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ВСТУП 

До участі в конкурсі на навчання для здобуття ступеню доктора 

філософії допускаються особи, які мають документ державного зразка про 

здобутий освітній рівень магістра відповідної спеціальності або особи, які 

мають документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста відповідної спеціальності. 

 
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ З 

ФІЛОСОФІЇ 

Вступне випробовування з філософії має на меті: 

1. Перевірити відповідність знань, умінь та навичок вступників 

вимогам програми. 

2. Оцінити ступінь підготовки з філософії випускників вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації для здобуття ступеню доктора 

філософії. 

 

 
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 
Вступник має виявити базові знання з філософії, які виносяться на 

вступне випробовування. Має орієнтуватися в вихідних знаннях з 

філософських проблем наукового пізнання. Має показати творчий підхід при 

тлумаченні сучасних соціально-гуманітарних проблем. 

 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Філософія, її проблематика і призначення. 

Предмет філософії. Специфіка філософського знання. Філософія – 

одна з найдавніших і найцікавіших галузей людського знання. Походження 

та значення слова "філософія" («любов до мудрості» – Піфагор). Філософія 

як синонім науки і теоретичної думки загалом. 

Основне коло філософських проблем: світ і людина, буття і 

свідомість. Філософія і світогляд. Місце філософії в самопізнанні людини. 

Філософія і світогляд. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння 

світу. Світогляд як форма самовизначення людини. Структура світогляду. 

Історичні типи світогляду; міфологічний, релігійний, науковий і 

філософський. Філософія як теоретична основа світогляду. 

Тема 2. Стародавня філософія. 



Особливості розвитку давньоіндійської філософської традиції. 

Характерні риси філософії Стародавнього Китаю. 

Натурфілософи досократівського періоду розвитку філософської 

думки. 

Етичний антропологізм Сократа. Вчення про «вроджені ідеї» Платона. 

Філософська система Аристотеля. 

Етична спрямованість і адаптація східних релігійних мотивів - 

основні риси елліністичної філософії. Основні напрями філософії еллінізму: 

кінізм, стоїцизм, неоплатонізм, скептицизм. Давньоримська філософія: 

римський епікуреїзм, римський стоїцизм. Елліністичний неоплатонізм і його 

вплив на формування християнського віровчення. 

 
Тема 3. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження. 

Теоцентризм – принцип середньовічної філософії. Два основних 

періоди розвитку - патристика(IV - VII ст.) і схоластика (VII - XIV ст.). 

Августин Аврелій - найбільш яскравий представник середньовічної 

патристики. Августинівське вирішення проблеми теодицеї. 

Питання про місце і роль «універсалій» в середньовічній схоластиці. 

Реалізм і номіналізм. Філософське вчення Фоми Аквінського. 

Основні     ідеї     та     принципи      філософії      епохи  

Відродження: антропоцентризм,пантеїзм, індивідуалізм, гуманізм. 

Натурфілософія Джордано Бруно і Миколи Кузанського. Соціально- 

політична філософія Нікколо Макіавеллі. 

Ідеї ренесансного утопічного соціалізму. 

 
Тема 4. Філософія Нового часу та епохи Просвітництва. 

Деїзм і механістична картина світобудови – характерні риси 

світобачення епохи Нового часу. Емпіризм Ф. Бекона. Індукція – головний 

метод наукового дослідження емпіризму. Беконівське вчення про «ідоли» як 

перешкоди на шляху осягнення істини. 

Механістичний матеріалізм Т. Гоббса. Концепція «суспільного 

договору». 

Дуалістична онтологія Р.Декарта як вчення про дві незалежні 

першооснови: духовну і матеріальну субстанції. Дедуктивний метод 

побудови наукової теорії. Інтелектуальна інтуїція як основа раціоналістичної 

теорії пізнання. 

Моністична теорія пізнання Б. Спінози. Вчення про взаємозв'язок 

свободи і необхідності (закономірності ): «свобода є усвідомленою 

необхідністю». 



Філософські ідеї Г.Лейбніца. 

Принцип матеріалістичного сенсуалізму Дж. Локка. Місце 

сенсуалізму в суб’єктивному ідеалізмі Д. Берклі. Агностицизм Д.Юма. 

 
Тема 5. Німецька класична філософія. 

Особливі риси німецького класичного ідеалізму. Вчення І.Канта про 

апріорні форми пізнання. Види пізнавальнихздібностей людини - чуттєвість, 

розсудок і розум. Непізнаванність «речей-в-собі». Етичне вчення Канта. 

