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5.  

УДК 101.2‘‘20‘‘ 

АКТУАЛЬНІ  ФІЛОСОФСЬКІ  ПРОБЛЕМИ ТА ДИСЦИПЛІНИ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Студ. В.О. Файчук, гр. ББТ-17 

Науковий керівник доц. Д.С. Черняк  
Київський національний університет технологій та дизайну 

Мета і завдання. Мета роботи - проаналізувати актуальні філософські проблеми 

та дисципліни ХХІ століття, надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним 

становищем і розвитком філософії,  розкрити специфіку філософських підходів до 

вирішення різних актуальних проблем сучасності.   

Об’єкт дослідження: філософські проблеми.   

Предмет дослідження: актуальні філософські проблеми ХХІ століття.  

Методи  та  засоби дослідження: аналіз,  синтез, системний  підхід. 

Наукова  новизна  та практичне значення  отриманих  результатів. 
Отримані результати  дослідження  можуть  стати основою  для  поглиблення  знань та  

підготовки з курсу  «Філософія,  політологія, соціологія». 

Результати дослідження. Відомо, що серцевиною світогляду і, відповідно, 

філософії як теоретичного світогляду є трактування відношення людини і світу. Воно є 

джерелом основних філософських проблем та філософських дисциплін. До 

найпоширеніших належать проблеми: що таке світ, буття, що насправді існує, а що не 

існує. 

На сучасному етапі кожна людина поставлена динамізмом суперечливого світу в 

складні умови соціального життя. Зростаюче напруження, пов'язане зі зміною 

ціннісних орієнтацій, необхідністю пошуку і швидкого знаходження рішень, стресові 

ситуації — усе це проблеми людського буття, збереження і розвитку особистості, її 

внутрішнього світу.  

Філософія є наука про загальні закономірності, яким підкорено буття, тобто 

природа і суспільство та мислення людини, процес пізнання. Філософія є однією з 

форм суспільної свідомості, що визначається економічними відносинами суспільства. 

Основним питанням філософії є проблема взаємодії мислення і буття, свідомості і 

матерії. Будь-яка філософська система становить конкретно розгорнуте рішення 

проблеми, навіть якщо основне питання в ній прямо і не формулюється. Якщо поняття 

філософія вперше зустрічається у Піфагора, то Платон уперше визначив філософію як 

особливу науку. Філософія об'єднує всю сукупність знань людини про об'єктивний світ 

і про саму себе, що є повністю природним для низького рівня розвитку знань на ранніх 

етапах людської історії. 

Світ став іншим - про це говорять всі засоби передачі інформації, явища природи 

та події в житті соціуму на всій планеті, видозміни яких незворотні по ряду причин. Від 

плуга і мотиги ми перейшли до комп'ютерної техніки, телефонів , телевізорів  та інших 

предметів , призначення яких - економія відсутнього часу. Економію відсутнього часу 

можна розуміти як вихор швидких подій, які не дають людині ні секунди на  

осмислення того що відбувається. Так до  нас прийшло XXI століття. Настала епоха 

феноменальної і  швидкої  течі  часу, божевільних потрясінь і космічної швидкості 

інновацій. Сьогодні людина страждає від перевитрати інформації та недостатності часу.          

Велика кількість  можливостей привела до замкнутості та розчарування багатьох 

людей, що є серйозною психологічною та філософською проблемою нашого століття. 
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Варто підкреслити, що масове споживання товарів та послуг призвело до 

труднощів при відповіді  на запитання: «Навіщо?». Сьогодні для багатьох людей релігія 

залишається джерелом умиротворення, надійності, і актуальності своєї не втрачає, хоча 

все більше скептиків і атеїстів виникає на тлі науки, що стрімко розвивається. 

Філософія знаходиться в скрутному положенні, прагнучи знайти людину в тому, в чому 

шукала її  раніше – середовищі існування людини.   

Вимоги до особистості ХХІ століття настільки високі, що тепер філософії 

необхідно вирішити ще одну проблему - дисгармонію природного прагнення людини 

до комфортного виконання своїх споконвічних природних функцій (дітонародження, 

побудова сім'ї, охорона здоров'я) і штучних принципів успішного життя (багатогодинна 

робота, гроші, кар'єра, споживання).  

Висновки. Можна зробити висновок, що духовні та філософські проблеми ХХІ 

століття пов'язані з психологічним і психічним станом і загальним настроєм спільноти, 

завищені вимоги до особистості.  Завдання, які повинна поставити перед собою 

філософія XXI століття, можуть бути укладені в пошуку рішення проблеми 

психологічного дискомфорту людини. 

Ключові слова: філософія, філософські проблеми, буття, особистість. 
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Мета і завдання: аналіз філософії як системи поглядів на світ,  місця в ньому 

людини.    

Об’єкт та предмет дослідження: філософія – як система узагальнених 

поглядів на світ, на місце в ньому людини і на її  відношення до цього світу, а також 

засновані на певних поглядах переконання, почуття та ідеали, що визначають життєву 

позицію людини, принципи її  поведінки та  ціннісні орієнтації. 

Методи та засоби дослідження: системний  підхід, аналіз та  синтез. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів: уточнено 

уявлення  про філософію як систему поглядів на світ, сформульовано висновок про те, 

що поняття «філософія» пов`язане із суспільством, а поняття «світогляд» є 

характеристикою індивідуальної свідомості. Отримані  результати  можуть бути 

використані при підготовці  до занять  з курсу «Філософія, політологія, соціологія».  

Результати дослідження: філософія допомагає людині вирішувати проблеми її 

буття, сенсу існування, обґрунтовує пріоритетні цінності в житті суспільства, визначає 

шляхи і способи досягнення цих цінностей. Філософія досліджує відношення людини 

до світу як мислячої істоти, приділяє значну увагу вивченню і поясненню проблем 

походження та сутності свідомості, мислення, розуму, причин їх виникнення і джерел 

розвитку, з‘ясуванню їх функцій у життєдіяльності людини, виробляє певні 

рекомендації, методологічні принципи та орієнтири для пізнання і практичної 

діяльності людей. Філософський світогляд заснований на розумі, тобто передбачає 

аргументацію, роздуми, сумніви, дискусії. Базовим поняттям філософії є поняття 

світогляду. Світогляд – це інтегральне духовне утворення, яке спонукає до практичної 


