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Тема: Предмет філософії та особливості філософського мислення. Основні питання, 

методи і функції філософії 

 

Авторство слова "філософія" приписують давньогрецькому мислителю Піфагору (6-5 ст. до 

н.е.). Він був проти, щоб його називали мудрецем, і вважав себе філософом (любителем мудрості, 

від грецького філіа - любов, і софія - мудрість ), бо мудрим, на його думку, є тільки Бог, оскільки 

під мудрістю давні греки мали на увазі не просто мислення, а єдність способу мислення та 

способу життя. Тим самим, з часів Піфагора в понятті філософії фіксується прагнення людини до 

самовдосконалення, до досягнення ідеалу. Ідеал традиційно включає три найвищих цінності - 

Істину, Доброту і Красоту. Філософи Давньої Греції займались вивченням начал та 

закономірностей світобудови, а під філософією малась на увазі наука взагалі.  

Фундатором європейської філософської традиції є давньогрецький мислитель Сократ ( 470-

399 р. до н.е.) який визначив подальший хід філософії своїм знаменитим питанням: чи можемо 

ми досягнути істину не знаючи що таке істина ? чи можемо ми вважати щось красивим, не знаючи 

що таке краса ? чи можемо ми бути добрими не знаючи що таке добро ? Цим Сократ дав поштовх 

розвиткові трьох основних дисциплін: 

а)гносеології - теорії пізнання - вчення проте, що таке істинне знання і шляхи його 

досягнення ; 

б) етиці - вченню про те, що таке добро і зло і як людина повинна оцінювати свої вчинки; 

в) естетиці - вченню про прекрасне. 

Заслуга Сократа в тому, що він показав , що предмет філософії вимагає осмислення самого 

способу його пізнання. Тому, по мірі того, як окремі науки, що входили раніше до складу 

філософії тримували свій, відмінний від філософського метод пізнання, вони відгалужувались 

від філософії: в Кінці 18 ст. німецький філософ І.Кант окреслив предмет філософії такими 

питаннями: що я можу знати? що я повинен робити? чого я смію сподіватись? 

Для того щоб відповісти на ці запитання, мало знати, що таке світ і що таке людина. Тому 

філософія вивчає не тільки сутність "речей, світу, людини" а сам спосіб їхнього існування. 

Філософська дисципліна, що вивчає буття у всіх його аспектах, називається онтологією (від 

грецького онтос - суще та логос - вчення). Предметом філософії є загальні, граничні засади 

людського мислення, пізнання, буття людини у світі. 



Таке розуміння предмету мислення зумовлює особливості філософського мислення, які 

відмежовують філософію як від буденного так і від природничо-наукового мислення. Першою 

особливістю є те, що будь-яке філософське питання охоплює проблематику філософії в цілому, 

тому філософію не можна викладати як інші науки, від більш простого до більш складного. 

Другою - те, що будь-яке філософське питання охоплює не тільки філософію в цілому, а й ставить 

під питання того, хто запитує, тобто філософське мислення вимагає не тільки осмислення своїх 

власних підвалин та можливостей пізнання, а й зміни того, хто мислить - зміни світоглядних, 

життєвих здібностей і самого способу мислення. 

Предметом філософії є виявлення найбільш загальних закономірностей розвитку світу, 

виражених в принципах, філософських законах та категоріях. Предметом філософії є не тільки 

вивчення наявного і минулого, але й можливого і майбутнього. Тому її називають наукою 

мудрості /слово "філософія" - з грецької мови - любов до мудрості /. Крім цього, предмет 

філософії характеризується своїм гуманістичним характером, бо в центрі його змісту перебуває 

людина. 

Якщо простежити історію розвитку різних філософських систем, то неважко помітити, що 

вся її тематика фактично зосереджена навколо центральної багатопланової проблеми "людина - 

світ", яка має багато проявів, модифікацій: "суб’єктивне-об’єктивне", "матеріальне-духовне", 

"природа-суспільство" тощо. Проблема "людина-світ" виступає як універсальна і може 

розглядатися як загальна формула, смислова направленість, з орієнтованість практично кожної 

філософської системи. Тому вона і виступає основним питанням філософії. "Велике основне 

питання всієї, особливо новітньої, філософії є питання про відношення мислення до буття..."  

