ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ
(аспірантам та здобувачам гуманітарних спеціальностей
для складання кандидатського іспиту з філософії)
1. Своєрідність і сучасне тлумачення предмету філософії.
2. Співвідношення раціонального й ірраціонального у філософії.
3. Символічні й метафоричні смисли у філософії.
4. Духовно-практична інтенція філософії.
5. Критичний раціоналізм, як філософський напрям.
6.Феноменологія як
противага
«психологізмові»
і
альтернатива
«натуралізмові».
7. Критичність в онтології: від «Критичної філософії І. Канта» до «Критичної
онтології Н.Гартмана».
8. Структуралізм та оновлена метафізика.
9. Критичність постмодерну.
10. Людина як предмет філософської рефлексії.
11. Марксистське та неомарксистське осмислення людського буття.
12. Екзистенціальний вимір людського буття.
13. Філософський зміст психоаналітичної антропології.
14. Уявлення про сутність людини у постмодерністській філософії.
15. Феномен соціального.
16. Соціальний процес та його детермінанти.
17. Соціальний антагонізм та «аномія».
18. Основні парадигми суспільного розвитку.
19. Ідеологія і соціальна дійсність.
20. Філософія як акт самопізнання та самовідтворення.
21. Сутність комунікативного повороту у сучасній філософії.
22. Дискурс як філософське явище.
23. Теорія комунікативної дії.
24. Смисловий горизонт класичних визначень культури.
25. Сучасні цивілізаційні парадигми.
26. Культура міжособистісних стосунків: сутність та особливості розвитку.
27. Масова культура, її основні функції.
28. Проблема співвідношення філософії та науки.
29. Наука в системі техногенної цивілізації.
30. Проблема цінностей в науковому пізнанні. Поняття етосу науки.
31. Категоріальні засади наукової картини світу.
32. Ідеали і норми наукового дослідження.
33. Структура і методи емпіричного й теоретичного дослідження.
34. Наукові революції та зміна історичних типів наукової раціональності.
35. Загальнонаукові методологічні принципи як вимоги до наукової теорії.
36. Поняття системності та комплексності дослідження.
37. Синергетика як загальнонаукова методологія дослідження.
38. Міждисциплінарний і трансдисциплінарний вимір методології.
39. Особливості гуманітарного знання і пізнання.
40. Методологічна програма герменевтики.
41. Методологічний потенціал феноменології.

42. Соціальна теорія пізнання та соціальна епістемологія.
43. Проблема методу в соціальному пізнанні.
44. Соціальне прогнозування та соціальний конструктивізм.
45. Комунікативна парадигма у соціальному пізнанні.
*****************************
Економічний ф-т, МЕВ, МБ
46. Об’єкт, предмет та структура філософії економіки.
47. Основні філософсько-економічні категорії.
48. Сутність феномену власності.
49. Виробництво: сутність, сенс та ціннісний зміст.
50. Критичний зміст сучасної філософії капіталу.
51. Бізнес як соціальний проект і реальність суспільно-історичного процесу.
*****************************
Історики, МВ
46. Філософія історії її предмет основні функції.
47.Співідношення природного і соціального у суспільно-історичному
процесі.
48. Суб’єкт та рушійні сили історії.
49. Витоки, сенс і спрямованість історичного процесу.
50.Взаємообумовленість свободи, випадковості і необхідності у русі
суспільства.
51.Основні підходи до виміру історичного процесу.
*****************************
Інститут журналістики
46. Джерела, спрямованість та межі суспільного розвитку.
47. Сучасні соціально-філософські теорії суспільства.
48. Кроскультурні процеси та їх філософське витлумачення.
49. Співвідношення понять «комунікація», «комунікативність філософії» і
«комунікативна філософія».
50. Соціальні смисли масової комунікації.
*****************************
Факультет соціології
46. Концепції інформаційного суспільства та суспільства знань.
47. Концептуальне осмислення сучасного суспільства як суспільства ризику.
48. Теорія суспільства як комунікації.
49. Глобалізаційні процеси в сучасному суспільстві: сутність, особливості та
перспективи.
50. Соціальна синергетика: огляд позицій.
*****************************
Факультет психології
46. Взаємозвязок філософії і психології в культурно-історичному процесі.

47. Філософські засади психологічних концепцій.
48. Психофізична проблема в сучасній філософії та психології.
49. Глобальний еволюціонізм і проблема історичності психіки.
50. Сутність і особливості психологічного знання.
51. Етичний вимір розв’язання психологічних проблем.
*****************************
Юридичний ф-т, МП
46. Філософія права, її предмет та основні функції.
47. Природне право: сутність та особливості прояву.
48. Основні характеристики позитивного права.
49. Держава як умова здійснення права у соціальному просторі.
50. Громадянське суспільство: правовий і політичний виміри.
51. Право і мораль: особливості взаємозв’язку.
*****************************
Ін-т журналістики, МІ
46. Політика як вид соціальної діяльності та об’єкт філософського аналізу.
47. Основні категорії філософсько-політичного знання.
48. Аксіологічно-світоглядні принципи легітимності політики.
49. Природа та джерела влади.
50. Політика і влада в інформаційному суспільстві.
51. Свобода і рівність, справедливість і демократія в політичному житті
суспільства.
*****************************
Інститут філології
46. Філософія мови: предмет, категорії та лінгво-функції.
47. Основи термінотворення: філософські аспекти.
48. Феномен тексту: загальна характеристика.
49. Основні витлумачення: інтерпретація та переклад.
50. Концепт мовної гри.
51. Принципи та структура мовленнєвих актів.

