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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи філософських знань» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні досягнення 

світової та української філософії, філософське розуміння глобальних проблем 

існування суспільства і людини. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Історія філософії. 

2. Основні філософські проблеми сучасності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи філософських 

знань» є розуміння сутності філософіï як  форми суспільноï свідомості в ïï 

історичному розвитку, місця та ролі філософіï в розвитку загальнолюдськоï 

культури, сутності й розвитку філософськоï думки в Украïні, ïï місця в 

загальному розвитку історіï філософіï і сучасного світового процесу; вивчення 

основ філософськоï культури, формування необхідних методологічних 

принципів та навичок аналізу предметів і явищ реального світу, і насамперед 

соціально-економічних. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

філософських знань» є  теоретична підготовка здобувачів з питань:  

- найважливіші досягненя світової філософської думки впродовж всієї 

історії; 

- розвиток української філософської думки як важливої умови формування 

громадянської позиції студентів; 

- розвиток самосвідомісті через оволодіння загальнолюдськими 

цінностями; 

- формування навичок обгрунтування та конструктивної критики поглядів 

світоглядного змісту; 

-  толерантне ставлення до інакомислення та вміння виробляти і 

відстоювати власну теоретичну позицію; 

- розвиток здібностей до аналізу протиріч сучасного суспільства 

- основні методи філософського аналізу, 

- функції і роль філософії у сучасному світі. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі 

повинні: 

знати: сутність основних понять і категорій філософії; принципи та 

функції філософії; зміст предмету філософії та її роль у суспільстві; систему 



філософських і логічних методів; основні концепції сутності та існування 

людини; основи духовного життя людини і суспільства. 

вміти: використовувати філософські поняття при власному аналізі подій; 

з’ясовувати причинно-наслідкові зв'язки при аналізі суспільних явищ, 

аналізувати й узагальнювати інформацію, порівнювати факти на основі 

здобутих з різних джерел знань; робити посильний внесок в гармонізацію 

людських відносин; налагоджувати ефективні комунікації у процесі 

спілкування; аналізувати закономірності та розрізняти необхідності і 

випадковості суспільного розвитку; обґрунтовувати власну світоглядну  та 

громадську позицію; ефективно використовувати довідкову літературу та 

мережу сучасного Інтернету.  

 

Програмні результати навчання 

1. Уміння оперувати філософськими поняттями і категоріями. 

2. Набуття необхідних знань та навичок критичного мислення. 

3. Демонструвати вміння використовувати філософські знання для 

обґрунтування рішень та власних світоглядних позицій. 

 

Міждисциплінарні зв’язки  
Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни: 

1. Історія і культура України. 

Дисципліна та її розділи, у яких використовують матеріали дисципліни: 

1. Соціологія. 2. Психологія. 3. Політологія. 4. Політекономія. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1. Історія філософії. 

Тема 1. Філософія як світогляд. Філософія Стародавнього світу 
 Поняття «філософія». Місце філософії в самопізнанні людини. Основні 

джерела філософії: міфологія, релігія. Світогляд як духовно-практичне 

засвоєння світу. Структура світогляду. Типи світогляду: світовідчуття, 

світосприйняття, світорозуміння. Предмет і функції філософії. Наявність у 

філософії великого розмаїття напрямків як показник її дійсного розвитку і як 

істотна риса відкритого суспільства. 

 Історія філософії як сходження до вершин людського самопізнання. 

Стародавня філософія як зародок і колиска всіх наступних типів філософії. 

Перші філософські школи в Стародавньому Китаї, Стародавній Індії і 

Стародавній Греції. Проблема позбавлення людини від страждань у філософії 

Стародавньої Індії. Проблеми філософії Стародавнього Китаю. Космологізм 

ранньої грецької філософії. 

 Антична філософія: особливості розвитку, морально-етична 

спрямованість. Вчення про знання та про мораль – головні проблеми 

сократівської філософії. Майєвтика та іронія Сократа. Етика Сократа: 



осягнення істини і добра. Прагнення до мудрості або філософствування як 

шлях до самоудосконалення та справжнього щастя людини. Філософія Платона 

і Арістотеля.  

 

Тема 2. Філософія середньовіччя та епохи Відродження  
 Загальна характеристика доби середньовіччя. Зміни у світогляді під час 

переходу від античності до середньовіччя. Роль християнства у формуванні 

середньовічної філософії. 

