
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра теоретичної і  

практичної філософії 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 Заступник декана 

з навчальної роботи 

Комаха Л.Г.____________ 

«___»________________2016 року 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТАФІЗИКА І ОНТОЛОГІЯ  

для студентів напряму підготовки  «Філософія»   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КИЇВ – 2016 



Робоча програма  «Метафізика і онтологія» для студентів напряму 

підготовки  6.020301  «Філософія».   

 

Розробник:  Баумейстер Андрій Олегович, доктор філософських наук, 

доцент. 

 

Робоча програма дисципліни «Метафізика і онтологія» затверджена на 

засіданні кафедри теоретичної і практичної філософії. 

Протокол № 1  від 26 серпня 2016 року. 

 

Завідувач кафедри теоретичної і  

практичної філософії _________________ Л.О.Шашкова  

 

Схвалено науково-методичною комісією філософського факультету _________  

__________________________________________________________________ 

Протокол №  від «___»  ____ 2016 року  

 

Голова науково-методичної комісії___________________ І.І. Маслікова 

      

« ___ » ______________ 2016 року 

 

 

© ______________, 20___ рік 

© ______________, 20___ рік 



ВСТУП  

Навчальна дисципліна «Метафізика і онтологія» є складовою освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців з напряму підготовки 6.020301«філософія». Дисципліна «Метафізика і онтологія» є 

нормативною за спеціальністю Філософія та викладається в обсязі 51 години (2 кредити), зокрема лекції – 

17 годин, семінарські заняття – 34 годин.  

Мета дисципліни: надання знань з головних концепцій сучасної аналітичної онтології та 

ознайомлення з актуальними дискусіями у цій сфері філософських досліджень.  

Завдання: забезпечити формування засадничих знань про аналітичну онтологію та про сучасні 

філософські позиції, що репрезентують цей напрям досліджень у сучасних аналітико-онтологічних студіях.  

Вимоги до знань та вмінь. Розуміти специфіку сучасного аналітико-онтологічного дискурсу, 

орієнтуватися в актуальних дискусіях та вміти аналізувати впливові позиції аналітичної онтології й 

метафізики.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

 

 головні ідеї та концепти сучасної аналітичної онтології  

 визначальні методологічні підходи у розв’язанні актуальних проблем онтології  

 впливові онтологічні позиції сучасного аналітико-онтологічного дискурсу 

 

вміти: 

 

 виявляти концептуальні особливості впливових концепцій сучасного аналітико-

онтологічного дискурсу 

 демонструвати знайомство зі специфічною аргументацію в рамках аналітико-

онтологічних дискусій  

 аналізувати доказовий потенціал (слушність та когерентність) аргументів провідних 

представників аналітичної онтології  

 вміти формулювати власну позицію та оригінальні аргументи в контексті проблематики 

аналітичної онтології  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми: 

підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

Нормативна навчальна дисципліна «Аналітична онтологія» є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки  -  6.02.03.01 

Філософія. 

  

Зв'язок з іншими дисциплінами:  

 

Внутрішньо-кафедральні зв’язки: метафізика, теорія пізнання, практична філософія. 

Зовнішньо-кафедральні зв’язки: філософія і методологія науки.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самост. 

робота 

 

Аналітична онтологія   

1 Сучасна метафізика і онтологія  2 4 - 

2 «Онтологічний поворот» у 20-х роках ХХ століття: 

Ніколай Гартман  

2 4 - 

3 Реалістична феноменологія: від феноменології до 

онтології 

2 4 - 

4 Становлення аналітичної онтології: Ґотлоб Фреґе, 

Вілард Квайн і Пітер Стросон  

2 4 - 

5 Аналітична метафізика й онтологія  2 4  

6 Конкретні партикулярії: субстрати, кластери та 

субстанції 

2 4  

7 Каузальність. Природа часу 2 4  

8 Онтологія, теїзм і епістемічне обґрунтування  2 4  

9 Відродження раціональної (природної) теології у 

сучасній аналітичній філософії  

1 2  

Всього 17 34 - 

 

Загальний обсяг – 51 год. 

В тому числі: Лекції – 17 год. 

Семінари – 34 год.  

