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Глава 9. філософські пошуки українських мислителів .....................................................  286
Соціальна філософія Григорія Сковороди. Ідеї державності в українській соціальній 
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ціоналізм» М. Міхновського. Український соціально-філософський дискурс на рубежі 
ХХ—ХХІ століть
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тЕОРІя тА МЕтОДОЛОГІя  
СУЧАСНОї СОцІАЛЬНОї фІЛОСОфІї

Глава 1. Природні засади життя людини і суспільства ......................................................  314
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ний чинник суспільного розвитку народонаселення — передумова та суб’єкт історич-
ного процесу. Природа — виробництво — споживання. Екологічна проблема і засоби 
її розв’язання

Глава 2. архітектоніка суспільного виробництва ...............................................................  327
Поняття суспільного виробництва. Матеріальне виробництво — основа існування та 
розвитку суспільства. Специфіка духовного виробництва. Виробництво потреб. Вироб-
ництво форм спілкування. Суспільне виробництво як виробництво людини. Спосіб 
виробництва матеріальних благ та його структура. Продуктивні сили та виробничі від-
носини. Проблема власності та організації суспільного виробництва. Вирішення супе-
речностей власності — головне джерело й стимул суспільного розвитку

Глава 3. джерела соціальної динаміки.  
конструктивні та динамічні сили науково-технічного прогресу ..........................  343
Суперечність як головне джерело розвитку суспільства. Основні чинники суспільного 
розвитку. Зовнішні та внутрішні фактори розвитку виробництва. Наука як соціальний 
інститут і чинник розвитку матеріального виробництва. Історична взаємодія в системі 
«наука — техніка — виробництво». Сутність, головні ознаки і напрями сучасної науко-
во-технічної революції. Сучасний етап НТР: інформатика і технологічна революція. 
Соціальні наслідки та парадокси інформаційно-технологічної революції

Глава 4. Природна сутність людини: походження і буття .................................................  358
Природа та сутність людини: історично-філософський та соціологічний аспекти. При-
родне (біологічне) та соціальне в людині. Проблема особистості. Типологія особистості. 
Поняття рядової, історичної та видатної особистості. Роль особистості в історії. Осо-
бистість і народ. Свобода волі особистості. Ж.-П. Сартр про індивідуальну свободу 
як єдиний фундамент суспільних цінностей. Діалектика свободи та необхідності у су-
спільному розвитку. Проблема вибору цінностей. Внутрішній світ людини, моральні 
цінності та проблема виховання. Відчуження як соціальний феномен. Антропологічна 
революція (Г. Маркузе, 3. Фройд, Т. Адорно, Е. Фромм) чи класова боротьба трудящих 
(К. Маркс, В. Ленін). Особистість у філософських концепціях постмарксистського пе-
ріоду. Перспективи особистості

Глава 5. людина як суб’єкт соціального процесу ...............................................................  378
Індивідуальне та соціальне в історії. Інтерес як основа об’єднання людей у соціальні 
спільності. Соціальна структура суспільства. Генеза соціальних спільностей: сім’я, рід, 
плем’я, народність, клас, нація. Поняття класів. Соціально-класова структура сучас-
ного індустріального суспільства. Теорії соціальної стратифікації та соціальної мобіль-
ності (П. Сорокін, Т. Парсонс, С Ліпсет). Класові конфлікти в індустріальному суспіль-
стві: альтернативи К. Маркса — Р. Дарендорфа. Класи та нації. Соціальне та етнічне 
в нації. Нації та раси. Специфіка національних відносин. Національні суперечності та 
шляхи їх вирішення. Творча діяльність народу як основа суспільного розвитку
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Глава 6. суспільні відносини ....................................................................................................  402
Поняття суспільних відносин у філософії та їх суб’єкт. Діяльнісно-практичні основа 
й структура суспільних відносин. Суспільні відносини та конфлікти. Причини соціаль-
них конфліктів та їх типологія. Вирішення конфлікту: умови, засоби, механізми, методи. 
Процесуальний характер суспільних відносин. Поняття суспільного процесу. Сутність 
і структура соціально-конфронтаційних процесів. Соціальний процес як переміщення 
людей (народів). Велике переселення народів як конфлікт, процес і переміщення. Пере-
міщення українців: зовнішні впливи та внутрішньоетносні втрати. Українська діаспора 
і сучасні еміграційні процеси в Україні

