвідношення
пізнавального та світоглядного аспектів соціальної філософії. Відношення “людина –
суспільство” як об’єкт соціальної філософії. Теоретична, світоглядна, методологічна та
практична функції соціальної філософії.
Соціальна філософія і розбудова української державності.
ТЕМА 12. Людина і природа
Філософсько-світоглядний зміст проблеми відношення людини до природи.
Природа як універсум, космос, всезагальна сутність речей, об’єктивна реальність, природне
довкілля, географічне середовище тощо.
Зовнішня та внутрішня природа людини, “перша” та “друга” природа, біо- та ноосфера,
“неорганічне” тіло людини. Природа як всезагальний предмет людської праці, засіб до життя та
самоцінність. Людина як біо-психо-соціальна єдність.
Антропосоціогенез і його комплексний характер. Основні фактори антропосоціогенезу: праця,
спілкування, мова. Генезис праці, знаряддєва діяльність, виробництво. Роль мови в процесі
антропосоціогенезу, у формуванні свідомості та предметно-практичній діяльності.
Екологія і здоров’я людини. Проблема екологічної безпеки України. Сучасні демографічні
проблеми в Україні та світі і шляхи їх розв’язання.
ТЕМА 13. Єдність та багатоманітність суспільно-історичного розвитку
Історичні форми взаємодії суспільства і природи. Ідеї географічного детермінізму і геополітики
в контексті аналізу суспільних процесів. Формування та розвиток ідеї суспільного прогресу в
історії філософської та суспільно-політичної думки. Співвідношення понять “розвиток”, “прогрес”
і “регрес”. Еволюція, революція, реформа. Сутність і критерії суспільного прогресу. Духовні
потреби, духовні цінності та інтереси. Діалектика відносного й абсолютного в суспільному
прогресі. Рушійні сили суспільного розвитку. Культурно-історичні форми та етапи суспільного
прогресу. Науково-технічний прогрес. Сутність сучасної НТР. Історична доля марксистської
теорії суспільно-економічних формацій. Сучасні концепції суспільно-історичного розвитку.

Формаційний та цивілізаційний підходи до розуміння історичного процесу. Сучасні
постіндустріальні концепції суспільного розвитку. Плюралізм форм і напрямів сучасного
суспільного розвитку. Суспільний ідеал та суспільний процес. Співвідношення стихійного і
свідомого в історичному розвитку. Проблема суб’єкта суспільно-історичного процесу. Людина,
народ і маси. Футурологія і реальний світовий процес. До світової єдності – через культурне
розмаїття.
ТЕМА 14. Філософія суспільства
Поняття суспільства. Основні підходи до розуміння сутності суспільства і суспільного життя
людини (натуралістичний, ідеалістичний, теологічний, матеріалістичний, реалістичний).
Суспільство як “соціальний організм”, цілісний характер суспільних відносин між людьми.
Особливості соціального детермінізму. Потреби, інтереси, цілі. Специфіка соціальних законів.
Суперечності між людиною та суспільством і форми їх розв’язання. Колективізм та
індивідуалізм. Практична основа буття суспільства. Основні сфери суспільного життя людини:
економічна, соціальна, політична, духовна, сімейно-побутова. Соціальна структура суспільства
(суб’єкти, відносини, соціальні інститути, діяльність). Інформаційне суспільство, філософська
сутність інформації, філософія інформаційного права.
Економічна сфера суспільства
Суспільне виробництво, його сутність, структура та роль у житті суспільства.
Поняття способу виробництва. Сутність і структура продуктивних сил. Виробничі відносини та
їх форми. Поняття власності. Особливості діалектики продуктивних сил та виробничих відносин
у сучасну епоху. Сутність, структура та закономірності історичного розвитку духовного
виробництва. Діалектика матеріального та духовного виробництва. Доля духовного
виробництва в умовах ринку.
Політична сфера суспільства
Політична діяльність, політичні відносини, політична свідомість та політичні інститути. Елементи
політичної організації суспільства: держава, партії, суспільно-політичні рухи, громадські
формування. Співвідношення політики, права та ідеології. Форми політичної влади. Влада,
демократія та суспільне самоврядування. Сутність, походження та історичні закономірності
розвитку держави. Форми правління та державного устрою. Політичний режим. Шляхи побудови
правової держави в Україні.
Соціальна сфера життя суспільства
Соціальна діяльність та соціальний захист населення.
Поняття класів. Соціальні страти. Особливості динаміки сучасної соціальної структури України.
Соціальна практика як діяльність щодо регулювання та зміни характеру суспільних відносин.
Соціальні суперечності та способи їх розв’язання. Революція, еволюція, війна. Історичні форми
спільності людей: рід, плем’я, етнос, раса, народність, нація, транснаціональна спільнота.
Природа націоналізму, шовінізму та інтернаціоналізму.
національних відносин в Україні та в інших країнах СНД.
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Сім’я та сімейно-побутові відносини. Основні засади сім’ї. Сім’я як осередок громадянського
суспільства, форма відтворення життя, основа поступального розвитку суспільства, зміни
поколінь. Сучасні етнічні, соціальні та психологічні проблеми сімейно-шлюбних відносин.
Духовна сфера життя суспільства
Духовні відносини у суспільстві. Духовність і ментальність. Особливості ментальності
українського народу. Структура суспільної свідомості. Загальна характеристика форм
суспільної свідомості: наукової, релігійної, філософської, художньої, моральної, політичної,
правової. Шляхи формування і розвитку української національної самосвідомості.
Поняття культури, ціннісні та технологічні виміри культури. Культура і соціум. Цивілізація і
культура. Гуманістична природа культури. Формування та етапи розвитку культури.