Оцінювання: 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 30 балів 

для складання іспиту обов’язково: відпрацювання пропущених тем семінарських занять.  

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль 2 22 Іспит  Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 30 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

 

 

 



При цьому, кількість балів: 

 

 1-30 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 31-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74 відповідає оцінці «задовільно»; 

 75-84 відповідає оцінці «добре»; 

 85-90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»); 

 91-100 відповідає оцінці «відмінно». 

 

Шкала відповідності 

 

 

Тематично-змістовна частина курсу «Аналітична онтологія» 

Лекція 1. Сучасна метафізика і онтологія  

Аналітична онтологія досліджує головні характеристики універсальних родів сущого. Передусім в 

цій дисципліні йдеться про концептуальний аналіз онтологічних категорій. Що таке онтологічні категорії. 

Проблема повноти категоріальної системи. Аналітична онтологія, з одного боку, досліджує фундаментальні 

конкретні онтологічні категорії (concreta): субстанція, подія, місце, час, а з іншого боку, вона розглядає 

абстрактні онтологічні категорії (abstracta): властивість, стосунок, пропозиція, число. Онтологія як загальна 

метафізика. Аналітична онтологія й епістемологія. Сучасні дискусії в аналітичній онтології.  

Лекція 2. «Онтологічний поворот» у 20-х роках ХХ століття: Ніколай Гартман 

Ніколай Гартман (учень Когена і Наторпа) справедливо вважається одним із лідерів так званого 

«онтологічного повороту». Проте, розробляючи свою онтологію, Гартман не повертається до традиційної 

онтології як загальної метафізики. Навпаки, він розробляє принципово неметафізичну онтологію. 

Метафізика, за Гартманом, є радше сукупністю «фонових» або «залишкових» проблем, своєрідною 

внутрішньою мотивацією різноманітних наукових пошуків. Метафізичними є всі ті проблеми, що не 

піддаються остаточному розв’язанню. Проте, наголошує Гартман, метафізика не є наукою. Науковий статус 

має тільки онтологія: «Питання про спосіб і структуру буття, про його модальну і категоріальну 

конструкцію, – це те, що є найменш метафізичним у рамках метафізичних проблем». Онтології у такому 

розумінні належить виняткове місце фундаментальної дисципліни.  

Лекція 3. Реалістична феноменологія: від феноменології до онтології 

Роман Інґарден, критикуючи ідеалізм Гусерля, запропонував власний варіант неметафізичної 

онтології. Онтологія, за Інґарденом, є (1) філософською апоретичною наукою (від грецького слова aporia – 

«глухий кут», «складна проблема»), що спирається на ейдетичне споглядання, (2)  наукою, незалежною від 

фактичних тверджень, і (3) першою наукою в Аристотелевому сенсі, – фундаментальною дисципліною, що 

надає підстави іншим наукам. Онтологія – це теоретична дисципліна, що займається апріорним аналізом 

змісту ідей, ідеальних якостей і необхідних зв’язків між ними. У жорсткому протиставленні онтології і 

За 100 - бальною шкалою За національною шкалою 

90 - 100 5 відмінно 

85 - 89 
4 добре 

75 - 84 

65 - 74 
3 задовільно 

60 - 64 

30 - 59 2 не задовільно 

1 - 29   

 



метафізики Інґарден близький до Гартмана. Однак у розумінні змісту онтологічного дослідження Інґарден, 

безперечно, ближчий до Гусерля. Головним онтологічним твором Інґардена слід уважати «Спір про 

існування світу» (двотомне видання вперше вийшло польською мовою у 1947–1948 роках).  

