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Передмова
Хто така людина? В чому сенс її життя? Чи здатна вона пізнати світ?

Де шукати критерій істини – у мисленні людини чи у її практичній
діяльності? Що є джерелом розвитку? В чому єдність світу? Що є його
першоначалом? Суспільство розвивається стихійно чи закономірно? В
чому сенс історії? Куди ми йдемо – до розквіту чи до занепаду?

Цедалеконеповнийперелік запитань, які стосуються найбільшважливих,
основоположних проблем філософії. Ті чи інші їх аспекти завжди були і є в
центрі уваги будь-якої філософської системи, незалежно від її напрямку.

Філософія є ідеальною формою відображення у мисленні багато-
гранної матеріально-предметної, пізнавальної, суспільно-політичної і
духовної діяльності людини, її одвічного прагнення осягнути ці проблеми
з точки зору їх походження, сутності та особливостей.

Філософія – це завжди пошук нового, нестандартне мислення –
вільнодумство. Останнє завжди супроводжувалося неприйняттям,
боротьбою, переслідуванням і навіть фізичним знищенням тих, хто
висловлював та обстоював нові ідеї і концепції.

Вільнодумство, нові ідеї і концепції, які не узгоджувалися із панівною
ідеологією, завжди викликали супротив – заборонялися, однак наперекір,
врешті-решт, ставали надбанням індивідуальної і суспільної свідомості.

Філософія є важливою частиною світової культури, її духовною
квінтесенцією. Як знаряддя праці дають уявлення про особливості тієї
чи іншої економічної епохи, так і філософія як форма суспільної свідомості
віддзеркалює духовну своєрідність епохи, духовне життя суспільства.

Відомо, що немає окремої американської, російської чи української
математики. Але є американська, російська і українська філософія. Бо
математика – космополітична, а філософія – національна. Філософія
як форма суспільної свідомості в узагальненому вигляді відображає
самобутність, неповторність того чи іншого народу, його дух, вікову
культуру.

Філософія – це невпинний пошук істини, форма пізнання, незалежно
від того, якою вона є за своєю орієнтацією. Вона має для цього низку
різноманітних форм і методів, відповідний понятійний апарат, свою логіку
і методологію пізнання.

15.4.Функції культури...........................................................................324
15.5.Культура і цивілізація................................................................... 325
15.6.Традиції і новації в культурі..........................................................327

Тема 16. Вчення про цінності.....................................................................330
16.1. Поняття цінностей та їх структура.........................................330
16.2. Ціннісні орієнтації людства на зламі тисячоліть.......................344
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8 9
Філософія, її зміст і призначення

Філософія – це щось більше ніж наука.
Хосе Ортега -і- Гассет

 План (логіка) викладу і засвоєння матеріалу:

1.1. Філософія як мудрість.
1.2. Філософія як форма суспільної свідомості.
1.3. Філософія і світогляд.
1.4. Філософія і наука.
1.5. Особливості філософського знання.
1.6. Предмет філософії.
1.7. Альтернативні способи осмислення проблем буття.
1.8. Діалектика і метафізика.
1.9. Філософія і релігія.
1.10. Філософія і право.
1.11. Функції філософії.

1.1. Філософія як мудрість
Філософія – одна з найдавніших наук, котра бере свій початок

ще з VI століття до нашої ери, тобто існує понад 2500 років. Вона
складна за своїм змістом, предметом та функціями. Філософія є
одночасно: формою суспільної свідомості, світоглядом і наукою.
Філософію ще з давніх-давен визначали як любов до мудрості (слово
"філософія" грецького походження – від phileo – люблю і sophia –
мудрість). Що це означає? Що таке мудрість?

Щоб з'ясувати ці питання, слід мати на увазі принаймні три
важливих моменти:

Філософія має справу з найбільш загальними, фундамен-
тальними проблемами існування світу, а саме: його єдності,
природи, тенденцій розвитку тощо. Знання ж загального,
фундаментального є виключно важливим для пізнання істини,
оскільки у загальному більше суттєвого, ніж в одиничному. Не
випадково патріарх світової філософії Аристотель, якого Гегель

 ТЕМА 1

ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ



Специфічним для філософії є віднаходження в речах і явищах
дійсності загальних рис і властивостей, на основі яких створюються
поняття і категорії. А чим більше у мові понять і категорій, тим багатшою,
виразнішою, розвиненішою стає сама мова. Відомий теоретик і знавець
мови Вільгельм фон Гумбольдт наголошував, що багатство мови – це
багатство мислення людини і, навпаки, про багатство мислення людини
свідчить багатство її мови. Філософія завжди була і є засобом розвитку
мислення людини, оскільки останнє включається у її предмет.

Кажуть, що філософія має справу з широкими узагальненнями, і тому
вона є досить віддаленою від реального життя, від практики. Однак немає
нічого більш практичного, ніж хороша теорія. А теоретичні розробки
філософів мали величезний вплив на подальший розвиток науки, культури,
мистецтва, політики, права, державотворення.

Хто першим з'ясував і впровадив у науку такі методи пізнання, як
індукція і дедукція? Першим відкрив закони логіки і діалектики? Першим
обґрунтував висновок про закономірність розвитку суспільства? Першим
висловив ідею про розподіл гілок влади на законодавчу, виконавчу і
судову? Першим обґрунтував думку про невід'ємні права людини – такі,
як право на життя, на свободу, на особисту недоторканність, на
безсторонній суд? – Філософи.

Філософи протягом століть впроваджували у суспільну свідомість
ці та інші ідеї й концепції, котрі стали надбанням європейської і світової
цивілізації. Все це є незаперечною заслугою філософів і філософії перед
людством.

Про це та інші надбання філософії ви можете дізнатися з підручника,
який тримаєте в руках. Автори сподіваються на ваше прихильне
ставлення до філософії.

Підручник підготували: викладач кафедри філософії, політології і права
Київського славістичного університету, доктор філософських наук,
професор В. А. Буслинський (передмова, теми: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12) і викладач кафедри філософії гуманітарних наук Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат філософських
наук, професор П.І. Скрипка (післямова, теми: 10, 13, 14, 15, 16). У темі
6 використані матеріали, надані кандидатом філософських наук,
доцентом В.Ю. Алексєєвим.
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судову? Першим обґрунтував думку про невід'ємні права людини – такі,
як право на життя, на свободу, на особисту недоторканність, на
безсторонній суд? – Філософи.

Філософи протягом століть впроваджували у суспільну свідомість
ці та інші ідеї й концепції, котрі стали надбанням європейської і світової
цивілізації. Все це є незаперечною заслугою філософів і філософії перед
людством.

Про це та інші надбання філософії ви можете дізнатися з підручника,
який тримаєте в руках. Автори сподіваються на ваше прихильне
ставлення до філософії.

Підручник підготували: викладач кафедри філософії, політології і права
Київського славістичного університету, доктор філософських наук,
професор В. А. Буслинський (передмова, теми: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12) і викладач кафедри філософії гуманітарних наук Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, кандидат філософських
наук, професор П.І. Скрипка (післямова, теми: 10, 13, 14, 15, 16). У темі
6 використані матеріали, надані кандидатом філософських наук,
доцентом В.Ю. Алексєєвим.
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