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Характерною особливістю сучасної філософської науки є посилення 
уваги до проблем повсякденності, осмислення конкретних форм і сфер буття 
людини - економіки, політики, техніки, права, освіти, культури, туризму 
тощо. На відміну від академічної філософії, яка прагне з'ясувати сутність 
речей взагалі, прикладна філософія (метафілософія) вивчає конкретні явища 
реального суспільного життя, осмислює із смислобуттєвого погляду та 
ціннісного значення для людини. Прикладна філософія є одним із різновидів 
практичної філософії, але не в кантівському розумінні (моральна філософія), 
а в сенсі її спрямованості на окремі сфери і види діяльності людини. 
Конституювання конкретних видів філософії було ініційоване класиками 
філософської думки, зокрема Гегелем. Він був основоположником не лише 
науки логіки, а й філософії права, філософії історії, філософії релігії, 
філософії природи. їх Гегель тлумачив з позиції об'єктивного ідеалізму як 
ступені розгортання "абсолютної ідеї", поетапне втілення "чистого розуму". 
Філософія економіки – це різновид прикладного філософсь-кого знання про 
сутність економіки як специфічної сфери суспільного життя, складної 
системи господарювання.Вона розглядає сутність економічних процесів, 
проблем у власне людському вимірі, у контексті найрізноманітніших форм 
життєдіяльності суспільства і особи .Предметом філософського аналізу 
економічної реальності є виявлення позитивних і негативних тенденцій 
функціонування економічних структур, механізмів.А з найактуальніших 
проблем у сучасній філософії економіки - проблема моральної дповідальності 
в економічному менеджменті.Зокрема , філософія грошей в її соціально-
культурологічному і моральному сенсі є особливо важливою складовою 
філософії економіки. Особливість полягає у посиленні уваги до проблем 
повсякденності, осмислення конкретних форм і сфер буття людини.Отже, 
філософія економіки в такому контексті постає як основа формування 
певного соціального порядку, що є основою соціальної діяльності 
економічного суб'єкта як у сфері господарства, так і у сфері бізнесу, 
створюючи їх системну єдність, що, на наш погляд, дає можливість за 
допомогою таких засобів формувати принципово нові бачення і якісно нові 
стратегії та концепції соціального управління. Таким чином, саме філософія 
економіки як основа формування стратегій соціального управління постає як 
засіб формування максимально ефективних стратегій соціально-
економічного розвитку, набуваючи у такий спосіб дійсно вирішального 
значення в процесі формування економічного світогляду. 
 