Основне питання філософії має різне вирішення: матеріалістичне, ідеалістичне, моністичне, 

дуалістичне, плюралістичне. Потрібно зазначити, що в рамках основного питання філософії по-

різному вирішується і питання, що саме розуміти під матеріалістичним, а що під ідеалістичним. 

Саме цим пояснюється те, що існують різні форми матеріалізму /наприклад, вульгарний, 

споглядальний, метафізичний тощо/ та ідеалізму /об’єктивний, суб’єктивний. 

По-різному філософи і відповідають і на питання про можливість пізнання світу. 

Послідовний матеріалізм доводить, що світ в принципі можна пізнати. Найвищим критерієм і 

гарантом цього є практика. Об'єктивні ідеалісти зосереджують увагу на пізнанні людської 

свідомості через пізнання відчуттів, понять тощо. Течія, представники якої в принципі 

заперечують можливість пізнання сутності речей і закономірностей розвитку дійсності, дістала 

назву агностицизму. 

Основне питання філософії дає можливість правильно орієнтуватись а історико-

філософському процесі, визначати сутність будь-якої філософської системи. Основне питання 

філософії підкреслює, що всі явища світу умовно поділяються на дві основні сфери - матеріальну 



і духовну. Вони утворюють єдність /дихотомію/, якою характеризується все, що існує в світі. Ці 

сфери нерозривні, але, кожна має свою специфіку і займає своє місце, відіграє свою роль. 

Матеріальній сфері належить вирішальна роль лише в кінцевому розумінні, в гносеологічному 

плані. Значення основного питання філософії і в тому, що, поширюючи його на розуміння 

суспільного життя, воно дає основу для матеріалістичного розуміння історії. 

Якщо матеріалізм та ідеалізм виражають два протилежні підходи до розуміння природи 

світу і людської сутності, то не менш важливим питанням філософського світогляду є питання 

про те, в якому стані знаходиться світ, чи розвивається він і людська сутність, чи вони незмінні. 

Це питання про рух і розвиток. В залежності від вирішення цього питання теж виникають дві 

протилежні концепції - діалектика як вчення про розвиток, і метафізика, яка заперечує або 

спотворює розвиток. Був час, коли деякі філософи /наприклад, Парменід/ вважали буття 

абсолютно нерухомим. Але пізніше, з розвитком науки і практики, коли рух і розвиток стало 

неможливо заперечувати, поширення набули метафізичні підходи, які спрощено, однобічно їх 

тлумачили. Тому звичайно говорять про дві концепції розвитку - діалектичну та метафізичну. 

Поділ філософських систем в залежності від вирішення питання про розвиток не збігається 

а поділом на матеріалізм і ідеалізм. Відомо, що серед матеріалістів було багато метафізиків 

/Л.Фейєрбах та інш./, а серед ідеалістів - діалектиків /Гегель/. Але ці питання тісно пов’язані, 

можна навіть у повному розумінні сказати, що питання про розвиток, рух органічно входить до 

основного питання філософії. 

Коли поставлене питання про пізнання світу, його сутність, то при цьому не менш 

важливим є питання про вибір правильного методу пізнання як способу вивчення, явищ світу, як 

набір засобів, прийомів, що роблять пізнання успішним. Кожна наука має свої методи. Філософія 

озброює всі науки знанням найбільш загального методу пізнання: метафізичного та 

діалектичного. Вище ми визначили діалектику як теорію розвитку, а тут говоримо про діалектику 

як про метод пізнання. Протиріччя тут немає. Теорія стає методом тоді, коли вона спрямовується 

на пояснення практики, на здобуття нового знання, необхідного для теоретичного освоєння світу. 

Тільки глибоко засвоївши весь цей матеріал, можна зрозуміти суть кожної з функцій філософії, 

через які проявляється відношення філософії до конкретних наук. Основні функції філософії: 

світоглядна, гносеологічна, методологічна, логіка, критична, практично-перетворювальна та 

інші. 

Питання для самоперевірки:  

1. У чому суть основного питання філософії? 

2. Які функції виконує філософія? Дайте їх характеристику 

3. Дайте відповідь на питання : чи є філософія природнім наслідком розвитку потреб 

людського життя, тобто чи має об’єктивні причини для свого існування, або ж вона 



є лише формою політичної ідеології чи абстрактним мудруванням з приводу 

проблем, які не вирішуються іншими науками? Аргументуйте свою відповідь. 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net.  

У темі листа вказати ПІБ, номер групи, номер уроку і дату 
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