ТЕМАТИКА
наукових досліджень Інституту філософії
імені Г.С.Сковороди НАН України
на 2016 рік
№ Назва підрозділу

Назва теми дослідження (керівник, строки виконання, вид плану)

Проблеми логіки, методології та філософії науки
1. Відділ логіки та
1. Тема: «Логіка мислення і логіка дії» (Керівн. – академік НАН
методології науки.
України М.В. Попович, I кв. 2015 – IV кв. 2017 рр.).
Завідувач – академік
НАН України
Попович М.В.
2. Відділ
2. Тема: «Меганаука ХХІ століття: революційні прориви і
філософських проблем соціогуманітарні загрози» (Керівн. – д.філос.н., проф. В.С.
природознавства та
Лук’янець, I кв. 2015 − IV кв. 2017 рр.);
екології. Завідувач –
д.філос.н. Лук’янець
3. Тема: «Феномен «життя» у сучасному науковому пізнанні»
В.С.
(Керівн. – д.філос.н., проф. М.М. Кисельов, IV кв. 2014 − III кв. 2017
рр.). 25-814
Розвиток філософської антропології
3. Відділ філософської 4. Тема: «Людська самореалізація як філософсько-антропологічна
антропології.
проблема» у межах програми: «Політико-правові, соціокультурні
В.о.завідувача –
та цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в
к.філос.н. Андрос Є.І. Україні» (Керівн. к.філос.н. Є.І. Андрос, I кв. 2015 – IV кв. 2016 рр.).
Соціальна філософія, філософія історії і філософія етносу
4. Відділ соціальної
5. Тема: «Соціально-філософські проблеми модернізації
філософії. Завідувач – українського суспільства з перспективи європейських цінностей» у
д.філос.н. Єрмоленко межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та
А.М.
цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні»
(Керівн. д.філос.н. Єрмоленко А.М., I кв.2015 – IV кв.2016 рр.).
5. Відділ філософських 6. Тема: «Соціокультурні засади осмислення етнічних процесів»
проблем етносу та
(Керівн. к.філос.наук В.Б.Фадєєв, IV кв. 2015 – III кв. 2018 рр.).
нації.
Завідувач – к.філос.н.
Фадєєв В.Б.
Філософські проблеми культури, етики і естетики
6. Відділ філософії
7. Тема: «Насилля і культура у сучасних суспільствах»у межах
культури, етики та
програми: «Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні
естетики.
основи модернізації держави і суспільства в Україні» (Керівн. –
В.о.завідувача –
д.філос.н. Є.К. Бистрицький, I кв. 2015 – IV кв. 2016 рр., програмнод.філос.н. Бистрицький цільова).
Є.К.
8. Тема: «Легітимація в системі культури. Філософськоантропологічний аналіз» (Керівн. – д.філол.наук О.В. Білий IV кв.
2013 − III кв. 2016 рр.). 53-913
9. Тема: «Національна держава і революція. Культурно-історична
форма, конфлікт онтологій, легітимація» (IV кв. 2016 – III кв. 2019 рр.).
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10. Тема: «Етичні засади громадянського самовизначення
особистості» (Керівн. – д.філос.н. А.О. Баумейстер, I кв. 2015 – IV
кв. 2017 рр.).
Історія української та зарубіжної філософії
7. Відділ історії
11. Тема:. «Проблема ідентичності у філософській думці України
філософії України.
ХІХ – першої пол. ХХ ст.» (Керівн. д.філос.наук Йосипенко С.Л.,IV
Завідувач – д.філос.н. кв. 2015 – III кв. 2018 рр.).
Йосипенко С.Л.
12. Тема: «Трансформація розуміння людини в українській
філософській думці XI – XVIII ст. та її вплив на становлення
філософської антропології» (Керівн. – к.філос.наук Я.М. Стратій I
кв. 2013 − IV кв. 2016 рр.). 62-714
8. Відділ історії
зарубіжної філософії.
Завідувач –д.філос.н.
Лях В.В.

13. Тема: «Трансформація засад філософії в добу постмодерну» у
межах програми: «Політико-правові, соціокультурні та
цивілізаційні основи модернізації держави і суспільства в Україні»
(Керівн. – д.філос.н. В.В. Лях, I кв. 2015 – IV кв. 2017 рр.).

9. Сектор історії
східної філософії
відділу історії
зарубіжної філософії.
Завідувач – к.філос.н.
О.А.Ярош

14. Тема: «Антропологічні ідеї східних філософій: традиції та
інновації» (Керівн. – к.філос.наук О.А. Ярош IV кв. 2013 − III кв.
2016 рр.). 5-613
15. Тема: «“Орієнталістська парадигма” у дослідженні східних
філософій ХІХ – пер. пол. ХХ ст.» (Керівн. – к.філос.наук О.А.
Ярош, IV кв. 2016 – III кв. 2019 рр.).
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