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                                        Структура заняття  

І. Організаційна частина.  

ІІ. Актуалізація опорних знань.                                                           (3 хв.) 

Філософія Нового часу була реакцією на потребу прогресивного 

розвитку самої науки, результатом теоретичного осмислення тих 

революційних змін, що відбувалися у духовному житті суспільства. 

Промислова революція викликала до життя наукову революцію XVI –     

XVII ст., результатом якої була поява науки у сучасному розумінні. Почався 

бурхливий розвиток математики, механіки, астрономії, фізики. Видатний 

учений Міколай Коперник здійснив справжній переворот у системі 

наукового світорозуміння. Створена ним геліоцентрична система світу 

суперечила вченню Арістотеля – Птолемея, відкинула принцип телеології у 

поясненні природи, стверджувала ідею єдності й однорідності світу. Та 

найважливіше те, що було кинуто виклик теолого-схоластичному світогляду 

і висунуто питання про незалежність природознавства від релігії.   

ІІІ. Повідомлення теми, формування мети та основних завдань.    (3 хв.) 

ІV. Мотивація навчальної діяльності.                                                 (4 хв.) 

1. Пригадайте з курсу світової історії основні соціально-економічні та 

політичні риси епохи, названої Новим часом. 

2. Яку епоху в історії називають Просвітництвом? 

3. Назвіть її найвідоміших представників. 

V. План заняття.   

1. Теорія суспільного договору і натуралізм.                                  (15 хв.) 



У політичній філософії суспільного договору або політичного договору 

є теорія або модель, що відбувається під час епохи Просвітництва, в якій 

зазвичай розглядаються питання про походження суспільства і легітимності 

влади держави над особистістю. Соціальні аргументи договору зазвичай 

передбачають, що люди погодяться відмовитися від частини своїх свобод і 

підкорятися владі правителя або судді (або приєднаються до рішення 

більшості), в обмін на захист своїх прав. Питання про співвідношення між 

фізичними та юридичними правами. Суспільний договір, створений Жан-

Жаком Руссо був книгою про урядові реформи і про те, як вони повинні бути 

змінені, щоб задовольнити людей, а не уряд. 

Хоча осноположників теорії суспільного договору знаходять в давнину 

у біблійній ідеї завіту, проте розквіт суспільного договору був в середині 17 

до початку 19 століть, коли він перетворився на провідну доктрину 

політичної легітимності. У цьому стані, дії фізичних осіб пов'язані тільки зі 

своєю особистою владою і совістю. З цієї загальної відправної точки, 

соціальних теоретиків договір прагне продемонструвати, по-різному, тому 

розумна людина погодиться добровільно відмовитися від своєї природної 

свободи, щоб отримати переваги політичного порядку. 

В оригінальному дослідженні Томас Гоббс зазначив, що в 

«природному стані» життя людини було б «самотнім, бідним, огидним, 

жорстоким і коротким». За відсутності політичного порядку і закону, кожен 

матиме необмежені природні свободи, в тому числі «право на все» і, отже, 

свободу грабувати, гвалтувати і вбивати, з'явилися б нескінченні «війни всіх 

проти всіх» . Щоб уникнути цього, вільний договір людей один з одним для 

створення політичної спільноти тобто громадянського суспільства через 

суспільний договір, в якому вони всі задля посилення безпеки в обмін 

піддають себе абсолютній суверенній, переважно (для Гоббса) владі монарха. 

Хоча укази государя цілком можуть бути довільними і тиранічними, 

Гоббс бачив абсолютний уряд, як єдину альтернативу анархії. Крім того, 

Джон Локк і Жан-Жак Руссо, стверджують, що ми отримуємо цивільні права 
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в обмін на прийняття зобов'язання поважати і захищати права інших людей, 

відмовившись від деяких свобод. Центральне твердження соціальних 

підходів договору є те, що права і політичний порядок не є природними, а 

існують замість людських творінь. Суспільний договір і політичний порядок 

створює простий засіб досягнення мети – на користь осіб, причетних – і 

законних тільки в тій мірі, що виконають свою частину угоди. 

Згідно з Гоббсом (в уряді, чия точка зору не є стороною з початковим 

договором) громадяни не зобов'язані представити в уряд, коли він занадто 

слабкий, щоб діяти ефективно, придушити фракційність і цивільні 

заворушення. На думку інших соціальних теоретиків за договором, 

громадяни мають право вилучити свої зобов'язання, підкорятися або змінити 

керівництво, шляхом виборів або інших засобів, включаючи, при 

необхідності, насильство, коли уряд не в змозі забезпечити їх природні права 

або задовольняти інтереси суспільства (так звана «загальна воля» у Руссо, яка 

більш зацікавлена у формуванні нового уряду, ніж у поваленні старого). 