«Категоричний імператив» - основний закон кантівської етики. 

Суб'єктивний ідеалізм Й.Г.Фіхте. Ідея про широке теоретичне та 

практичне значення науковчення. Діалектичний підхід до виведення 

категорій. Фіхтеанське вчення про людину. 

Натурфілософія у системі Ф.Шеллінга. Ідея тотожності ідеального і 

матеріального. 

Процес саморозвитку і самопізнання абсолютної ідеї – центр 

філософської системи Г.Гегеля. Мистецтво, релігія і філософія як вищі 

форми самосвідомості «Абсолютного Духу», у яких завершується всесвітня 

історія. Основні принципи діалектичного світорозуміння: принцип розвитку і 

принцип загального зв'язку явищ. 

Закони діалектики: закон взаємного переходу кількісних та якісних 

змін, закон єдності та боротьби протилежностей і закон 

запереченнязаперечення. 

 
Тема 6. Філософія марксизму. 

Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха як перехідний етап між 

гегелівською діалектикою і вченням К.Маркса та Ф.Енгельса. Інші ідейні 

джерела формування марксизму. 

Діалектичний матеріалізм як філософська основа теорії марксизму, 

синтез матеріалізму і діалектики. Вчення про відображення об’єктивного 

світу у свідомості людини – основа теорії пізнання марксизму. 

Трудова концепція антропосоціогенезу Ф.Енгельса. Історичний 

матеріалізм як результат розповсюдження ідей матеріалізму і діалектики на 

історію і соціальну реальність. Вчення про суспільно-економічні формації. 

 
Тема 7. Некласичні філософські теорії сучасності. 

Критичне переосмислення принципів класичної філософії у вченнях 

ХІХ – ХХ ст.. 

Ірраціоналістичне   вчення   про   світову   волю   Артура Шопенгауера. 

«Філософія життя» як опозиція класичному раціоналізму. Онтологічна 



інтерпретація Ф.Ніцше поняття «воля до влади» і філософське обґрунтування 

на цій основі вчення про надлюдину. 

Позитивістська концепція О. Конта та Г. Спенсера. Неопозитивізм та 

постпозитивізм. 

Особливості некласичної західної філософії: звернення до 

суб'єктивного світу людини; аналіз кризи західної культури; аксіологічний 

підхід до дійсності, світу людини і світу взагалі. Фрейдизм та неофрейдизм. 

Філософія екзистенціалізму. Еволюція релігійної філософії. Неотомізм. 

Ситуація постмодерну в філософії. 

 
Тема 8. Розвиток філософської думки на теренах України. 

Філософська думка в Україні: джерела та особливості українського 

філософування. Філософські погляди представників Острозької та Києво- 

Могилянської академій. Г.С. Сковорода як родоначальник української 

класичної філософії. Українське Просвітництво. Академічна філософія в 

Україні ХІХ ст. 

Філософські ідеї в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. 

Філософія української діаспори. Культурне відродження 20-х років ХХ 

століття. Розвиток філософської думки в Україні за часів радянської доби. 

Сучасна українська філософія: ключова проблематика та стрижневі 

тенденції. 

 
Тема 9. Філософське розуміння буття. 

Проблема буття і основні шляхи її вирішення в історії філософії. 

Буття та небуття, буття і ніщо. Сталість і мінливість, справжнє і несправжнє 

буття. Субстрати буття. Субстанція як філософська категорія. Історія 

розвитку поняття субстанції. Основні ознаки субстанції. Предметно - 

субстанційна модель світу. 

Сучасні філософські уявлення про буття і небуття. Екзистенціалістське 

розуміння "буття в собі" і "буття для себе". Буття і існування. 

Матерія як філософська категорія. Еволюція філософських і 

природничо-наукових поглядів на матерію. Співвідношення понять "буття" і 

"матерія". 

Основні форми існування матерії. Поняття руху. Рух і розвиток. 

Сучасна наука про класифікацію форм руху матерії. Єдність матерії і руху. 

Форми руху матерії. Простір і час. Соціальний та історичний час. 

Субстанційна та релятивістська концепції простору і часу, їх світоглядне й 

методологічне значення. 



Тема 10. Свідомість як філософська проблема. 

Проблема свідомості у філософії та науці. Основні напрями її аналізу 

в історії філософії. Історико-генетичний погляд на походження свідомості. 

