
Курсова робота з теоретичної і практичної філософії 

(пропонована тематика) 

Доцент Дем’янов Володимир Олександрович 

1. Метафізика і наука: порівняльний аналіз.   

2. Аналогії сущого. 

3. Поняття трансцендентного у метафізиці.  

4. Субстанціалізм і екзистенціалізм як типи онтології. 5. "До основоположення 

онтології" Миколи Гартмана: головні ідеї.  

6. "Фундаментальна онтологія" М. Гайдеґґера: засадничі принципи.  

7. Монадологія Ляйбніца як метафізична система.  

8. Трансценденталізм: метафізичні підвалини.  

9. Буття як факт, як логічна функція і як проблема.  

10. Метафізика і онтологія. 

 

Професор Баумейстер Андрій Олегович 

1. Метафізичний реалізм у світлі сучасних дискусій.  

2. Природа часу в аналітичній метафізиці.  

3. Дискусії про причиновість (каузальність) у сучасній метафізиці  

4. Аналітична теологія Алвіна Плантінґи: за і проти.  

5. Теїстичний аргумент Ричарда Свінберна і його інтерпретації в аналітичній 

філософії.  

6. Форми платонізму у сучасній онтології і епістемології.  

7. Теорії обґрунтування в сучасній епістемології. 

8. Філософія свідомості: сучасні тренди. 

9. Штучний інтелект як міждисциплінарна проблема. 

10.Фізикалізм та шляхи його подолання у філософії свідомості. 

  

Професор Бойченко Михайло Іванович 

1. Мультикультуралізм: переваги і недоліки (Ч.Тейлор, У Кімліка, Б.Баррі, Е. 

Балібар, С. Бенхабіб, А.Гонет).  

2. Джерела соціальної справедливості як предмет дослідження сучасних 

соціальних теорій (Дж.Ролз, Ф.Гаєк, Р.Дарендорф, О. Гьоффе, Б.Мур).  

3. Довіра у суспільстві ризику як предмет соціально-філософських досліджень 

(У.Бек, Ф.Фукуяма, Н.Луман, Е.Гідденс, Дж.Аґамбен).  

4. Колективна дія та колективна відповідальність (К.Ясперс, Г.Аренд, Г.Йонас, 

М.Олсон).  

5. Соціальні дилеми як предмет філософського дослідження (Ж.-П. Сартр, 

А.Камю, Ф.Фут, Е.Остром).  

6. Соціальні цінності як предмет дослідження сучасної соціальної філософії 

(Ю.Габермас, Г.Йоас, bell hooks).  

7. Соціально-філософське дослідження ролі спільнот у сучасному суспільстві (на 

прикладі однієї з них – прекаріату, соціальних мереж, smart mob тощо) (Г.Стендінг, 

А.Макінтайр, Ч.Тейлор, М.Кастельс, Г.Рейнголд, Р.Флоріда).  

8. Феномен визнання як проблема соціально-філософського дослідження 

(Г.Гегель, М.Вебер, Ю.Габермас, П.Рікер, А.Гонет).  



9. Свобода і відповідальність (М.Вебер, Е.Фромм, Ю.Габермас, Г.Йонас, 

Ч.Тейлор).  

10. Конфлікти як предмет соціально-філософського аналізу (Ю.Габермас, П.Рікер, 

Ш.Муф, Р.Нісбет). 

 

Професор Богачов Андрій Леонідович 

1. Картезіанська основа новочасного скептицизму. 

2. Емпіристська концепція ідей. 

3. Суперечності теоретико-пізнавального трансценденталізму І. Канта. 

4.  Стосунок духа, свідомості і матерії з погляду суб’єктивного й об’єктивного 

ідеалізму. 

5. Спекулятивна дедукція як метод синтетично-апріорного пізнання. 

6. Суперечності гусерлівського трансценденталізму. 

7. Голізм і біхевіоризм В. Селарса і В.В.О. Квайна: обґрунтування знання і соціальна 

поведінка. 

8. Природа пізнання за Ґ. Ляйбніцем. Аналіз монадології в контексті принципу онто-

гносеологічної відповідності.  

9. Субстантивізм у теорії пізнання (Р. Декарт, Б. Спіноза, Ґ. Ляйбніц, Ґ. Геґель). 

Сучасна філософська критика субстантивізму.  

10. Стосунок розуму й розсуду як проблема німецької класичної філософії.  

11. Принципи фундаменталізму й антифундаменталізму в обґрунтуванні знання. 

Антифундаменталізм теорії пізнання Ґ. Геґеля. 

  

Професор Шашкова Людмила Олексіївна 

1. Класична і некласична епістемологія.  

2. Універсалізм і релятивізм у розумінні природи істини. 

3. Теорія пізнання у філософії Бертрана Рассела. 

4. Концепція зростання наукового знання К.Поппера. 

5. Епістемологія і методологія (К.Поппер, Т.Кун, І. Лакатос, П.Феєрабенд).  

6.Епістемологічний  анархізм і методологічний плюралізм (П. Феєрабенд).  

7.Проекти теоретичної і практичної еволюційної епістемології.  

8.Пізнання як адаптативна практика: епістемологічний і поведінковий аспекти. 

9.Поведінкова економіка: надж-теорія як сучасна адаптативна практика 

10.Соціальна епістемологія як сучасний напрям досліджень.  