 Філософія Відродження: гуманістичний характер; науково-природничі 

погляди; соціально-політичні ідеї; етика Ренесансу. Якісно нова спрямованість 

філософії в епоху ранніх буржуазних революцій в Європі. Пошуки 

продуктивного методу пізнання: сенсуалізм, раціоналізм. 

 Новий філософський ідеал у філософії просвітництва. Проблема свободи 

людини та шляхи її соціального визволення. Класична німецька філософія. 

Моральний смисл обмеження людського розуму і розширення меж віри.  

 

Тема 3. Філософія Нового часу. Філософська думка в Україні. 

Соціально-політичні особливості Нового часу. Нідерландська та 

англійські буржуазні революції. Ф. Бекон про методи науки і тезу «Знання-

сила». Соціологічна доктрина Т. Гоббса, людини як частини природи і свободи 

як риси притаманної всім тілам природи. Суть декартівського «методу 

сумніву». Раціоналізм як істотна риса філософії Декарта. Діалектика свободи та 

необхідності в системі Спінози. Німецька класична філософія. І. Кант, його 

гносеологія, етика та естетика. Діалектична логіка Г. Гегеля: примат загального 

над індивідуальним, концепція всесвітньої історії як втілення діалектики 

розвитку абсолютної ідеї. Філософія К. Маркса. Комунізм як «позитивне 

подолання» приватної власності. Відчужена праця і проблема свободи людини. 

Джерела української філософської культури. Зародження професійної 

філософії в культурно-освітніх центрах України: Острозькій та Києво-

Могилянській академіях. Особливості філософських поглядів І. Гізеля, Ф. 

Прокоповича, Г. Щербацького, Л. Барановича та інших.  Г. Сковорода – 

родоначальник української класичної філософії. М. Костомаров про буття 

українського народу. Філософія Т.Г. Шевченко. Гуманістичний  зміст  

філософських вчень І. Франка, Л. Українки, М. Коцюбинського та ін. Д. 

Чижевський про джерела формування української духовності. Вчення про «нові 

ідеологічні епохи». М. Грушевський про відродження національного духовного 

життя. Вчення В. Вернадського про феномен життя. Думка як планетне явище. 

 

Тема 4. Сучасні філософські напрями. Проблема буття у філософії.  

Некласична філософія: проблеми і напрями. Позитивізм, О. Конт як 

засновник позитивізму. Три стадії інтелектуального розвитку людства. Наука – 

сама собі філософія. Передумови і причини виникнення філософії прагматизму 

в США. Принцип Ч. Пірса та ідеологія американського способу життя. В. 

Джеймс про метод улагодження філософських суперечок. Корисність істини. 



Формула успіху. Інструменталізм Д. Дьюї. Ірраціоналізм або «бунт проти 

розуму». Ф. Ніцше про «волю до влади». Життя як вічне становлення і 

повернення. Нігілізм та переоцінка всіх цінностей. Вчення про переродження 

духу. Вчення про «надлюдину». Критика християнства і атеїзм Ф. Ніцше.

 Поняття «онтологія», «буття». Фундаментальне значення проблеми буття 

в філософії. Основні виміри буття( буття речей, природи, людини, духовного і 

соціального). Світ як всеохоплююча реальність. Єдність природи, суспільства і 

людини. Єдність матерії, руху, простору, часу. Свідомість людини як 

діалектичне співвідношення об'єктивної та суб'єктивної реальності, як 

духовний спосіб орієнтації людини в реальності буття, що розвивається. 

Проблематика походження, розвитку і сутності свідомості. Свідомість і мова. 

Структура та функції свідомості. Суспільна свідомість. Форми суспільної 

свідомості: політична, правова, моральна, естетична, релігійна, ідеологічна, 

наукова та філософська. 

Змістовий модуль 2. Основні філософські проблеми сучасності. 

Тема 5. Гносеологія і логіка 
 Поняття «гносеологія». Проблема пізнання у філософії. Поняття пізнання 

та його рівні. Об'єкт і суб'єкт пізнання. Чуттєве і раціональне, емпіричне і 

теоретичне пізнання. Пізнання і знання. Агностицізм І. Канта. Методологія. 

Метод як усвідомлений спосіб пізнавальної діяльності. Методологічний 

арсенал науки. Наукове пізнання та закони логічного мислення. Логіка як 

наука, що вивчає форми, закони та правила отримання та передачі знання. 

Логіка формальна та діалектична. 