2. Доба Просвітництва.                                                                      (15 хв.) 

Серед визначних французьких філософів-просвітників Вольтер, Шарль 

Луї де Монтеск'є, Жан-Жак Руссо стояли на позиціях деїзму. Дені Дідро, 

Жульєн Ламетрі, Клод Гельвецій відстоювали матеріалістичні погляди. 

Філософія Просвітництва, поставивши акцент на розум, успадкувала 

багато від раціоналізму, однак значно почерпнула також із ідей емпіризму. 

На відміну від раціоналістів, наприклад, Декарта, розум у просвітників не 

пасивне вмістилище вічних ідей спільних для людини і Бога, а є активним 

знаряддям перетворення життя. Це зумовлено загальним прагненням 

просвітників до змін, реформ суспільства і вірою в те, що, спираючись на 

науку, можна встановити нові розумні закони й перебудувати світ на краще. 

З емпіризму, зокрема у Локка, філософія просвітництва взяла те, що 

необхідною передумовою розуму є опора на факти, чуттєві дані. Виходячи з 

цього положення просвітники таврували раціоналізм як метафізику, 

філософію, що не сприрається на відомості про реальний світ. За взірець 
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наукового підходу бралася Ньютонівська механіка. Кондільяк вважав 

порожніми, й навіть шкідливими, абстрактні поняття на зразок буття, 

субстанція, сутність, атрибут, причина, свобода. Просвітники погано бачили 

різницю між філософією й наукою, й ставили до філософії такі ж вимоги, як 

до науки. В цьому відношенні вони були передвісниками позитивізму. 

Поєднання ідей раціоналізму й емпіризму було в філософії епохи 

Просвітництва поверховим, теоретично необґрунтованим. За це її критикував 

Георг Гегель, звинувачуючи у відсутності глибини й оригінальності. 

У своєму ставленні до релігії більшість просвітників притримувалися 

деїзму, тобто визнавали Бога-творця, але заперечували його втручання в 

перебіг подій у створеному ним світі. Їхня релігія була раціональною, 

узгодженою з розумом. В той же час вони виступали з критикою панівної 

релігії свого часу, релігії Одкровення, вважаючи її забобонами і 

марновірством. 

Частина філософів-просвітників притримувалася атеїстичних поглядів, 

заперечуючи існування Бога взагалі. Просвітникам, які захоплювалися 

механікою Ньютона, був властивий механістичний світогляд. Світ, природа й 

людина для них були складними машинами, підпорядкованими лише законам 

природи. Філософія просвітників відкидала телеологію, тобто поняття про 

мету існування світу й людини, й схилялася до фаталізму, зумовленого 

механіцизмом. Схоластика, філософія Середньовіччя, стверджувала, що 

людина має свободу волі, оскільки її створив такою Бог, надавши їй 

можливість вибору вірити чи не вірити, тоді як механістична людина 

просвітників не мала такої свободи – її дії і доля були строго зумовлені 

законами природи. 

Відкидаючи релігію, як основу моралі, просвітники виводили етичні 

норми із природи людини, яку вони вважали незмінною, складеною із 

інстинктів, схильностей та чуттєвих потреб. З природи людини вони 

виводили поняття про її природні права. Щодо огранізації суспільства, то 

просвітники відстоювали ідею суспільного договору. Ця ідея про те, що 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1


люди організовані в суспільство таким чином, щоб забезпечити свій захист, і 

з цією метою передають державі частину своїх прав, дозволяв пояснити 

походження держави й влади без втручання Бога. 

Вірячи в здатність розуму до справедливого влаштування життя, 

просвітники велике значення надавали вихованню людини та її освіті. Звідси, 

від слова світло походить назва епохи.  

3. Німецька філософія Нового часу.                                                 (20 хв.) 

Німецька класична філософія – термін, що об'єднує філософські праці 

німецьких мислителів кінця 18-го – початку 19-го століття. До визначних 

представників німецької класичної філософії заведено відносити Канта, 

Фіхте, Шеллінга, Гегеля, Феєрбаха. Термін вживався в радянській і 

вживається в пострадянській філософській літературі. В європейській 

філософській літературі поширений термін німецький ідеалізм, до якого 

відносять майже всіх цих філософів за винятком матеріаліста Феєрбаха. 

Передумовою виникнення німецького ідеалізму було заснування 

університетів нового типу, зокрема Берлінського університету. Університети 

були провідними центрами філософської думки в епоху середньовічної 

схоластики. Проте середньовічна філософія була підпорядкована теології. На 

початку нової історії та в епоху Просвітництва основний внесок у розвиток 

філософії робили мислителі поза університетськими стінами: від Спінози до 

Вольтера. Наприкінці XVIII століття в Німеччині виникли університети 

світського характеру, більше не підпорядковані богослов'ю, як основній 

дисципліні, й філософія зайняла в них центральне світоглядне місце. 

