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Світ – відкрита книга для тих, хто 
вміє її читати 

Ернст Хайне 

Вступне слово 

Шановні студенти! І всі ті, хто хоче займатися вивченням 
філософських знань, які сприяють більш глибинному усвідомленню 
часу перемін, у які вступило наше суспільство і світ в цілому. ХХ 
століття відійшло вже в історію, викликавши до життя потребу 
величезних змін у політиці, економіці, освіті, науці, культурі та в 
духовному житті всіх людських цінностей з думкою МИСЛИТЕЛЯ. 

Людство Землі вступило в ХХІ століття у значно ускладнених 
умовах життя усієї планети через загострення глобальних проблем 
«виживання людства», що певною мірою вплинуло на зростання 
зацікавленості загальними проблемами в сферах суспільного 
розвитку, осмислення яких має важливе значення. Сказане вище 
передовсім стосується аналізу і розвитку надзвичайно важливої 
проблеми єдності світу, яку покликане усвідомити людство: світ 
об’єктивно існує у взаємозв’язку зі свідомою діяльністю людини, від 
якої залежить його існування. 

Отже, можна зробити висновок, що єдність світу полягає 
насамперед у реальному існуванні відношення «людина – світ», 
яке у найбільш загальному вигляді можна зрозуміти, так: без людини 
немає світу. Але при цьому слід зазначити, що це аж ніяк не 
заперечує можливості існування в світі Абсолюту поза людиною. Він 
можливий: як не заперечують багато науковців нашого часу не 
заперечує його існування, але вони у пізнанні для людини недосяжні. 
Усе це спонукає до глибокого філософського осмислення людиною 
ставлення до дійсності, виробленого нею світогляду та усвідомлення 
нею статусного місця і ролі в суспільстві.  

Докорінно змінюються уявлення про місце людини у світі та 
житті. Нової значимості набувають питання сенсу життя, людських 
цінностей, у розв’язанні яких особлива роль належить філософії, що 
має багатовіковий досвід альтернативного аналізу суспільно 
значимих цінностей і життєвих орієнтацій. 

Не обійшлося без перегляду змін в економічному й духовному 
розвитку засад демократичної державності в Україні. За роки 
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незалежності України склалися нові соціально-економічні, політичні, 
освітні, наукові й культурні реалії – від старих в основному відійшли, 
а нових ще остаточно не виробили. У такі складні періоди сьогодення 
в Україні і світі загалом філософія допомагає людині всесторонньо 
осмислити в логічному аналізі минулі події, своєрідність виникнення 
нової ситуації, щоб виробити науково-логічне ставлення до проблем 
своїх. Але для цього необхідні інтегральні знання поєднані з 
гуманістичними цінностями любові до мудрості, якій навчає 
філософія. Тому вивчення філософії стає однією з головних 
передумов входження молодої людини до загальнокультурного 
світового контексту (сукупності обставин, від яких залежить 
розв’язання нових проблем сучасності). 

Розібратися у цьому багатстві контексту, а отже, і досягнути 
логічно-обґрунтованого розуміння фундаментальних проблем 
людського буття і світобудови, є справою далеко непросто і вимагає 
від студента чималих зусиль. У формуванні такого усвідомлення 
значною мірою може допомогти студенту запропонований нами 
підручник. Ми не хочемо претендувати на глибину осягнення істини 
тільки із запропонованого вам підручника. Для остаточного його 
осягнення студентам необхідно поряд із опрацюванням матеріалу 
підручника постійно поринати в глибини філософської спадщини, 
праць найбільш відомих філософів, що становлять скарбницю 
філософської культури і цінностей людства.  

Ми сподіваємося, що запропонований підручник викличе 
зацікавлення читачів філософськими знаннями і дасть поштовх до 
осмислення дійсності. 




