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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ І СТРУКТУРА КУРСУ 

ПЕРША ЧАСТИНА 
1. Вступ до філософії. Філософія, її історія та місце у системі наук  

Традиційні погляди на філософію та її історію. Місце філософії серед інших наук. 
Філософія як світогляд. Головні проблеми історії філософії як вивчаємої дисциплини. 
Філософія та релігія. Філософія та міфологія. Головні розділи філософії. 
Доба народження філософії. Міфологічна свідомість. Передумови виникнення 
філософії. 

2. Філософія “досократиків”: мілетська школа, піфагорейці, Геракліт Ефеський. 

Мілетська школа. Учення Фалеса про воду як основу буття Анаксімандр та вчення про 
апейрон. Анаксімен. 
Піфагорейська школа. Історични відомості та свідоцтва. Учення про число як про 
сутність. 
Життя та філософія Геракліта Ефеського. Діалектика. Учення про логос та вогонь як 
першостихію. 

3. Філософія “досократиків”: елейці, Емпедокл, атомісти, Анаксагор 

Елейска школа: Ксенофан, Парменід, Зенон, Меліс. Учення Парменіда про Едине. 
Онтологія Парменіда. Апорії Зенона та їх доля у подальшій філософії. Емпедокл з 
Агріенту та його філософія. Учення про чотири початкові стихиї. Любов та ворожнеча. 
Теорія пізнання у Емпедокла. Атомісти Левкіпп та Демокрит. Атоми та порожність. 
Учення про природу атомів, Гегель та Лосев про атоми та порожність. Анаксагор та 
його погляди. Учення про Нус та гомеомерії. Уяви Анаксагору про хаос.  

4. Софісти та Сократ 

Загальна характеристика філософії софистів. Протагор та його погляди. Людина як міра 
усіх речей. Горгій та його погляди на можливості пізнання. Коротка характеристика 
інших софістів.  
Сократ: легенда світової філософії. Життя Сократа та його учні. Література про 
Сократа. Філософські погляди Сократа. Майевтичний метод розшукування істини. 
Фронія та її використування Сократом. Знання як благо.  

5. Сократичні школи 

Мегарська школа. Евклід, Ічтій, Евбулід та ін. Незмінні сутності. Абстрактний початок 
як едине, що має дійсність. Едине благо.  
Кіникі як філософський напрямок. Пошуки блага. Благо як востриманність від бажань. 
Антісфен та Діоген. Доброчесність як едина умова блаженства.  
Школа кіренаіків. Аристип та його послідувачи. Благо як насолода.  



6. Філософія Платона 

Платон: життя та творчість. Твори Платона. Характер, метод та частини платонівської 
системи.  
Діалектика чи учення про ідеї. Фізика Платона. Матерія та Світова Душа. Всесвіт та 
його частини. Антропологія та етика Платона. Учення Платона про державу. Платон 
про мистецтво та релігію. 
Загальна характеристика філософії Платона. Стародавня Академія. Спадщина Платона 
у історії філософії. 

7. Філософія Аристотеля 

Життя Аристотеля. Твори Аристотеля. Загальний вступ до філософії Аристотеля.  
Логіка Аристотеля. Метафізика Аристотеля. Фізика Арістотеля та його погляди на 
всесвіт: матерія та форма, учення про чотире причини, першедвигун та ін. Людина у 
філософії Аристотеля, учення про душу. Етичні та политичні погляди Арістотеля. 
Вчення Арістотеля про поетику. Поняття катарсісу. Риторика Арістотеля. 
Перипатетична школа.  

8. Філософия еллінізму: стоіцизм, епікурейство, скептицизм 

Стоічна школа. Учення Зенона Кітионського. Характер та частини учення ранніх 
стоіків: логіка, фізика, етика. Середня стоя. Піздні стоіки.  
Епікур та його учення. Система епікурейської філософії. Етика Епікура. Епікурейство у 
Давньому Римі. Скептицизм.  