Структура свідомості. Три основні сфери свідомості – пізнавальна, 

емоційна, мотиваційно-вольова. Основні структурні рівні свідомості – 

несвідоме, підсвідоме, надсвідоме та їх структурні елементи. 

Рефлексія, розум, інтелект, мислення. Мислення і мова, мовний 

символізм буття. Свідомість і людська життєдіяльність. 

 
Тема 11. Пізнавальний процес як проблема філософського осмислення. 

Пізнання як специфічна форма ставлення людини до світу. Суб’єкт і 

об’єкт пізнання. Основні принципи теорії пізнання та багатоманітність його 

форм. Чуттєве і раціональне. Пізнання і творчість. Творчість та інтуїція. 

Проблеми інтуїтивізму. 

Філософська теорія істини. Класичні концепції істини та її 

альтернативи в сучасній філософії і теорії пізнання. Об’єктивність істини. 

Взаємозв’язок абсолютної та відносної істини. Конкретність істини. 

Відтворення в істинному пізнанні цілісності дійсності. Істина та 

заблудження. 

Наукове і буденно-практичне пізнання. Рівні (емпіричний і 

теоретичний), форми (науковий факт, проблема, ідея, гіпотеза, концепція, 

теорія), методи (спостереження, експеримент, порівняння, аналіз і синтез, 

дедукція та індукція та ін.) наукового пізнання. 

Методологія наукового пізнання. Проблема практики в пізнанні. 

Функції практики в процесі пізнання. Цілі і цінності практичної діяльності. 

Типи екзистенціальної методології (феноменологія, екзистенційно- 

ментальна). Методологія пізнання як форма організації оптимально 

ефективної діяльності людини. 

 
Тема 12. Наука в історії філософії. 

Особливості виникнення та формування науково-теоретичного 

мислення. Філософські засади наукової проблематики. Формування поняття 

науки Нового часу. Становлення класичного ідеалу наукової раціональності. 

Емпіризм та раціоналізм, індукція та дедукція. Поняття науки в діалектико- 

матеріалістичній філософії. Концепція історико-гуманітарного знання в 

герменевтичній філософії Г. Гадамера. Структуралізм як методологія 

гуманітарного пізнання. 

 
Тема 13. Філософська концепція розвитку. 



Діалектика як теорія систем, що розвиваються. Діалектика як вчення 

про універсальні зв’язки, зміни, розвиток. Основні історичні форми 

діалектики. 

Категорії діалектики. Одиничне і загальне. Явище і сутність. Форма і 

зміст. Випадковість і необхідність. Можливість і дійсність. Необхідність і 

свобода. Системний характер і механізм процесу розвитку. 

Основні принципи діалектики. Принципи загального зв’язку. 

Принцип сходження від абстрактного до конкретного. Принцип 

об’єктивності істини. Діалектика єдності і боротьби протилежностей, 

кількісних і якісних змін, заперечення. Основні типи суперечностей. 

Альтернативні концепції діалектики. Поняття "негативної" діалектики 

(Т.Адорно, Г.Маркузе). Основні принципи метафізики як науки та методу. 

Інтуїтивізм. Еволюціонізм. Концепції саморозвитку та самоорганізації 

(синергетика) та їх евристичне значення. 

 
Тема 14. Соціальна філософія. 

Людина як біосоціальна істота. Проблеми антропоціогенезу.Сенс життя 

людини та людства.Соціально-етнічні спільності людей та тенденції їх 

розвитку.Суспільство в структурі природи. Географічний детермінізм, 

геополітика.Суспільство як надіндивідна цілісна система. Проблема 

соціалізації людини. Біосфера та ноосфера. Екологічна криза. 

Соціальна філософія в системі філософського знання. Природа 

соціально-філософського знання та етапи його історичного розвитку. 

Специфікасоціальногопізнання. 

Теоретичні моделі суспільства у сучасній філософії: натуралістична, 

теологічна, технологічного детермінізму, матеріалістична, ідеалістична, 

культурологічна тощо. 

Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. Суспільство як 

система, що самоорганізується. Головні принципи філософсько-наукового 

аналізу суспільства. Джерела та рушійнісилирозвиткусуспільства. 

Типологіясуспільства.Суспільство як система, що саморозвивається. 
 

 
 

Екзаменаційні питання для вступників до аспірантури 

(для всіх спеціальностей) 

 
1. Світогляд, його сутність, структура та значення. 