Інші представники феноменології, такі як Гедвіґ Конрад-Мартіус і Едит Штайн прийшли до теорії 

буття, яку можна по праву назвати метафізичною (Йозеф Зайферт вживає у цьому контексті терміни 

«реалістична феноменологія» і «феноменологічна метафізика»). Головні онтологічні твори Конрад-Мартіус 

– це «Метафізичні діалоги» (1921), «Реальна онтологія» (1923) і «Буття» (1932). Головними ж 

онтологічними трактатами Едит Штайн є фундаментальна праця «Скінченне і вічне буття. Досвід сходження 

до сенсу буття» (1937, перша публікація – 1950) і більш рання робота «Потенція і акт». За словами самої 

Штайн, вона прагнула поєднати Гусерля і Тому Аквінського. Зрозуміло, що від Гусерля вона могла взяти 

радше метод дослідження. Як писала сама Штайн (уже в 1941 році), Гусерль завжди наголошував, що він не 

метафізик і не хотів будувати якусь філософську «систему». Він розробляв «лише метод – філософський 

метод як такий». Сама ж Штайн застосовувала феноменологічний метод якраз для розробки метафізичної 

системи.  

 

Лекція 4. Становлення аналітичної онтології: Ґотлоб Фреґе, Вілард Квайн і Пітер Стросон  

До третього великого напряму сучасної онтології слід віднести аналітичну онтологію (метафізику). 

Вже з самої назви зрозуміло, що йдеться про напрям, який розвивається в рамках аналітичної філософії. 

Цікаво, що на перших стадіях свого розвитку аналітична філософія мала виразно антиметафізичне 

спрямування. Проте це не означало, що критично налаштовані до метафізики аналітики повністю позбулися 

проблем традиційної метафізики й онтології. Навпаки, їхні позиції були не менш метафізичні, ніж ті, які 

вони піддавали критиці. Ситуація почала змінюватися на початку 60-х років.  

Процес реабілітації онтології й метафізики в аналітичній філософії пов’язаний з іменами Квайна 

(Quine) і Стросона (Strawson). Нині можна з упевненістю стверджувати, що ситуація змінилася докорінним 

чином. Достатньо тільки подивитися на ту кількість книжок і статей з метафізики й онтології, що 

публікуються в англосаксонському світі (до цього списку слід ще додати дослідження, наприклад, 

німецькомовних або польськомовних авторів, що працюють в аналітичній традиції). Ось тільки деякі імена. 

Передусім це Родерік Чизголм (Chisholm), Девід Льюїс (Lewis), Армстронг (D. M. Armstrong). З 

представників нового покоління метафізиків й онтологів можна назвати, наприклад, Петера ван Інваґена 

(Inwagen) і Майкла Лакса (Loux). 

 

Лекція 5. Аналітична метафізика і онтологія  

Сучасні дискусії про природу субстанції (substance) та сутності (essence). Аргументи Девіда 

Одерберґа на користь реалістичного есенціалізму. Сучасні версії анти-есенціалізму. Реальність і 

пізнаванність сутності. Структура сутності. Гілеморфізм: акт і потенція. Субстанційна форма. Перша 

матерія. Іманентність сутності. Сутність та ідентичність. Сутність та існування. Види: біологічні та 

метафізичні. 

Онтологія розуміється в аналітичній традиції як дисципліна, що досліджує «те, що існує» (ontology 

is the study of what there is). Важливо зазначити, що в аналітичній філософії немає жорсткого протиставлення 

онтології і метафізики. Онтологія розуміється як загальна метафізика, в якій ідеться про фундаментальні 

структури дійсного і не-дійсного на максимально загальному рівні. В онтологічних дослідженнях беруться 

до уваги проблеми, які стосуються найбільш загальних властивостей і відношень, що конституюють 

існування («реальність», «дійсність»). Наприклад, у підручнику під редакцією Майкла Лакса і Діна 

Цимермана статті провідних аналітичних метафізиків розподілені за вісьмома основними темами: (1) 

універсалії і партикулярні сутності (у традиційній метафізиці йшлося про індивідуалії), (2) існування й 

ідентичність, (3) модальність і можливі світи, (4) час, часо-простір і тривалість, (5) події, каузальність і 

фізика, (6) особи і природа свідомості (persons and the nature of mind), (7) свобода волі і (8) дискусії навколо 

реалізму/антиреалізму.    

 

 

 

 



Лекція 6. Конкретні партикулярії: субстрати, кластери та субстанції  

 

Значення поняття «буття» в світлі нових дискусій. Що означає стверджувати, що об’єкт О існує? 

