Питання до вступного іспиту в аспірантуру у 2016 р.
1. Світогляд і його історичні типи
2. НТР: сутність і перспективи. Альтернативи майбутнього.
3. Філософія, її предмет, функції і місце в суспільстві.
4. Глобальні проблеми сучасності: сутність, зміст, походження і шляхи їх вирішення.
5. Сучасна “релігійна філософія”: традиціоналізм та спроба оновлення.
6. Основне питання філософії як філософська проблема. Головні напрями у філософії.
7. Зародження філософської теоретичної думки. Антична філософія.
8. Політична сфера суспільства: сутність і структура.
9. Філософія Середньовіччя. Суперечка про природу загальних понять: реалізм і номіналізм.
10. Соціальні відносини. Соціально-класова структура суспільства.
11. Філософія епохи Відродження /М.Кузанський, Дж.Бруно/.
12. Формаційна, цивілізаційна та культурологічна концепції історичного процесу.
13.Англійська філософія XV – XVIII ст. /Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк, Д.Берклі, Д.Юм/.
14. Соціальне прогнозування: суть та основні методи.
15. Філософія Г.Сковороди.
16. Вчення про істину. Практика як критерій істини.
17. Проблема субстанції. Матерія як філософська категорія і об’єктивна реальність
18. Форми суспільної свідомості та їх специфіка
19. Європейська континентальна філософія XVII ст. /Декарт, Лейбниц/.
20. Суспільна свідомість та її структура.
21. Поняття субстанції у філософії ХVIІ-ХVІIІ ст. /Б.Спіноза/
22. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне виробництво – основа суспільного розвитку.
23. Філософські проблеми психоаналізу /З.Фрейд/.
24. Проблема буття в філософії. Основні форми буття.
25. Сучасна “екзистенціальна філософія”.
26. Сучасна наука про будову і властивості матерії. Матеріальна єдність світу.
27. Сучасна “філософія життя” /Шопенгауер, Ніцше, Бергсон/.
28. Поняття руху. Основні форми руху та їх взаємозв’язок.
29. Простір і час як форми існування матерії.
30. Свідомість: сутність, основні властивості та функції.
31. Французька філософія XVIII ст. /загальна характеристика/.
32. Раціональний і почуттєвий рівні пізнання, їхні форми.
33. Смисл діалектики. Основні принципи діалектики. Об’єктивна і суб’єктивна діалектика.
34. Виникнення свідомості та її суспільна природа.
35. Філософська думка часів Київської Русі і середньовіччя.
35. Ідея соціального прогресу в історії філософії.
36. “Позитивна філософія”: сутність, основні етапи розвитку.
37. Наукове пізнання і його специфічні ознаки.
38. Категорії діалектики як характеристики універсальних зв’язків буття і сходинки пізнання.
39. Індивід, індивідуальність, особистість.
40. Розвиток філософської думки в Україні в XVIII – першій половині ХІХ століть.
41. Одиничне, особливе, загальне.
42. Сутність і явище.
43. Сутність культури, її функції та роль у житті суспільства і особи.
44. Зміст і форма.
45. Проблема людини в філософії. Специфіка людського буття.
46. Причина, привід і наслідок. Концепція детермінації.
47. Пізнання як особливий вид діяльності людини. Суб’єкт і об’єкт пізнання.
48. І. Кант – родоначальник класичної німецької філософії.
49. Необхідність і випадковість. Можливість і дійсність
50. Поняття тотожності, розрізнення, протилежності.
51. Проблема свідомості в філософії. Відображення як загальна властивість матерії.
52. Філософська думка в Україні з другої половини ХІХ – ХХ століть.
53. Категорії якості, кількості, міри. Якість і властивість. Діалектика якісних та кількісних змін.
54. Діалектичне заперечення та його роль в процесі розвитку. Заперечення заперечення.
55. Циклічність та поступальність змін.
56. Наука та її роль у суспільстві.
57. Антропологічна філософія Л.Фейєрбаха.
58. Емпіричний і теоретичний рівні наукового пізнання і їх методи.
59. Об’єктивний ідеалізм і діалектичний метод Геґеля.
60. Природа – матеріальна передумова виникнення і існування суспільства.