2. Історичні типи світогляду. Філософія як тип світогляду. 



3. Предмет філософії та її основне питання. Онтологія та 

гносеологія. 

4. Філософія та наука. 

5. Структура та функції філософії. 

6. Роль філософії в житті людини та суспільства. 

7. Загальна характеристика філософії Стародавньої Індії. Локаята- 

чарвака. 

8. Старокитайська філософія. Конфуціанство, даосизм. 

9. Докласичний період античної філософії (Мілетська школа, 

Геракліт, Піфагор). 

10. Класичний період античної філософії. Софісти. 

11.Атомізм Левкіппа та Демокріта. 

12.Філософія Сократа. Майєвтика. 

13.Ідеалістична філософія Платона. Теорія згадок. 

14.Арістотель як систематизатор античної філософії. 

15.Елліністична філософія. Скептицизм. 

16.Римська філософія. Неоплатонізм. 

17.Теоцентризм та схоластика епохи Середньовіччя. 

18.Реалізм та номіналізм про природу універсалій. 

19.Філософське вчення Фоми Аквінського. Теорія подвійної істини. 

20.Антропоцентризм та гуманізм епохи Відродження. 

21.Натурфілософія М.Кузанського та Д.Бруно. Пантеїзм. 

22.Гносеологія Нового часу (Ф.Бекон, Р.Декарт, Б.Спіноза, Г.Лейбніц). 

23.Онтологічні концепції Нового Часу (Ф.Бекон, Р.Декарт, Б.Спіноза, 

Г.Лейбніц). 

24. Суб’єктивний ідеалізм та агностицизм І.Канта. 

25. Філософія епохи Просвітництва (Ф.Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дідро, 

П.Гольбах). 

26. Об’єктивно-ідеалістична система філософії Г.Гегеля. 

27.Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха. 

28.Основні ідеї філософії К.Маркса та Ф.Енгельса. 

29.Еволюція філософії марксизму. 

30.Ірраціоналізм некласичної філософії. А.Шопенгауер, Ф.Ніцше. 

31.Герменевтика (В.Дільтей, Ф.Шлейєрмахер, М.Гайдеггер). 

32.Позитивізм, неопозитивізм, постпозитивізм. Принцип верифікації. 

33.Філософія екзистенціалізму. Ситуація абсурду. 

34. Еволюція релігійної філософії. Неотомізм. 

35. Філософія постмодернізму (Ж.Дерріда, Ж.Дельоз, Ж.Бодрійяр). 

36.Становлення та розвиток української філософії (ІХ-ХУІ ст.). 



37.Філософія в Острозькій колегії та Києво-Могилянській академії. 

38.Філософське вчення Г.Сковороди. 

39.Філософія України другої половини ХІХ-поч. ХХ ст.). 

40.Філософське розуміння світу. Буття та його форми. 

41. Матерія: генезис, сутність, види, властивості. 

42. Рух як спосіб існування матерії, його риси та форми. 

43. Простір та час як форми існування матерії. Соціальні простір та час. 

44.Поняття свідомості та її структура. Душа. 

45. Свідомість та несвідоме. Психоаналіз (З.Фрейд). 

46. Генезис свідомості. Креаціоністська та еволюціоністська теорії. 

47.Діалектика: генезис, сутність, принципи. 

48.Загальна характеристика основних законів та категорій діалектики. 

49.Синергетика: флуктуація, біфуркація, аттрактор. 

50.Альтернативи діалектики. 

51.Пізнання: суть, структура, принципи. 

52. Рівні пізнання, їх форми та взаємозв’язок. 

53. Загальна характеристика форм та методів наукового пізнання. 

54.Проблема істини в філософії. Критерії істинності знання. 

55. Особливості виникнення та формування науково-теоретичного 

мислення. 

56. Загальна характеристика науки. 

57. Становлення класичного ідеалу наукової раціональності. 

58.Методологія та методи наукового пізнання. 

59.Емпіризм та раціоналізм, індукція та дедукція. 

60.Форми та методи наукового пізнання. 

61.Людина як біосоціальна істота. Проблеми антропоціогенезу. 

62.Сенс життя людини та людства. 

63.Соціально-етнічні спільності людей та тенденції їх розвитку. 

64.Суспільство в структурі природи. Географічний детермінізм, 

геополітика. 

65. Суспільство як надіндивідна цілісна система. Проблема 

соціалізації людини. 

66. Біосфера та ноосфера. Екологічна криза. 

