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Дане видання є авторським систематизованим викладом філософських поглядів про особливий спосіб існування людини як суб’єкта пізнання та дії, життєтворчий розвиток людського способу буття. Розглядаються процеси становлення та розвитку діяльнісного розуміння людини,
формування свідомості та проблеми взаєморозуміння людини й світу. Окреслено 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 творчість, відчуження, сенс життя.
Праця адресована філософам, релігієзнавцям та стане незамінним помічником студентам гуманітарних спеціальностей при підготовці до екзамену чи заліку.

Sckarb_Mudrosti_Book_3_Block_indd.indd 267

31.01.2020 11:06:02

3

ЗМІСТ
ВСТУП ...........................................................................................................5
РОЗДІЛ 1
ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ .................................................7
1.1 Міфологічне, давньогрецьке та християнське
трактування людини .............................................................................................7
1.2 Християнське трактування гріхів, які перешкоджають
отримати благословення ....................................................................................14
1.3 Сила наміру. Руйнівні думки (В. Сальников) .............................................20
Причини негативних емоцій та способи їх подолання....................................22
1.4 Душа, віра, совість та природа людини ......................................................30
1.5 Філософія стародавнього світу про людину ...............................................64
1.5.1 Давньокитайська філософія ...............................................................64
1.5.2 Давньоіндійська філософія .................................................................72
1.5.3 Давньогрецька філософія ....................................................................85
1.6 Проблема людини в середньовічній філософії ........................................102
1.6.1 Візантійська філософія......................................................................102
1.8 Розмаїття форм буття ..................................................................................117
1.8.1 Універсум чи Мультиверсум? ..........................................................117
1.8.2 Межі субординативного підходу до розмаїття
форм буття ...................................................................................................121
1.8.3 Гетерархічність буття ........................................................................131
1.9 Життєтворчість людського буття: проблема свободи ..............................135
1.9.1 Буття, що вже є, та те, яке ще має бути ...........................................135
1.9.2 Парадокси свободи як «опановування» світом ...............................145
1.10 Людська свобода та побожність перед життям.
Людина як «пастор» буття................................................................................148

Sckarb_Mudrosti_Book_3_Block_indd.indd 3

31.01.2020 15:33:08

4

1.11 Континуальність буття. Просторово-часова структура
реального світу ..................................................................................................153
РОЗДІЛ 2
ЛЮДИНА І СВІТ, ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО ..............................171
2.1 Становлення та розвиток діяльнісного розуміння людини .....................171
2.2 Чи має межі антропоцентризм? .................................................................176
2.3 Перетворення чи освоєння світу?..............................................................182
2.4 Парадокси ідеї універсальності людини ...................................................184
2.5 Людина й світ: проблема взаєморозуміння ..............................................187
2.5.1 Основні чинники суспільного розвитку ..........................................193
2.5.2 Типологія суспільства .......................................................................195
2.5.3 Суспільство й особистість ................................................................200
2.5.4 Філософія та майбутнє людства .......................................................202
2.6 Типи суспільства та шляхи його розвитку ...............................................205
2.6.1 Загальна характеристика ...................................................................205
2.6.2 Індустріальне суспільство ................................................................210
2.6.3 Концепція постіндустріального суспільства ...................................216
2.6.4 Суспільство безперервного зростання.............................................221
2.7 Соціальна генетика .....................................................................................227
2.8 Епоха загальної високої культури..............................................................234
2.9 Буття та суб’єктивність до метафізики екологічної кризи
(Вітторіо Гьосле) ...............................................................................................238
2.10 Світові релігії про матеріальний світ ......................................................258
2.10.1 Світові релігії і проблема провини ................................................259
2.10.2 Спасіння в трьох монотеїстичних віровченнях ............................261

Sckarb_Mudrosti_Book_3_Block_indd.indd 4

31.01.2020 15:33:08