Розв’язанням ідей, сформульованих у німецькій класичній філософії, 

після Фейєрбаха займалися К.Маркс і Ф.Енгельс. Їхнє філософське вчення 

певною мірою можна розглядати як завершальний етап розвитку німецької 

класичної філософії. Головною темою його філософствування була людина 

як природна істота. Як така, людина наділена природними, життєвими 

силами, що існують у вигляді задатків, здібностей, схильностей.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%96%D0%B1_%D0%A4%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%94%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81


Гуманістичний ідеал Маркса – універсально-розвинута людина, що 

живе у гармонії з зовнішньою і внутрішньою природою. Досягнення цього 

ідеалу він зв'язує з ліквідацією приватновласницьких відносин і подоланням 

соціального закріплення ролей людини в системі розподілу праці. 

З самого початку творчості Маркса виявляється соціальна орієнтація 

його філософії, що надалі одержала глибокий розвиток. У результаті Маркс 

значно розширив сферу дії матеріалізму – поширив його на сферу суспільних 

явищ (матеріалістичне розуміння історії). Це розуміння історії полягає в тім, 

щоб, виходячи з матеріального виробництва безпосередніх засобів для життя, 

спочатку пояснити систему виробничих відносин між людьми, а потім на цій 

основі – й політичний устрій суспільства, право, мораль, релігію й інші 

духовні явища. Встановлення залежності свідомості людей від їхнього 

суспільного буття і його головного виду – матеріального виробництва – 

дозволило Марксові переосмислити роль духовної діяльності людини. На 

думку Маркса, ідеї й теорії, навіть найрадикальніші та доброзичливі, не 

можуть служити причинами історичних змін реальності. Вони лише 

відбивають об'єктивну реальність і можуть бути застосовані тільки тоді, коли 

в цій реальності створяться сприятливі умови. Відповідно до марксизму, 

свідомість є ніщо інше як відображення й усвідомлення людьми свого 

суспільного буття, способу виробництва матеріальних благ, діяльності та 

міжлюдського спілкування. 

Відповідно до гуманістичного матеріалізму Маркса, між людиною і 

природою постійно триває діалог, що збагачує, натуралізує людину і 

збагачує, олюднює природу. Комунізм повинен стати гармонічним 

урівноважуванням «гуманізму» і «натуралізму». Однак теоретичне 

обгрунтування цієї концепції зустрілося із серйозними труднощями. Серед 

них такі: ліквідація приватної власності приводить до «загальної приватної 

власності» (зрівнялівки) і «вульгарного, зрівняльного комунізму». 

Зрівняльний комунізм нівелює і по суті скасовує особистість людини. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC


VІ. Підведення підсумків.                                                                   (3 хв.) 

Новий час пов’язують з початком буржуазних революцій і періодом 

становлення буржуазних відносин в європейських країнах ХVІ – ХVІІ ст., що 

обумовлено розвитком науки і появою нової філософської орієнтації на 

науку. Нова філософія і наука повинні прийняти на озброєння новий метод 

(індукції, дедукції). Розробка методу стає основою філософії Нового часу. 

Філософія доби Просвітництва вирізнялася гносеологічним оптимізмом і 

раціоналізмом, безмежною вірою в досконалість розуму, всесиллям науки і 

безумовністю прогресу. Німецька філософія Нового часу створила 

універсальну і всезагальну картину світу, систематизувала основні знання 

людства про природу, суспільство, процеси пізнання.  

VІІ. Завдання для самостійної роботи.                                              (2 хв.) 

1. Огнев’юк В., Утюж І. Філософія. Історія філософії. – К.: Грамота, 

2010, с. 115 – 166. 

2. Прочитайте уривок з праці Р. Декарта «Метафізичні розмисли». 

Чому робота філософа названа саме так?  

VІІІ. Перевірка домашнього завдання.                                             (25 хв.) 

1. Порівняйте патристику та гностицизм, визначивши подібність і 

відмінність між ними. 

2. Чим відрізняється патристика від апологетики? 

3. Сформулюйте провідну ідею й головний принцип середньовічної 

філософії. 

4. Які основні етапи можна визначити в розвитку середньовічної 

філософії? 

5. Як трактував Тома Аквінський індивідуальність людини? 

6. Яка роль, згідно з поглядами філософа, відводилася відчуттям та 

інтелекту в пізнанні? 

7. Назвіть найважливіші риси епохи Відродження. 

8. Які особливості філософії цієї епохи?  

 

 