Одне з розв’язань проблеми: (1) припущення, що об’єкт О існує обґрунтоване, якщо твердження, що О 

існує, є частиною обґрунтованої теорії певної емпіричної науки. (2) Припущення, що об’єкт певного виду 

існує є обґрунтованим тільки тоді, якщо висловлювання про об’єкт цього виду є частиною обґрунтованої 

теорії певної емпіричної науки. Слабкість цього принципу обґрунтування полягає в тому, що він діє лише в 

рамках емпіричних наук. Проблеми, пов’язані з існуванням неемпіричного буття. Питання про онтологічний 

статус властивостей і стосунків.      

 

Лекція 7. Каузальність. Природа часу 

 

Реалістичні теорії універсалій. Інтерналізм та екстерналізм. Простір і час. Ситуації, стани речі та 

події. Тривання в часі й питання про ідентичність особи. Каузальність.   

 

 

Лекція 8. Онтологія, теїзм і епістемічне обґрунтування 

 

Обґрунтування – це те, що перетворює істинне переконання на знання. Термін «обґрунтування» 

належить до сукупності нормативних термінів, наприклад, таких, як «раціональний», «аргументований», 

«підтверджений». Обґрунтоване переконання – це таке переконання, яке спирається на свідчення, 

аргументацію або досвід. Серед сучасних епістемологів немає згоди як щодо розуміння цих термінів, так і 

щодо розуміння того, як ці терміни співвідносяться між собою.  

Впливовий сучасний філософ-аналітик Алвін Плантінґа пропонує таке визначення обґрунтування: 

«Для особи S певне переконання є виправданим, тільки якщо воно утворене в S завдяки когнітивним 

здатностям, які функціонують належним чином (by cognitive faculties functioning properly) в когнітивному 

середовищі, що відповідає когнітивним здатностям цього S, згідно із задуманим планом, який дає нам змогу 

успішно досягати істини».  

 

Лекція 9. Відродження раціональної (природної) теології у сучасній аналітичній філософії  

 

Плантінґа пропонує розширити розуміння базових переконань: це не тільки самоочевидні логічні 

істини чи емпіричні висловлення (оперті на безпосередній чуттєвий досвід). Він також уважає віру в Бога 

різновидом базових переконань. Плантінґа називає таке переконання «відчуттям Бога» (sensus divinitatis). 

Ми знаходимо у собі релігійні переконання (вірування) так само, як і перцептивні та меморативні (пов’язані 

з пам’яттю) переконання. Адже для деяких людей віра в Бога очевидна так само як й існування інших 

свідомостей. Коли я розмовляю з Вами, то для мене очевидно, що у Вас є свідомість і Ви є особою. Проте 

якби я спробував обґрунтувати це очевидне для мене знання, то я не зміг би це зробити.  

Теми семінарських занять  

Семінар 1. Як сьогодні розуміють онтологію (на матеріалі сучасних західних словників)  

Питання: 

1. Як описується онтологія та її предмет у сучасних західних словниках? Які ключові слова 

використовуються при визначенні онтології?  

2. Які головні теми онтології?  

3. Які імена сучасних онтологів згадуються у сучасних словниках найчастіше? Складіть список з 

десяти провідних онтологів (за період 1950-2016 років).   

Семінар 2. «Онтологічний поворот» у 20-х роках ХХ століття: Ніколай Гартман  

Питання:  

1. Розуміння метафізики за Гартманом.  



2. Феноменологія і метафізика пізнання. 

3. Інші метафізичні питання (свобода, цінності, мистецтво, історія). 

4. Онтологічний елемент метафізичних проблем.  

5. Відмінність між онтологією і метафізикою за Гартманом. Ідея нової philosophia prima.   

Базовий текст:  

1. Николай Гартман. К основоположению онтологии. – СПб.: Наука, 2003. – С.77-142 

(«Введение»).  

Додаткова література:  

1. Николай Гартман. Систематическая философия в собственном изложении / С.207-272.  

2. Владислав Стружевський. Онтологія. – К.: Дух і літера, 2014. – С.30-31. 

Семінар 3. Реалістична феноменологія: від феноменології до онтології  

Питання:  

1. Що таке реалістична феноменологія? 

2. Реалістична феноменологія як подолання «чистого есенціалізму».  

