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Тема: Історія філософії як наука та принципи її періодизації. Історичні типи філософії  

Філософію можна краще зрозуміти якщо вивчити її історію. Розглядаючи питання про 

періодизацію історії філософії, слід звернути увагу на принципи періодизації. В їх основі лежить 

розуміння того, що єдиний історико-філософський процес водночас поєднує в собі різноманітні 

вчення, школи, напрями, відмінність між якими визначається такими основними чинниками: 

І. ступінь розвитку продуктивних сил, зрілість суспільних відносин; 

2. ступінь розвитку загальної культури і науки; 

3. світоглядні передумови та філософські джерела. 

Вивчаючи історію філософії, звертаємо увагу на те, що її періодизація в цілому збігається 

з періодизацією загальної історії, але кожний історичний тип філософії не є прямим 

відображенням історії, історичного періоду, а виступає результатом її осмислення, у якому 

значну роль відіграють попередні філософські вчення Кожний історичний етап у розвитку 

філософії має свої особливості, і ці особливості випливають із вирішення центральних проблем, 

які постають перед філософами того чи іншого періоду, а саме: проблеми буття, пізнання, 

людини, її місця і ролі у суспільному житті, чому і як розвивається суспільство, природа, 

ставлення до природи тощо. 

Такий проблемний аналіз якраз і допоможе визначити історичні типи та своєрідність 

філософської думки різних народів в різні періоди історії. 

Історичні типи філософії: 

І. Філософія Стародавнього Сходу. Філософія античності. 

2. Філософія Середньовіччя Філософія Відродження. 

З. Філософія Нового часу та Просвітництва 

4. Класична німецька філософія. 

5. Сучасна світова філософія (позитивізм, екзистенціалізм, психоана-ліз, марксизм та ін.) 

6. Філософська думка України. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Як ви розумієте твердження: філософія — це мистецтво жити? 

2. У чому полягає відмінність мудрості від розуму? 
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