
Питання для кваліфікаційного іспиту 

1. Філософія античності: періодизація та загальна характеристика. 

2. Теорія ідей Платона. 

3. «Держава» Платона: основні ідеї та філософське значення діалогу. 

4. Поняття «сутності» (ousia) у метафізиці Арістотеля.  

5. Філософія неоплатонізму: основні представники та ідеї.  

6. Концепції часу та вічності у філософії Августина Аврелія. 

7. Теологічні та моральні  ідеї «Сповіді» Августина Аврелія.  

8. «Розрада від філософії» Северина Боеція: сюжет та основні філософські 

проблеми твору. 

9. Проблема свободи волі у теології Середніх віків.  

10. Філософські ідеї італійських гуманістів доби Ренесансу.  

11. Політична філософія Ніколо Мак‘явеллі.   

12. Вчення про метод Р. Декарта. 

13. Теорія пізнання Дж. Лока. 

14. Політична філософія Дж. Лока. 

15. Співвідношення вражень та ідей у філософії Д. Г'юма. 

16. Європейське Просвітництво: основні представники та напрямки. 

17. Проблема апріорних синтетичних суджень у «Критиці чистого розуму» 

І. Канта. 

18. Практична філософія І. Канта. 

19. «Філософи підозри» Ф. Ніцше, К. Макрс, З. Фрейд та їх вплив на філософію 

ХХ століття.  

20. Філософія утилітаризму Дж. С. Мілля.  

21. Поняття свободи, вибору та відповідальності у філософії французького 

екзистенціалізму.  

22. Головні принципи філософії персоналізму. Американський та французький 

персоналізм.  

23. Еволюція неотомізму: від класичного неотомізму до антропологічної 

трансформації.   

24. Філософія постмодернізму: особливості, основні праці та провідні ідеї.  

25. Поняття «Постмодерну» Ж.-Ф. Ліотара. 

26. Поняття «деконструкції» у філософії Ж. Дерріда.  

27. «Логіко-філософський трактат» Л. Вітгенштайна: структура, проблематика та 

філософське значення твору. 

28. Джон Сьорль про «штучний інтелект» та розумність комп’ютера.   

29. Р. Рорті. Критика фундаменталістської концепції філософії. 

30. Актуальні напрями філософії ХХІ століття. 

31. Поняття «суще». Арістотелева класифікація сущого. 

32. Кантова критика метафізики. 



33. Гайдеґерова критика метафізики. 

34. Співвідношення понять «метафізика» і «онтологія» . 

35. Засади емпіризму, раціоналізму і трансценденталізму в теорії пізнання. 

36. Кантівський проект обґрунтування знання. 

37. Теоретичні основи пізнавального оптимізму й гносеологічного 

антифундаменталізму Ґ. Геґеля. 

38. Універсалізм і релятивізм як теоретико-пізнавальні настанови. 

39. Проблема істини в теорії пізнання. Концепції істини. 

40. Поняття реалізму, метафізичного реалізму, критичного реалізму в 

епістемологічних концепціях. 

41. Проблематика знання і пізнання у працях Л. Вітгенштайна. 

42. Поняття референції та онтологічної відносності в епістемології В. Квайна. 

43. Соціальні норми і цінності як чинники суспільного розвитку. 

44. Основні теорії соціальної дії (Вебер, Парсонс, Габермас). 

45. Основні теорії модернізації та їх практика. 

46. Основні теорії глобалізації. 

47. Лінійна та циклічна парадигми у філософії історії. 

48. Концепції інформаційних суспільств та «суспільства знання». 

49. Ідеї «кінця історії» та «зіткнення цивілізацій» як історичні сценарії. 

50. Політична філософія: класичні моделі суспільної угоди. 

51. Концепт свободи в ліберальній доктрині. 

52. Хибний дуалізм природи і культури. Наслідки і шляхи вирішення. 

53. Мимезис як культурфілософська категорія. 

54. Парадокс культурного існування. Феномен техніки. 

55. Гусерлева критика психологізму, натуралізму й історицизму. Концепція 

інтенційності у феноменології. 

56. Феноменологічна концепція інтерсуб’єктивності, феноменологія внутрішньої 

свідомості часу. 

57. Практична філософія в різних традиціях філософії ХХ ст. 

58. Комунікативна практична філософія. 

59. Основні ідеї концепції прав людини. Стосунок права і моралі. 

60. Поняття позитивного та природного права. 

61. Предмет та метод логіки. 

62. Поняття про міркування в логіці, їхні види. 

63. Класична логіка висловлювань: синтаксис та семантика. 

64. Класична логіка предикатів: загальна характеристика. 

65. Поняття доведення і логічного слідування в класичній логіці. 

66. Типи формул у класичній логіці. 

67. Багатозначна логіка: загальна характеристика. 

68. Проблема логічного детермінізму і логіки Я. Лукасевича. 



69. Модальна логіка: загальна характеристика. 

70. Історія і сучасний стан розвитку теорії аргументації. 

71. Поняття про аргументативну помилку. 

72. Схеми та структури аргументації. 

73. Публічний виступ як предмет риторики. 

74. Розділи риторики: загальна характеристика. 

75. Історичні етапи розвитку риторики. 

76. Естетика в структурі філософського знання. 

77. Специфіка естетичної діяльності та її форм. Предметне поле естетики. 

78. Природа і розвиток естетичних категорій. 

79. Художній образ та його роль в організації художніх практик. 

80. Творчість як предмет міждисциплінарних досліджень. Перспективи розвитку 

людських творчих можливостей і художньої діяльності. 

81. Історичні закономірності художнього розвитку. Поняття художньої 

спадкоємності, традиції, новаторства. 

82. Предмет та завдання етики 

83. Специфіка арістотелевої етики чесноти 

84. Класичний етичний утилітаризм І. Бентама та Дж. Ст. Міля 

85. Деонтологічна теорія моралі І. Канта. 

86. Еволюційна етика в поясненні джерел моралі 

87. Супранатуралістичні теорії моралі в поясненні джерела моральної 

нормативності 

88. Соціологізаторські концепції в пояснені джерел моральної нормативності 

89. Специфіка моралі як форми регуляції поведінки 

90. Основні поняття моральної свідомості 

 

 