 

Доцент Приходько Володимир Володимирович 

1.Теоретичний контекст формування структуралістської методології.  

2.Проблема онтологічного статусу структури в структуралізмі.  

3.Поняття структури в структуралістській методології.   

4.Особливості пізнання в постструктуралізмі.  

5.Відмінність і повторення як ключові категорії постструктуралістського 

пізнання.  

6.Теорія знаку в структуралізмі.  

7.Критика структуралістської теорії знаку в постструктуралізмі.  

8.Особливості феноменологічної методології та головні концепти 

феноменології. 

9. Методологічні засади структурної і культурної антропології. 



10. Поняття простору і часу, просторовий поворот в сучасній філософії.  

11.Перформативний поворот в пізнанні культури. 

12. Тіло і культура, ритуал і культура, поняття культурної дії. 

13. Феноменологія культури, несвідоме і свідоме в культурі. 

14. Простір і час в культурі.  

15.Естетичні засади культурного існування (почуття, відчуття, переживання, 

культура і техніка, афекти тощо). 

 

Професор Кебуладзе Вахтанг Іванович 

1. Феноменологічна критика психологізму.  

2. Феноменологічна критика історицизму і натуралізму.  

3. Природна настанова і її вимкнення у феноменологічній редукції.  

4. Феноменологічна концепція інтенційності  

5. Концепція внутрішньої свідомості часу Едмунда Гусерля  

6. Феноменологічна концепція допредикативного досвіду.  

7. Концепція інтерсуб’єктивності: від трансценденталізму Едмунда Гусерля до 

респонзивності Бернгарда Вальденфельса.  

8. Феноменологічна концепція тілесності.  

9. Забуття життєсвіту і криза європейського людства.  

 

Доцент Лактіонова Анна Валеріївна 

Теорія пізнання 

1. В. Квайн: переосмислення «догм» емпіризму. 

2. Філософія свідомості і теорія пізнання. 

3. Філософія мови і теорія пізнання. 

4. Основні стратегії обґрунтування знання. 

5. Проблема сприйняття: статус емпіричного досвіду. 

6. Критеріальність і субстанційність знання та істини. 

7. Теорія пізнання в філософії І. Канта. 

8. Дефляційне тлумачення проблеми істини. 

9. Теорія пізнання в філософії мови Л. Вітгенштайна. 

10. Умовні контрфактичні судження: альтернативні тлумачення. 

 

Практична філософія 

1. Типологія мовленнєвих актів Дж.Остіна-Дж.Серля 

2. Комунікативна практична філософія як етика відповідальності. 

3. Практичний вимір соціолінгвістики. 

4. Аналіз мовлення в межах практичної філософії.  

5. Мова і комунікативний простір. 

6. Належне versus існуюче. 

7. Трансценденталізм К.-О. Апеля. 

8. Універсалізм Ю. Габермаса. 

9. Спільносвіт як категорія комунікативної практичної філософії. 

10. Метафізика екологічної кризи. 

 

 

 



Доцент Якубіна Валентина Леонідівна 

1. Інформаціональна Ера: особливості сучасної реконцептуалізації (М.Кастельс 

та П.Хіманен та ін.).  

2. Сила та слабкість ідентичності в умовах впливу інформаціональних 

суспільств (за М.Кастельсом та ін.).  

3. Специфіка глобалізації та локалізації у сучасному світі: феномен глокалізації 

(за З.Бауманом, У.Беком, Р.Робертсоном та ін.).  

4. «Уявлена глобалізація»: вплив соціо-економічних змін сьогодення на гібридні 

культурні ідентичності (за Н.Ґ.Канкліні та ін.).  

5. Нові концепції теорії історії й філософії історії (П.Берк, Е.Доманська, Й.Рюзен 

та ін.)  

6. Маси та «демократія протесту»: особливості соціально-політичної активності 

у світі комунікацій  (І.Крастев, С.Жижек, М.Кастельс та ін.).  

7. «Постмодерні» масові спільності: варіації  впливів у мережах та поза ними (за 

Ж.Бодрійяром, Ж.-Л.Нансі, Г.Рейнгольдом, А.Крокером та ін.).  

8. Біополітичний проект Мultitude: футурологічні тенденції та соціальні 

контексти (за М.Хардтом та А.Негрі та ін.).  

9. «Жіночий час», біологія і піклування: погляд крізь призму політичної 

темпоральності (за В.Брайсон та ін.).  

10. Уява як основа композиційно-історичної «манери» мислення (за Г.Вайтом та 

ін.).  

11. Медіологічна платформа інтерпретацій соціальної дійсності: медіа-текст, 

історія, ідеологія (Р.Дебре, Ж.Дельоз, С.Жижек та ін.).  

 

Асистент Малишена Юлія Олегівна 

1. Теорія пізнання: класичні вчення і сучасні концепції. 

2.  Проблема пізнаваності світу й варіанти її розв’язання. 

3.  Знання і обґрунтування.  

4.   Істина в теорії пізнання. Концепції істини. 

5. Теорія і методологія наукового пізнання.  

6. Соціальна епістемологія: концептуальні засади. 

7. Класична та некласична соціальна епістемологія. 

8. Проект «соціальної епістеміки» Е. Голдмана. 

9. Поняття «соціального» і «соціальної практики» в соціальній епістемології. 

10. Соціальна епістемологія С. Фуллера: від «наукової політики» до «політики 

знання». 

 

 

 

 

 

 

 

 