Глава 7. регулятивні механізми функціонування та розвитку соціуму .........................  423
Проблема регуляції суспільних відносин у соціальній філософії. Тотем і табу. Мораль-
но-правова регуляція суспільства. Політика як соціальний регулятор відносин між 
індивідами та соціальними спільностями. Поняття політичної організації суспільства. 
Сутність і головні ознаки держави, її регулятивні можливості

 Розділ IV  
тЕОРІя ДУХОВНИХ І КУЛЬтУРНИХ ПРОцЕСІВ

Глава 1. духовне життя суспільства і культура. філософія духу .....................................  436
Народження і злет людського духу: свідомість чи інстинкт? Свідомість як віра в пізна-
вальні можливості людського духу. Специфіка міфологічного усвідомлення дійсності. 
Діалектика наукового, художнього, релігійного, морального та філософського освоєння 
дійсності. Пізнавальні можливості науки та релігії, мистецтва та моралі: порівняль-
ний аналіз. За межами раціонального: багатогранність позанаукового сприйняття світу. 
Гносеологічні, соціальні та психологічні засади віри. Духовність як органічна єдність 
віри, надії та любові

Глава 2. Продуктивна сила суспільної свідомості ...............................................................  453
Роль ідей у розвитку суспільства. Духовне життя суспільства та його структура. Ду-
ховне виробництво як виробництво свідомості. Феномен суспільної свідомості та його 
структура. Функції суспільної свідомості. Суспільна свідомість як соціальна пам’ять 
народу

Глава 3. духовна культура та ідеологія ...............................................................................  468
Поняття культури у філософії. Людинотворча сутність культури. Культура, антикульту-
ра, контркультура. Суперечливі реалії громадянської культури. Українська національна 
культура в контексті надбань світової цивілізації. Загальнокультурні засади сучасної 
цивілізації. Духовна культура у вимірі класових і загальнолюдських пріоритетів. Ідео-
логія як теоретико-політична парадигма розвитку культури. Проблема формування та 
культуротворчий зміст ідеології українського національного відродження

 Розділ V  
МЕтОДОЛОГІя ДОСЛІДжЕННя ІСтОРІї

Глава 1. філософія історії .........................................................................................................  486
Проблема історичного мислення у філософії. Принцип історизму в соціальному пізнан-
ні. Соціальна історія як предмет історіософського пізнання. Антиісторизм (історицизм) 
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К. Поппера і сучасна історіософія. Франкфуртська школа філософії історії (М. Горкгай-
мер, Т. Адорно). Історіософська концепція Р. Арона. Проекти всесвітньої історії. Сві-
това історія в інтерпретації М. Гайдеґґера. К. Ясперс про сенс і призначення історії. 
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повороту та імперативи виживання людства. Поняття і структура цивілізаційних основ 
розвитку людства. Ідея прогресу в історії. Прогрес як еволюція розуму, культури, духов-
ності людини. Заперечення прогресу. Прогрес і регрес. Основні стадії регресу: застій, 
консервація, реакція, реставрація, занепад. Проблема пошуку цивілізаційних критеріїв 
прогресу. А. Сахаров: роздуми про прогрес, мирне співіснування та інтелектуальну 
свободу. Глобальне моделювання майбутнього. Філософія та футурологія
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Українська регіональна цивілізація як результат історичного розвитку. Українська етно-
політична цивілізація. Філософія існування або філософія виживання української циві-
лізації? Україна і всесвітня цивілізація. Українська регіональна цивілізація: самоіден-
тифікація нації і «політичного українця». Лімітрофні характеристики української ци-
вілізації
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