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02 ФІЛОСОФІЯ
02.15 Загальнофілософські проблеми
02.17.04.0001/186925. Філософська медіаантропологія: предмет і стратегії. Петренко Д.В. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. 
В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2014, №1114, вип.51, С.40-45. - 
укр. УДК 130.2.
Стаття присвячена дослідженню філософських стратегій сучасної медіаантропології. Проблема "людина і медіа" аналізується в 
контексті більш широкої проблеми "людина і техніка", що дозволяє розглядати медіаантропологію в контексті філософської 
антропології техніки.

02.17.04.0002/186926. Сенс і призначення людини у вченні І.Г. Фіхте. Шаповал Н.В. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. 
В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2014, №1114, вип.51, С.46-50. - 
рос. УДК 130.121:123.1.
В статті розглядаються питання щодо пошуку Фіхте призначення людини як такої і визначення шляхів його досягнення. 
Автором проаналізовано проблему співвідношення чистого "Я" та емпіричного "Я", а також закон тотожності або узгодженості із 
самим собою як вирішення у Фіхте зазначеної проблеми.

02.17.04.0003/186929. Тіло та фото: на узбіччі філософського простору. Дубовенко Н.П. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. 
В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2014, №1114, вип.51, С.61-66. - 
рос. УДК 130.2 (477).
Тілесність та фотографія - два важливих поняття в науково-філософському середовищі, однак, вони обидва парадоксальним 
чином залишаються на узбіччі філософського простору. Фотографія в наш час є чимось буденним, спостерігається відновлення 
зацікавленості до неї, як до художнього об'єкту, але не як до філософської проблеми. Тілесність, в своєму різномаїтті, в 
сучасній українській культурі також дискредитується, залишая гострі проблеми "виключених", "травмованих" тіл не вирішеними.

02.17.04.0004/186938. Homo economicus як міф і абстрактне поняття. Коннова Н.О. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. 
В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2014, №1114, вип.51, С.136-140.
- укр. УДК 167-168.521+159.923.
В статті розглядаються філософсько-методологічні та антропологічні аспекти концепту homo economicus у філософському та 
загально-гуманітарному дискурсі. Показано, що ці аспекти є історично та змістовно пов'язаними, що homo economicus як 
абстракція історично витікає з уявлень про homo economicus як антропологічний тип і навпаки. Крім того показано, що в країнах 
з різною структурою економіки на перший план може висуватися або один, або інший аспект даного концепту в залежності від 
потреби.

02.17.04.0005/187048. Мужність як важливіша складова частина філософського способу життя. Лисенкова В.В. // Вісник 
Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2014, 
№1142, вип.52, С. 12-17. - рос. УДК 141.319.8.
У статті автор підіймає проблему мужності та філософського образу життя. Здійснюються спроби визначити витоки виникнення 
і сутності мужності мислителів. Подана проблема аналізується в контексті розвитку світової філософії і науки. З цього питання 
існують різні точки зору. Приділяється увага поборенню труднощів як елементу філософського образу життя. Дослідник 
доходить висновку, що мужність допомагає філософу вирішувати необхідні завдання.

02.17.04.0006/187049. Ключові поняття концепта бажання Жака Лакана. Кухарець Т.І. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. 
В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2014, №1142, вип.52, С.18-26. - 
рос. УДК 159.947.5.
Поняття "бажання" займає центральнее місце у філософсько-психоаналітичному вченні Жака Лакана. Базуючи свою думку, в 
першу чергу, на роботах Платона, Гегеля, Фрейда і Леві-Стросса, Лакан розробив детальну динамічну теорію бажання, в якій 
визначальну роль у механізмі зародження та функціонування бажання грають несвідомі процеси. Згідно Лакану, бажання 
завжди реалізується в іншому та за допомогою іншого. В ході подальших досліджень мислитель приходить до висновку, що 
відносини між людьми встановлюються, не досягаючи поля свідомості, а первісну організацію людського світу здійснює 
бажання як несвідомий фактор. У даній статті зроблена спроба узагальнення лаканівських концептів бажання, що виникли в 
різні періоди його творчості, з метою простежити джерела їх зародження, а також оцінити їх значення для сучасної культури.

02.17.04.0007/187052. Історичний огляд трансформації філософського осмислення символу. Яркіна М.О. // Вісник Харківського 
нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2014, №1142, 
вип.52, С.44-55. - укр. УДК 11.
В статті Яркіної Марії Олександрівни "Історичний огляд трансформації філософського осмислення символу" досліджується 
проблема символу як феномену людської свідомості та його осмислення в різних історичних епохах. Від самого виникнення і до 
Новітнього часу саме поняття символу трансформувалося і стало об'єктом численних праць видатних філософів та мислителів 
минулого і тому головним завданням автор статті вважає спостереження за процесом змін інтерпретації феномену символу і 
поняття символізації, які відбувалися під впливом історично-часових змін в культурах. Окремо наголошується на тому, що 
символ та система створених людиною символів є невід'ємною складовою виникнення та існування будь-якої культури.

02.17.04.0008/187063. Філософська медіаантропологія: предмет і стратегії. Петренко Д.В. // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. 
В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2014, №1142, вип.52, С.128-133.
- укр. УДК 13.
Стаття присвячена дослідженню філософських стратегій сучасної медіаантропології. Проблема "людина і медіа" аналізується в 
контексті більш широкої проблеми "людина і техніка", що дозволяє розглядати медіаантропологію в контексті філософської 
антропології техніки.

02.17.04.0009/187071. Homo insufficiens (людина недостатня) - взаємозв'язок з природою і технікою. Тагліна Ю.С. // Вісник 
Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Теорія культури і філософія науки. Харків: Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2014, 
№1142, вип.52, С.171-176. - укр. УДК 502.315:17.026.4.
У статті представлені питання, присвячені взаєминам між людиною, природою і технікою. Розглядається поняття сутності 
техніки, засноване на роботах Х. Ортеги-і-Гассета, О. Шпенглера. Робиться припущення, що можливо розглядати техніку не як 
протиставлення природі, а як її продовження. Разом з тим техніка стає продовженням і самої людини. Вона, відчуваючи свою 
природну недосконалість, незахищеність, творить для себе новий світ. Поступово захоплення змінює страх перед перевагою
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