Базова література: 

1. Жан Геринг. Заметки о сущности, существе и идее / Антология реалистической феноменологии. М.: 

Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. - С.282-294.  

2. Зайферт Йозеф. Введение / Антология реалистической феноменологии. - М.: Институт философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2006. - С.9-54.  

Семінар 4. Становлення аналітичної онтології: Ґотлоб Фреґе  

Питання:  

1. Що таке число? 

2. Природа арифметичних речень.    

3. Чи є число властивістю зовнішніх речей?  

4. Чи є число суб’єктивним витвором?  

5. Поняття й онтологічний статус числа: розв’язання Фреґе. 

Базовий текст:  

1. Готлоб Фреге. Основоположения арифметики. – Томск: Водолей, 2000. – §§ 1-28 (С.29-58), 

§§45-61 (С.74-86), §§87-90 (С.109-112).  

Семінар 5. Становлення аналітичної онтології: Вілард Квайн  

Питання: 

1. Що існує (є), а що не існує (не є)?  

Базовий текст:  

1. Уиллард Ван Орман Куайн. О том, что есть / Уиллард Ван Орман Куайн. Слово и объект. – М.: 

Праксис, 2000. – С.325-341.  

Семінар 6. Становлення аналітичної онтології: Пітер Стросон  

Питання: 

1. Програма дескриптивної метафізики Пітера Стросона.  



2. Логічні суб’єкти й існування.   

Базовий текст:  

1. Питер Стросон. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики. – Калининград: Издательство РГУ 

им. Иммануила Канта, 2009. – С.8-12 (Введение), С.267-295 (Раздел 8 и Заключение).   

Додаткова література:  

1. В.Н.Брюшинкин, В.А.Чалый. Питер Стросон и его метафизика / Питер Стросон. Индивиды. Опыт 

дескриптивной метафизики. – Калининград: Издательство РГУ им. Иммануила Канта, 2009. - С.296-

308.  

2. Szubka Tadeusz. P.F.Strawson / British Philosophers, 1800-2000. – Detroit, New York: Gale, 2002. - 

P.275-285.  

Семінар 7. Аналітична метафізика й онтологія  

Питання:  

1. Головні властивості аналітичної метафізики й онтології.  

Базова література: 

1. Майкл Лакс. Вступ / Майкл Лакс. Метафізика. – К.: Дух і літера, 2016. – С.15-43 (повторення 

пройденого матеріалу).  

2. Stephen Laurence, Cynthia Macdonald. Introduction: Metaphysics and Ontology / Stephen Laurence and 

Cynthia Macdonald (Ed.). Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics. – Oxford: 

Blackwell, 1998. - P.1-10.  

3. Peter van Inwagen. The Nature of Metaphysics / Stephen Laurence and Cynthia Macdonald (Ed.). 

Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics. – Oxford: Blackwell, 1998. - P.11-21.    

Семінар 8. Конкретні партикулярії: субстрати, кластери та субстанції  

Питання: 

1. Теорії субстратів і кластерів. 

2. Закиди проти теорії кластерів. 

3. Аргумент на користь теорії субстратів.  

4. Аристотелівські субстанції.  

Базовий текст: 

1. Майкл Лакс. Метафізика. – К.: Дух і літера, 2016. – С.171-240.  

 

Семінар 9. Причиновість  

Питання: 

1. Г’юмове тлумачення причиновості.  

2. Відповідь Г’юму.  

3. Нег’юмівські підходи.  

Базовий текст:  

1. Майкл Лакс. Метафізика. – К.: Дух і літера, 2016. – С.363-394.  

Семінар 10. Природа часу 



Питання:  

1. Природа часу в аналітичній онтології.  

Базовий текст:  

1. Майкл Лакс. Метафізика. – К.: Дух і літера, 2016. – С.395-440.  

Семінар 11. Онтологія, теїзм і епістемічне обґрунтування  

Питання: 

1. Що дає нам підстави вважати наші знання обґрунтованими?   

2. Поняття належного функціонування когнітивних здатностей за Плантінґою. 

3. Позитивний епістемічний статус: дискусії з Родеріком Чизголмом і Ричардом Свінберном.  