Діалектика як вчення про розвиток і універсальні зв'язки. Загальні 

ознаки і людський критерій розвитку. Принципи діалектики. Категорії 

діалектики. Закони діалектики, їх методологічне та світоглядне значення. 

Антиподи діалектики: софістика, метафізика. Діалектика як теорія, метод і 

спосіб діï для зміни навколишнього світу. 

Чуттєве та раціональне пізнання. Чуттєве пізнання та його форми. 

Раціональне пізнання та його форми. Сенсуалізм та раціоналізм. Єдність 

чуттєвого та раціонального в пізнанні. Творчість та інтуїція. Проблема істини в 

філософії. Істина як процес. Критерії істинності в філософії. Практика як 

основа, ціль і критерій істини. Відносність та абсолютність практики як 

критерія істини. Основні методи та форми пізнання. 

Тема 6. Філософський аналіз суспільства і людини 
 Поняття суспільства у філософії. Основні підходи до розуміння 

суспільства. Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система. Роль 

географічного природного середовища у житті суспільства. Демографічні 

чинники суспільного розвитку. Матеріальні основи розвитку суспільства. 

Громадське суспільство: поява, основи, ознаки. Поняття «культура», її 

структура і види. Історична різноманітність і єдність типів суспільства. 

 Сучасні концепції суспільного розвитку, його критерії. Історичний 

результат як підсумок зіткнення різних сил і тенденцій у суспільному розвитку. 

Рушійні сили історичного розвитку. Роль і місце насильства в історії.  



 Поняття еволюції та місце в ній людини, соціальне в людині. 

Соціокультурний вимір буття людини. Самоусвідомлення як основа людського 

буття. Концепція людини в філософії Тейяра-де-Шардена. Проблема людини в 

філософії психоаналізу З. Фрейда. Архетипи К.Г. Юнга. «Почуття 

неповноцінності» і «прагнення до досконалості» А. Адлера. Людина і 

суспільство в марксистській філософії. Праця і мова – фактори становлення й 

розвитку людини. Сенс життя людини. 

 

Тема 7. Цінності в житті людини і суспільства 

Поняття «аксіологія». Місце аксіології в системі культури. Цінності як 

визначальні характеристики людського буття. Людина в системі цінностей. 

Структура цінностей. Цінність як ядро духовного світу людини. Проблема 

суб'єктивного вибору. Цінність і ціль. Цінність і життєвий смисл. Цінність як 

регулятор поведінки людини. Прагматична філософія людини. Предметно-

практична діяльність як основа розвитку людини. Універсальність людини. 

Поняття відчудження та його подолання. Людина як суб’єкт історії. Свобода та 

творчість. Людина в філософії екзистенціалізму. Буття як буття людської 

свідомості. Етичні та естетичні виміри буття. 

Глобальні проблеми людства і людина: екологічний і моральний 

імперативи виживання людства. Глобалізм і глобалізація в сучасному 

суспільстві. Проблема дегуманізації сучасного суспільства і шляхи її 

розв’язання, 

Тема 8. Релігійний світогляд. Релігійні конфесії в Україні 

 Поняття і сутність релігії. Релігія – складане духовне утворення. 

Соціальні, гносеологічні, онтологічні та психологічні чинники релігії. Функції 

релігії. Релігієзнавство як явище духовної культури. Виникнення і становлення 

релігієзнавства як галузі гуманітарного знання. Класифікація релігії та її 

географія. Первісні вірування. Релігії Стародавніх цивілізацій. Світові релігії: 

буддизм,християнство, іслам та їх течії – загальна характеристика релігій. Нові  

світові релігії – загальна характеристика. Локальні релігії: іудаїзм,   

конфуціанство, даосизм, синтоїзм, сикхізм, зороастризм, ведизм, джайнізм, 

брахманізм – їх загальна характеристика.  

 Дохристиянські вірування східних слов'ян. Розвиток християнства в 

Україні. Християнські конфесії. Церковні розколи та їх вплив на сучасну 

релігійну ситуацію в Україні. Нехристиянські релігії в Україні. Нетрадиційні 

релігії. Секти. Свобода совісті як загальнолюдська цінність. Законодавче 

закріплення свободи совісті в Україні. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 
1. Вступ до філософії. Кредитно-модульний курс : навч.-метод. посіб. для студ.-

заоч. / за ред. Л. М. Нікітіна. – 3-тє вид., доп. та перероб. – К. : Центр учб. л-

ри, 2008. – 256 с. 



