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ВСТУП
Людина з її розумом, допитливістю, особливим способом буття постає 

своєрідним та особливим різновидом сущого: адже лише вона здатна не 
просто сприймати дійсність в її різнобарвних проявах, а й перебувати в 
діалозі з тим, що ми називаємо буттям, лише в її розумі висвітлюється та 
вибудовується те, що ми називаємо світовим універсумом; а це є переважно 
те, що не підлягає прямому чуттєвому спостереженню, а утворюється 
внаслідок пізнавальних зусиль людини. Але людське буття окреслюється 
значною мірою як парадоксальне: людина висвітлює буття, перебуває у діалозі 
зі світом, сягає своїми розумом та допитливістю граничних меж Всесвіту, але 
вона не може осягнути найважливіше для себе: хто вона? звідки та навіщо 
вона прийшла в цей світ? куди прямує? Одвічні питання (саме тому, що на 
них немає однієї і єдиної для всіх і назавжди відповіді) людина розв’язувала 
і розв’язуватиме завжди настільки, наскільки вона відчуває себе людиною і 
прагне взяти на себе відповідальність за свідоме здійснення свого життя. 
Філософія і постає формою свідомого вирішення найперших питань людського 
світоорієнтування, самоусвідомлення та самоствердження. Вона збирає і 
концентрує історичний досвід таких вирішень і стає інтелектуальним ядром 
людської духовності, бо саме в історичних варіантах відповідей на наведені 
питання концентрується людське начало світу, те, що зроблено людьми і що 
ними усвідомлене.

Водночас філософія постає своєрідним випробуванням людського ін-
телекту щодо його можливостей. Вона спирається на унікальні влас тивості 
людської думки – на її здатність сприймати та усвідомлювати саму себе, 
на можливість цілісного охоплення реальності, розгортання розумових 
актів від граничне широкої межі узагальнення – межі буття та небуття. 
Унаслідок цього філософія являє собою історичну школу самовибудовування, 
дисциплінування, культивування людської думки, постає думкою про 
думку. Саму назву «філософія» перекладають із давньогрецької як «любов 
до мудрості», а слово «софія» (мудрість), своєю чергою – як «говорити, 
стверджувати влучно (доречно)».
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Із сказаного стає зрозуміло, що філософія була і залишається інте лек-
туальною формою відповіді на глибинні занепокоєння та запити лю дини, що 
вона завжди потрібна людині, а особливо тоді, коли жит тя вимагає вибору, 
визначення моральної та соціальної позицій.

Особливістю сучасного стану філософської думки в Україні є те, що 
вона змушена критично переглядати та переоцінювати майже весь свій 
зміст і водночас засвоювати ті досягнення світової філософії, від яких вона 
була тривалий час відрізана. За визнанням багатьох сучасних українських 
мислителів, від старих стереотипів ми вже майже відійшли, але нової 
позиції ще не виробили. Запропонований Навчальний посібник є однією зі спроб 
окреслити сучасний стан і зміст філософської проблематики, принципово 
відмовляючись від тих штампів, які панували в єдино дозволеній в свій час на 
наших теренах філософії – філософії марксизму. Його написано з урахуванням 
багатющого матеріалу філософської та наукової думки другої половини XX – 
початку ХХІ ст. щодо проблем людського самопізнання та самоосмислення. 

Навчальний посібник є однією з перших спроб подати курс філософії у 
двох частинах, чого вимагають сучасні сертифікати фахівців-бакалаврів 
різних напрямів та спеціальностей, що їх готують ВНЗ України. В цілому 
сучасний курс філософії включає в себе загальний вступ до філософії, історію 
світової та української філософії, фун даментальні проблеми філософії, 
основи релігієзнавства, етику та есте тику і, нарешті, логіку. Звичайно, 
всі ці філософські теми і дисципліни подаються у стислому, проте логічно 
послідовному та цілісному викладі.

Зауважимо, що основне завдання Посібника – дати методичний та 
теоретичний матеріал для самостійного, позааудиторного оп ра цювання 
курсу філософії як навчальної дисципліни. Тому зміст тем носить переважно 
конспективний, стислий характер викладу, а Посібник передбачає звернення 
до інших філософських джерел: слов ників, філософських хрестоматій та 
антологій, оригінальних фі ло соф ських текстів. Водночас матеріал Посібника 
є досить повним у плані ви світлення основних питань навчальної програми з 
філософії. Його ре тельне та вдумливе опрацювання, виконання контрольних 
зав дань дасть змогу отримати необхідні знання з філософії як навчальної 
дис цип ліни, а також може стати імпульсом для подальших самостійних за г-
либлень у животворне море світової філософської думки.

Навчальний посібник укладений на базі попередніх навчальних по сіб-
ни ків і підручників автора із урахуванням тих зауважень і поба жань, 
які були висловлені автору представниками різних нав чальних закладів 
України, як викладачами, так і студентами. Зауважу, що дві останні 
теми (теми 23 і 24) написані у спів авторстві із Одарченком М.М., а  в  те-
мі 20 частково вико ристані матеріа ли, надані автору доц. Тімеником З.І.




