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Дане видання є авторським систематизованим викладом філософ-
ських поглядів про особливий спосіб існування людини як суб’єкта пі-
знання та дії, життєтворчий розвиток людського способу буття. Розгляда-
ються процеси становлення та розвитку діяльнісного розуміння людини, 
формування свідомості та проблеми взаєморозуміння людини й світу. Ок-
реслено філософські уявлення щодо досягнення гармонії між людиною 
та світом, людиною та суспільством шляхом осягнення людиною власної 
природи та самоцінності. Проаналізовані такі філософські проблеми, як 
антропогенез, природа, сутність та існування людини, співвідношення 
в ній біологічного та соціального, внутрішня свобода, діяльність і твор-
чість, відчуження, сенс життя.

Праця адресована філософам, релігієзнавцям та стане незамінним по-
мічником студентам гуманітарних спеціальностей при підготовці до екза-
мену чи заліку.
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