9. Філософія еллінізму: неоплатонизм 

Виникнення, характер та розвиток неоплатонизму. Система Плотина. Надпочуттевий 
світ. Світ явищ у системі Плотина. Учення Плотина про возвишення у надпочуттевий 
світ. Школа Плотина. Порфірій. 
Ямвліх та його школа. Особливості платонизму Ямвліха. Прокл та остання школа 
античної традиції. Кінець неоплатонічної філософії.  

10. Загальний огляд філософії античної доби та перехід до філософії середньовіччя 

Загальна характеристика філософії античної доби. Головні етапи розвитку філософії у 
античності: архаїка та рання класика, висока класика, еллінізм. Антична традиція у 
подальшому розвитку філософської думки.  
Основні риси нової, христианської доби. Християнство та античність. Складне 
відношення раннього християнства до антічної філософської спадщини. 

11. Хронологія філософії середньовіччя. Перший етап: філософія гностицизму, 
маніхейства та христианських апологетів 

Основні етапи середньовічної філософії: апологетика, патристика та схоластика. Східна 
та західна традиції у середньовічної філософії. 
Ідеологічна ситуація у сфері релігійних пошуків у I ст. до н.е. – I ст. н.е. Гностицизм та 
його специфічні риси. Маніхейство. Діяльність та ідейні пошуки християнських 
апологетів. Загальна характеристика християнства як світогляду. Відношення аплогетів 



до античної філософської спадщини. 

12. Філософія середньовіччя. Другий етап: доба патристики 

Патристика: загальна характеристика та головні риси. Сім батьків християнської церкви 
та філософія християнства як ідеології. 
Східна патристична традиція: кападокійці. Містичне мислення та раціональна теологія. 
Корпус ареопагитік.  
Західна патристика. Аврелій Августин. Вчення про Бога, історію, світ, людину та душу 
(визначення та свобода волі).  
 
13. Філософія середньовіччя. Третій етап: Філософія схоластики 

Етапи схоластичної філософії. Напередодні схоластики: Ериугена та його учення про 
розділ природ. Рання схоластика: Ансельм Кентерберійський, зародження реалізму та 
номіналізму. Абеляр та його пошуки розумної теології. Містичне учення Бернара. 
Аввероїзм та аристотелізм. Висока схоластика: Алфред фон Больштед, Фома 
Аквинський. Іоан Дунс Скот.  

14. Пізня схоластика та перехід до філософіїї Відродження 

Розквіт номіналізму (Р. Бекон, В. Окам та ін.) та кінець схоластики. Виникнення нових 
форм відношень раціонального наукового знання та теології.  
Творчість Мейстера Екхарда та розвиток гуманістичної спрямованості у европєйській 
культурі XIV століття. Особливості Відродження як нової доби у культурі Західної 
Европи. 
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Питання до заліку. 