Базовий текст:  

1. Алвин Плантинга. Обоснование и теизм / Аналитический теист. Антология Алвина Плантинги. – 

М.: Языки славянской культуры, 2014. - С.275-312.   

 Семінар 12. Відродження раціональної (природної) теології у сучасній аналітичній філософії 

Питання:  

1. Аргументи проти можливості раціональної (природної) теології. 

2. Аргументи на користь раціональної (природної) теології.  

 

Базовий текст: 

1. Чарльз Талиаферро. Проект естественного богословия / Уильям Крейг, Джеймс Морленд. Новое 

естественное богословие. – М.: ББИ, 2014. - С.1-27.  

Семінар 13. Онтологія свободи волі: сучасні підходи 

Питання: 

1. Проблема свободи волі у сучасній аналітичній філософії: термінологічні і концептуальні 

розрізнення.  

2. Що означала б відсутність у нас свободи волі.    

Базовий текст:  

1. Пітер ван Інваґен. Нарис про свободу волі. – К.: Дух і літера, 2016. – С.10-42; С.237-290.  

Семінар 14. Проблема свободи волі: тлумачення Пітера ван Інваґена  

Питання:  

1. Наукові та раціональні аргументи на користь детермінізму.  

2. Аргументи проти детермінізму.  

Базовий текст:  

1. Пітер ван Інваґен. Нарис про свободу волі. – К.: Дух і літера, 2016. – С.291-337.   

 

 

 



Питання до іспиту: 

 

1. Як описується онтологія та її предмет у сучасних західних словниках? Які ключові слова 

використовуються при визначенні онтології? 

 

2. Природа причиновості: відповідь Г’юму. 

3. Які головні теми онтології? 

4. Нег’юмівські підходи у розумінні причиновості. 

5. Які імена сучасних онтологів згадуються у сучасних словниках найчастіше? Складіть список з 

десяти провідних онтологів (за період 1950-2016 років).   

6. Поняття належного функціонування когнітивних здатностей за Плантінґою. 

7. Розуміння метафізики за Ніколаєм Гартманом. 

8. Позитивний епістемічний статус: дискусії з Родеріком Чизголмом і Ричардом Свінберном. 

9. Відмінність між онтологією і метафізикою за Гартманом. Ідея нової philosophia prima.   

10. Аргументи на користь раціональної (природної) теології. 

11. Що таке реалістична феноменологія? 

12. Що означала б відсутність у нас свободи волі. 

13. Поняття й онтологічний статус числа: розв’язання Фреґе. 

14. Аргументи проти детермінізму. 

15. Що існує (є), а що не існує (не є)? Позиція Квайна.  

16. Аристотелівські субстанції. 

17. Програма дескриптивної метафізики Пітера Стросона. 

18. Що таке число?  Який онтолоігчний статус чисел?  

19. Головні властивості аналітичної метафізики й онтології. 

20. Логічні суб’єкти й існування.   

21. Теорії субстратів і кластерів. 

22. Чи є число властивістю зовнішніх речей? 

23. Г’юмове тлумачення причиновості. 

24. Закиди проти теорії кластерів у метафізиці. 

25. Природа часу в аналітичній онтології. 

26. Онтологічний елемент метафізичних проблем. Від Гартмана до аналітичної метафізики.  

27. Що дає нам підстави вважати наші знання обґрунтованими?   

28. Аргумент на користь теорії субстратів. 

29. Аргументи проти можливості раціональної (природної) теології. 

30. Природа арифметичних висловлювань.  Математика і фізична реальність.  

31. Проблема свободи волі у сучасній аналітичній філософії: термінологічні і концептуальні 

розрізнення. 

32. Онтологічний поворот у 20-х роках ХХ століття.  

33. Наукові та раціональні аргументи на користь детермінізму. 

34. Реалістична феноменологія як подолання «чистого есенціалізму». 

35. Природа часу за Кантом.  

 

36. Чи дійсно ми живемо у постметафізичні часи?  

 

37. Феноменологія і метафізика пізнання. 

38. Чи є число суб’єктивним витвором? 

39. Метафізичні питання за Гартманом (свобода, цінності, мистецтво, історія). 

40. Кантове розуміння простору.  
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