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Орієнтований перелік питань іспиту з соціальної філософії та філософії
історії

1. Предмет соціальної філософії: історія і сучасність.
2. Природа та специфіка соціального пізнання.
3. Цілісність соціально-філософського знання.
4. Західноєвропейська соціальна філософія та проблема світогляду.
5. Природничі та політико-правові ідеї античної філософії.
6. Філософська концепція суспільства у вченнях Сократа, Платона,
Аристотеля.
7. Релігійна філософія: суперечності феномену.
8. Соціальні ідеї філософів пізнього середньовіччя (Дунс Скот, Вільям
Оккам, Жан Жанден, Марсілья з Падуі).
9. Мистецтво як проблема соціальної філософії.
10.Проблема людини в філософії Відродження.
11.Людина та суспільство у філософії французьких матеріалістів XVІІІ
сторіччя (Ламетрі, Дідро, Гельвецій, Гольбах).
12.Філософія історії як галузь філософського знання.
13.Основні сучасні проблеми суспільних наук.
14.Сучасні філософські концепції розвитку суспільств.
15.Суспільство як самоорганізована система (Т. Парсонс).
16.Соціум як історичний процес.
17.Нація, народ, держава: концепція суверенітету і єдності.
18.Проблема справедливості в соціальній філософії.
19.Суспільство у поглядах Н. Лумана.
20.Етнос та нація як проблема соціальної філософії.
21.Суспільство й цивілізація: соціально-філософський підхід.
22.Людина у суспільстві: філософський контекст.
23.Опредмечення і відчуження як поняття соціальної філософії.
24.Соціалізація людини як проблема соціальної філософії.

25.Проблема людської діяльності в соціальній філософії.
26.Співвідношення матеріальних і духовних факторів історії в концепціях
марксизму і неомарксизму.
27.Культура як предмет філософського аналізу.
28.Діяльність особистості в суспільстві (історичний контекст).
29.Сучасні концепції філософії економіки.
30.Класична соціальна філософія та філософський плюралізм сучасності.
31.Феноменологія проблем соціальної філософії.
32.Екзистенційна природа соціального.
33.Проблема толерантності у сучасній філософії.
34.Проблема соціальних цінностей.
35.Етико-моральна філософія Конфуція.
36.Соціально-філософські погляди Сократа.
37.Демокрит про демократичне суспільство.
38.Руссо і Гоббс про ідеал суспільства.
39.Комунікативна природа суспільства в сучасній соціальної філософії.
40.Вчення про два гради Августина.
41.Соціально-філософські проблеми у вченні Ф. Бекона.
42.Політико-філософська доктрина Н. Макіавеллі.
43.Гуманістичне переосмислення релігії у працях Е. Ротердамського.
44.Реалізм і утопія в концепціях Т. Мора і Т. Кампанеллі.
45.Теоретична модель соціального у працях Дж. Берклі та Д. Юма.
46.Вчення І.Канта про суспільство.
47.Діалектична концепція соціального Г. Гегеля.
48.К. Поппер про дві лінії розвитку соціальної філософії.
49.М. Бердяєв про роль та місце марксизму в історії суспільної думки.
50.Антропологічна спрямованість філософії Г. Сковороди.
51.Соціально-політичні ідеї в творчості Тараса Шевченка.
52.Філософська концепція П. Юркевича
53.Суспільні ідеї в працях М. Драгоманова.

54.Проблема суспільного ідеалу у філософських поглядах І. Франка.
55.Ідея націєтворення в творчості Лесі Українки.
56.Ідея ноосфери в працях В. Вернадського.
57.Філософія української ідеї у працях М. Грушевського.
58.Соціально-філософські погляди Д. Чижевського.
59.Соціально-філософські ідеї Київської філософської школи (В. Шинкарук,
В. Табачковський).
60.Основні

питання

сучасної

української

соціальної

філософії

(В.

Андрущенко, М. Михальченко).
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