1. Поняття філософії. Місце філософії у системі наук. 
2. Предмет історії філософії, його специфіка. Головні спроби  
систематизації історії філософських напрямків. 
3. Філософська проблематика оповідання Х.Л.Борхесу «Тема зрадника та героя» 
4. Проблема зародження західної філософії. Основні концепції виникнення грецької 
філософської думки. Філософія та міфологія. 
5. Мілетська школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Основна проблематика і загальна 
характеристика напрямку 
6. Піфагор та піфагорейці. Учення про число як сутність речей. Учення стосовно 
гармонії. 
7. Філософія Геракліту. Учення про Логос. Діалектика Гераклиту. 
8. Елейска школа: Ксенофан, Парменід, Зенон. Учення про Едине. Виникнення 
онтології. Проблема апорий Зенона. 
9. Філософія атомістів: Левкіпп и Демокрит. Гегелевське тлумачення проблеми «атомів 
и порожності» та його аналіз. 
10. Учення Анаксагора. Нус – першопричина руху. Поняття хаоса у Анаксагора. 
Поняття гомеомерій. 
11. Загальний огляд філософії «досократиків». 
12. Сократ. Його філософія та місце у европейській думці. Коло основних проблем. 
Доля Сократа. 
13. Сократ. Специфіка майевтичного метода. «Пізнай самого себе». Учення про Благо. 
14. Сократичні школи. Загальна характеристика та аналіз однієї з них на вибір. 
15. Платон, його життя та його філософія. Спадщина Платона та його місце у історії 
філософії. 
16. Платонівське учення про ідеї. Загальний огляд платонівського ідеалізма. 
17. «Держава» Платона (книга шоста). Міф про печеру. Діалектика ідеї та речі у 
Платона. Діалектика ідей. 
18. «Бенкет» Платона. Учення про Ерота. Взаємозв’язок учення про Ерота і учення про 
ідеї. 
19. «Протагор» Платона. Учення про доброчесність. Роль методу у пізнанні і дискусії. 
20. Загальна характеристика філософсько-літературної творчості Платона. Образ 
Сократа у платоновських діалогах. 
21. Учення Платона про Державу. Соціально-політичні погляди Платона.  
22. Загальна характеристика філософії Аристотеля. Місце Аристотеля у історії світової 
думки. 
23. Платон і Аристотель. Порівняльний аналіз. Складний характер взаемовідношень їх 
філософськіх поглядів. Критика платонізму у Аристотеля. 
24. Філософія Аристотеля. Учення про категорії. Проблема відношення матерії та 
форми. Учення про першедвигун. Учення про чотири причини. 
25. Постать Аристотеля як систематизатора наук. Відношення Аристотеля до його 
попередникам. 
26. Загальна характеристика класичного періоду грецької філософії. 
27. Філософія еллінізму. Епікур та його школа. Учення Епікура та його попередники 
серед ранніх філософів. Учення Епікура у Давньому Римі. 
28. Філософія еллінизму. Ранній та піздній стоіцизм. Загальна характеристика 
направлення. Попередники стоіцизму у ранній грецької філософії. 
29. Філософія еллінизму. Неоплатонізм: проблеми та специфічні риси. Діалектика 
неоплатоніків. Совідношення містичного (спекулятивного) і раціонального знання. 



30. Трактат Ямвлиху «Теологумени арифметики»: проблематика, особливості методу, 
проблема перегляда піфагорейскої традиції у неоплатонізмі. 
31. Порівняйте діалог Платона «Бенкет» з трактатом Плотина «Про Ерота». Виділить 
основні риси різниці та схожості. 
32. Загальна характеристика античної філософії. Місце античної філософії у історії 
філософскої думки Заходу. 
33. Середневічна філософія. Проблема співвідношення християнського учення та 
філософського знання. Складні взаємовідношення перших християн з античними 
філософами. 
34. Основні етапи розвитку середньовічної філософії: апологетика, патристика, 
схоластика. Коротка характеристика кожного з цих етапів. 
35. Проблема познання Бога в середньовічної філософії. Псевдо-Діонисій Ареопагіт та 
його «Послання до Тимофея». 
36. Головне коло філософських проблем доби християнської патристики. Покажіть на 
прикладах важливість вирішення будь-якої проблеми того часу. 
37. Західноевропейська середньовічна схоластика та її місце у загальній історії 
філософії. Розвиток схоластичної філософії та головні пошуки схоластів. 
38. Основні теоретичні проблеми християнської схоластики: тринітарна проблема, 
проблема доказа буття Божія, проблема передвизначення і свободи волі. 
39. Ключові проблеми середньовічної думки: історичний та теоретичний план. Розум та 
прозріння. Реализм та номіналізм. Проблема природи зла. 
40. Головні риси філософської епохи пізньої схоластики (XIV століття). Елементи 
гуманістичного знання у рамках традиційного схоластичного світогляду. 

 
 