67. Матеріалістичне розуміння історії. Принцип первинності буття. 

68.Соціальна структура суспільства. Класи, прошарки, страти. 

69. Політичний устрій суспільства. Громадянське суспільство та 

правова держава. 

70. Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість, її рівні та форми. 

71.Соціальний прогрес: сутність та критерії. 



72.Джерела та рушійні сили розвитку суспільства. 

73.Цінності та їх роль в житті суспільства. Аксіологія. 

74.Проблема типології суспільства. Формація та цивілізація. 

75.Глобальні проблеми сучасності та моделювання майбутнього. 

 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 
Метою випробовування вступників з дисципліни «Філософія» є: 

-перевірка відповідності знань та умінь абітурієнтів вимогам програми; 

- з’ясування загальних компетентностей; 

-здатністькритично і творчо мислити; 

-визначення мотивації до самонавчання і саморозвитку; 

-оцінка ступеняпідготовленості абітурієнтів до вступу для здобуття 

ступеня доктора філософії з відповідної спеціальності. 

 
Зміст завдань побудовано на програмному матеріалі і не виходить за 

його межі. 

 
Завдання складається з трьох питань, що потребують аргументованої, 

розгорнутої відповіді. 

Перше питання є питанням середнього рівня складності: абітурієнт 

називає, переказує, наводить приклади. Максимальна оцінка відповіді – 

тридцять балів. 

Друге та третє питання є питаннями підвищеного рівня складності: 

абітурієнт визначає,характеризує, розпізнає, аналізує, порівнює, дає оцінку, 

робить висновки тощо. Максимальна оцінка відповіді – по тридцять п’ять 

балів. 

Максимальна сума балів – сто балів. 

 
На листі відповідей (нижче від останнього запису абітурієнта) 

сумуєтьсята проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів 

та оцінка у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується підписами членів 

приймальної комісії (для роботи, яка оцінена балами 0-59 – також підписом 

голови комісії). 

На першій сторінці роботи вгорі справа проставляється (цифрами та 

прописам) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів 

приймальної комісії (для роботи, яка оцінена балами 0-59 – також 

підписом голови комісії). 



Перерахунок оцінок по 100-бальній системі відбувається за наступною 

шкалою: 
 
 

Загальна 

оцінка 

незадовільно 3 4 5 

Одержана 

кількість 

балів 

0-59 60-73 74-89 90-100 

 

 
 

Підручники, навчальні посібники до курсу 

 
1. Андрущенко В.П. Історія соціальної філософії: 

Західноєвропейський контекст. Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів. - К.: Тандем, 2000. 

2. Бичко А.К. Філософія // А.К.Бичко, І.В.Бичко, 

В.Г.Табачковський, В.І Ярошовець. – Київ: Центр учбової літератури, 2010 

3. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: 

Підручник. - К.: Либідь, 2001. 

4. Герасимчук А.А.,Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: 

Навчальний посібник. - К.: Видавництво Европ. ун-ту, 2002. 

5. Губернський Л.В. Філософія: Базовий підручник для студентів 

вузів. – К.: Фоліо, 2017. 

6. Данильян О.Г., Дзьобан О.П. Філософія: Підручник. – Х.: 

«Право», 2018. 

7. Історія філософії України. Підручник. / М.Ф.Тарасенко, 

8. М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. - К., 1994. 

9. Кралюк П.М. Історія філософії України: Підручник. – К.: КНТ, 

2017. 

10. Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник. // 

В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К.: Книга, 2005. 

11. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. - 

Мюнхен-Львів, 1995. 

12. Мир философии. Книга для чтения. В 2 ч. - М., 1991. 

13. Причепій Є.М., Черній А.М., Гноздецький В.Д., Чекаль А.А. 

Філософія: Навчальний посібник - К.: Аграрна наука., 2002. 

14. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія. – К.: Альма- 

матер, 2009. 



15. Філософія, логіка, філософія освіти: Кредитно-модульний курс. – 

К.: Вид. ЦНТ, 2014. 

16. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський 

В. Г. та ін. - К., Либідь, 2001. 

17. Філософія: Підручник для вищої школи / За заг. ред. 

В.Г.Кременя. 18. М.І.Горлача. – Х.: Прапор, 2004 – 73 

19. Філософія: Навчальний посібник./ За ред. І.Ф.Надольного. - К., 

2004. 

20. Чижевський Д.І. Нариси з історії філософії на Україні. - К., 1992. 
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