Загальнолюдське і національне в культурі. Етнос і культура. Культура і демократія. Правова
культура. Маргінальна культура. Східна і західна моделі культури, їх взаємовпливи.
Національна культура і сучасна цивілізація. Зміст і головні риси інформаційної цивілізації.
ТЕМА 15. Особистість: теоретико-філософський аналіз
Історичні типи взаємовідносин особистості і суспільства. Самоцінність особистості. Культура як
форма прояву і розвитку сутнісних сил людини, спосіб її самовизначення та міра людяності.
Культура і культурність. Поняття інтелігентності.
Філософія як квінтесенція культури. Людина як особистість. Культурні та буттєві виміри життя
людини. Свобода, вибір та відповідальність особи. Совість і моральний обов’язок. Мораль і
право. Розум і віра. Проблема відчуження і шляхи його подолання. Цінності та їх структура. Сенс
життя людини, основні концепції обґрунтування сенсу життя (гедонізм, аскетизм, евдемонізм,
прагматизм).
Орієнтовний перелік питань до іспиту з філософії
Філософія і світогляд
1. Поняття світогляду та його структури.
2. Філософія і світогляд. Історичні типи світогляду.
3. Предмет філософії. Основне коло філософських питань.
4. Основне питання філософії.
5. Філософський зміст поняття буття та його структури.
6. Сутність та основні характеристики свідомості.
7. Біологічні та соціальні передумови виникнення свідомості.
8. Основні функції філософії.
9. Філософія в системі культури.
10. Філософія, її гуманістичний смисл і суспільне призначення.
11. Філософія і наука.
12. Філософія і право.
Теорія пізнання
1. Гносеологія. Сутність і структура пізнавального процесу.
2. Основні методи і форми наукового пізнання. Особливості сучасного етапу розвитку наукового
пізнання.
3. Проблеми істини та її критерії.
4. Природа категорій людського мислення.
5. Діалектика як вчення про всезагальний зв’язок і розвиток.
6. Діалектика як методологія та її альтернативи.
7. Діалектика взаємного переходу кількісних і якісних змін.
8. Закон заперечення заперечення.
9. Історичні форми діалектики.
10. Альтернативи діалектики.
Історичний розвиток світової філософії
1. Своєрідність філософії стародавніх Індії та Китаю.
2. Основні риси античної філософії.
3. Філософія епохи Середньовіччя та основні етапи її розвитку.
4. Філософія епохи Відродження та Реформації.
5. Філософія Нового часу, її характерні риси.
6. Філософія Просвітництва, її місце і роль в історії культури.
7. Німецька класична філософія, її характерні риси.
8. Марксистська філософія, її місце і роль в історії філософської думки.
9. Основні напрями світової філософії ХХ – початку ХХІ ст.
10. Особливості філософської думки в Україні та її місце в історії світової культури.
Соціальна філософія та філософія історії

1. Особливості методології і логіки соціального пізнання. Поняття соціального детермінізму.
2. Соціальне буття суспільства.
3. Основні підходи до розуміння суспільства. Суспільство як саморегульована система.
4. Суспільство як система форм і сфер життєдіяльності людини.
5. Матеріально-виробнича сфера життєдіяльності суспільства.
6. Діалектика матеріального і духовного виробництва.
7. Співвідношення стихійного і свідомого в розвитку суспільства.
8. Соціальна структура суспільства: основні складові та їх характеристика.
9. Теорії “соціальної стратифікації” та “соціальної мобільності”.
10. Соціальна структура сучасного українського суспільства.
11. Суспільство та природа: діалектика взаємозв’язку.
12. Соціально-демографічний фактор суспільного розвитку.
13. Норми та цінності в житті суспільства.
14. Духовне життя суспільства: поняття, структура.
15. Політичне життя суспільства: сутність, структура та тенденції розвитку.
16. Суспільна свідомість, її рівні та форми.
17. Формаційні та цивілізаційні ступені людської історії.
18. Індивідуальні та загальні виміри історії.
19. Ідея прогресу в історії соціальної філософії. Критерії суспільного прогресу.
20. Рушійні сили та суб’єкти суспільного розвитку.
21. Поняття культури суспільства. Цивілізація і культура.
22. Держава як соціальний і політико-правовий інститут.
23. Етнонаціональні проблеми в контексті сучасного процесу державотворення.
24. Екологічні проблеми сучасності: причини їх виникнення та шляхи розв’язання.
25. Особистість як предмет філософського аналізу.
26. Потреби, інтереси і цілі людей як мотивації матеріального і духовного виробництва.
27. Основні підходи до розуміння історичного процесу: формаційний та цивілізаційний.
28. Людина як біо-психо-соціальна єдність.
29. Антропосоціогенез і його комплексний характер.
30. Інформаційне суспільство: сутність та основні підходи до розуміння.
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