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Спеціальність: 081 Право 

Форма проведення: письмова  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

 

Критерії оцінювання: 

  

Завдання  Кількість завдань  Кількість балів за 1 

виконане питання  

Максимальна 

кількість балів  

Доберіть поняття 10 1 10 

Виконайте тестове 

завдання 

10 1 10 

Дайте розгорнуту 

відповідь 

2 10 20 

 
Перелік допоміжних матеріалів: немає  

 

Перелік тем, за якими створені екзаменаційні завдання: 

1. Зародження й історичний розвиток філософії: від античності до сьогодення. 

2. Сутність, особливості та функції філософії  

3. Філософія як форма суспільної свідомості.  

4. Особливості філософського знання.  

5. Мета та порядок вивчення філософії як навчальної дисципліни.  

6. Світогляд, його структура, риси, суспільно-історичний характер.  

7. Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.  

8. Історичні типи розвитку філософського знання. 

9. Антична філософія.  

10. Становлення філософії країн Сходу (стародавні Китай, Індія). Своєрідність 

Східної філософії.  

11. Філософія Середньовіччя (XIII – XV ст.).  

12. Філософія епохи Відродження (XV – XVI ст.).  

13. Філософія Нового часу (XVII – XVIII ст.).  

14. Німецька класична філософія (XVIII – XIX ст.).  

15. Марксистська філософія.  

16. Основні напрямки сучасної світової філософії.   

17. Основні риси української філософії. 

18. Предметні області філософії. Філософія права. 

19. Структура філософського знання.  

20. Роль філософії у суспільстві. 



21. Філософський зміст проблеми буття. 

22. Онтологія, її основні проблеми та категоріальні визначення. Типи онтологій. 

Філософський сенс проблеми буття. її історичне усвідомлення.  

23. Категорія буття: її суть і специфіка. Основні форми буття.  

24. Матерія і рух. Простір і час як форми існування матерії. Поняття «світ» і 

«картина світу».  

25. Проблема пізнання  

26. Суб'єкт і об'єкт пізнання.  

27. Види пізнавальної діяльності: чуттєве і раціональне.  

28. Проблема істини у філософії та науці. Практика як головний критерій істини.  

29. Специфіка наукового пізнання. Методологія наукового пізнання.  

30. Логіка наукового дослідження та її етапи (факт, проблема, гіпотеза, доказ, 

теорія).  

31. Діалектика та її альтернативи  

32. Діалектика як вчення про розвиток і метод пізнання.  

33. Принципи діалектики. Основні закони діалектики.  

34. Філософська антропологія. Мета і цінність людського життя  

35. Філософська антропологія як розділ філософського знання.  

36. Загальна характеристика сучасної світової філософії та її основні напрямки.  

37. Марксизм та неомарксизм.  

38. Позитивізм, неопозитивізм і постпозитивізм.  

39. Сучасна релігійна філософія (неотомізм, тейярдизм, персоналізм).  

40. Психоаналіз і неофрейдизм.  

41. Філософська антропологія. Феноменологія. Екзистенційна філософія. 

Філософська герменевтика. Комунікативна філософія. Філософія постмодерну. 

Російська філософія XIX -XX ст.: основні напрямки та їх характерні риси. 

42. Походження релігійних вірувань й специфіка релігієзнавства. 

43. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна.  

44. Ранні форми релігійних вірувань: магія, фетишизм, анімізм. 

45. Наукові концепції походження релігії.  

46. Світові релігії: визначення, виникнення і характерні риси. 

47. Виникнення і еволюція християнства: православ’я, католицизм, протестантизм. 

48. Соціально-історичні причини виникнення, ідейні витоки, кількісні показники і 

географія поширення ісламу. 

49. Поширення релігій на теренах України. 

50. Дохристиянські вірування слов`ян. Хрещення Русі.  

51. Виникнення автокефального та обновленського руху в XX ст. в Україні.  

52. Розкол в українському православ`ї: проблема канонічності та національної 

автокефалії.  

53. Римо-католицька церква в Україні.  

54. Українська греко-католицька церква (уніатська).  

55. Нетрадиційні релігії в Україні.  

 

 
 