2. Горський В. С. Історія української філософії : навч. посіб. / В. С. Горський. - 

4-е вид., доп. – К. : Наук. думка, 2001. – 376 с.   

3. Кривуля О. М. Філософія : навч. посіб. / О. М. Кривуля. – Х. : ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 592 с. 

4. Лозовий В. О. Філософія. Логіка. Етика. Естетика : підруч. / В. О. Лозовий , 

С. М. Пазиніч, О.  С. Пономарьов. – Х. : Право, 2009. – 574 с. 

5. Основи філософських знань. Філософія, логіка, етика, естетика, 

релігієзнавство : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко [та 

ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 1026 с. 

6. Петрушенко В. Філософія : навч. посіб / В. Петрушенко. – 4-е вид, стеpеотип. 

– Львiв : Новий Свiт-2000, 2006. – 506 с. 

7. Петрушов В. М., Толстов І. В. Філософія: нормативний курс : Навчальний 

посібник / В. М. Петрушов, І. В. Толстов. – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 341 с. / 

Гриф №1/11-13137  

8. Подольська Є. А. Філософія: 100 питань – 100 відповідей : навч. посіб. / 

Є. А. Подольська, Т. В. Подольська. – К. : ІНКОС, 2008. – 351 с. 

9. Причепій Є. М. Філософія : підруч. Київ : Академвидав, 2009. – 592 с. 

10. Скибекк Г., Гилье Н. История философии: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Г. Скибекк, Н. Гилье. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011. – 800 с. 

11.  Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода. – Х.: 

майдан, 2010. – 1400 с. 

12. Стивенсон Д . Философия / пер. с англ.  Москва: АСТ: Астрель. 2006. 294 

с. 

13. Філософія : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / За ред. І. Ф. Надольного. – Київ 

: Вiкаp, 2002. – 516 с. 

14. Філософія : навч. посіб. для вищ. навч. закл / За ред. І. Ф. Надольного. – К. : 

Вiкаp, 1999. – 622 с. 

15. Хамітов Н. Людина і світ : філософський словник / Н. Хамітов, С. Крилова. – 

К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 259 с. 

16. Черных И. П. Философия : Учебник для студентов сельскохозяйственных 

вузов Харьков : «Планета-принт», 2013. 364 с.  

 

Допоміжна література 

1. Барабаш Ю.Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко/ Ю.Я. 

Барабаш. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія». – 744 с. 

2. Белебеха І.О. Філософія українського світогляду : Навчальний посібник. – 

Харків : Міськдрук, 2013. – 398 с. 

3. Бодріяр Ж. Фатальні стратегії /  пер. з фр. Львів: Кальварія, 2010. – 192 с.  

4. Гаврилюк Ю.М. Філософія вітчизняної культури: навч. –метод. посібник / 

Ю.М. Гаврилюк. – Харків: ХНАУ, 2002. – 46 с.  

5. Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти. – К.: Видав. Дім «Киево-

могилянська академія». – 2006. – 398 с.  

6.  Заблуждающийся разум?: Многообразие вненаучного знания. – М.: 

Политиздат, 1990. – 464 с.  



7. Мічіо Кайку. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя / пер з англ. Анжела 

Кам'янець. – Львів: Літопис, 2004. – 544 с.  

8. Панасюк Б.Я. Людина, природа і Всесвіт: монограф.  Київ: ПАРАПАН, 

2008. 460 с.  

9. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с 

природой / И. Пригожин, И. Стенгерс; пер с англ. М.: Прогресс. – 432 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  –  екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання. 

Система оцінювання результатів успішності засвоєння знань, вмінь, 

комунікацій, автономності та відповідальності здобувачів включає поточний, 

модульний (відповідно визначеному змістовому модулю), та 

підсумковий/семестровий контроль результатів навчання.  

Поточний контроль здійснюється у формі: усне опитування; фронтальне 

опитування; індивідуальне опитування; письмові контрольні роботи; 

тестування. 

Семестровий екзамен – форма оцінки підсумкового засвоєння 

здобувачами теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни, 

що проводиться як контрольний захід. Завданням екзамену є перевірка 

розуміння здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 

між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, 

уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни 

тощо. В умовах реалізації компетентністного підходу екзамен оцінює рівень 

засвоєння здобувачем компетентностей, що передбачені освітньо-професійною 

програмою. 

 


