
КУЛЬТУРОЛОГІЯ 
 
Мета курсу – світова цивілізація й унікальність національних культур, 

культура як багатопланове суспільно-історичне явище, зв’язок між людиною, 
природою і культурою, вплив культурного процесу на суспільну динаміку, 
культура і світова економіка. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Культурологія» має безпосередній 
зв’язок з такими дисциплінами, як «Політичні системи світу», «Міжнародні 
організації», «Філософія бізнесу», «Міжнародна та європейська безпека». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: готовність до застосування методів та 
інструментальних засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання:  
знати: специфіку розвитку світової культури в контексті політичного і 

економічного розвитку, визначальні етапи історії світової культури, знати 
культуру як невід’ємну частину загального розвитку і становлення 
особистості, розуміти культуру як соціальне явище, тобто її дослідження 
через світогляд людини, основних представників культурного процесу; 

вміти: вирізняти культурно-історичні типи, пов’язані з моделями 
економічного розвитку, аналізувати особливості світоуявлення, що 
відобразилося в культурних епохах і економічних системах, інтерпретувати 
«культурний текст» з точки зору притаманного йому світогляду; розуміти 
різницю поміж класичною традицією та некласичною формою мислення 
сучасності. 

володіти: основними поняттями культурології, знаннями логіки, 
структури і функції культури в суспільстві і житті особистості, знаннями 
особливості культури регіонів у зв’язку з їхнім економічним розвитком, 
застосуванням отриманих знань для аналізу і практичного використання в 
умовах економічної та соціокультурної трансформації сучасного суспільства. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Культура в історичному аспекті. Загальне поняття про культуру 

(творчість людини, ідейний комплекс, мораль). Людина як носій культури, 
культура як поняття соціальне. Місце художньої творчості, мистецтва в 
системі культури. Історичність культури. Великі культурні епохи. 
Давньоєгипетська цивілізація і культура. Осьовий час. Народження духовної 
культури людства. Давньокитайська культура. Конфуціанство. Даосизм. 
Давньоєврейська культура. Закон. Завіт між Богом Яхве та людьми. Космічне 
значення цієї події. Антична культура. «Рабство, пластика та ідея Фатуму». 
Абсолютизація та ідеалізація тіла людини. Давньогрецька скульптура. 
Античний Космос. Міфологія і філософія життя і смерті в Античності. 
Культура Пізньої античності та перехід до культури Середньовіччя. 
Особливості середньовічного світогляду. Культура Відродження. Нова 
модель світового устрою. Порушення середньовічної ієрархії. «Велике чудо» 
– людина, яка поєднує небесне й земне. Антропоцентризм. Гуманізм. 
Християнська релігія та індивідуалізм. Мистецтво. 



Формування сучасних форм існування культури. XVII століття як епоха 
загальної кризи в Європі. Реформація і Контрреформація. Релігійні війни. 
Протестантська етика і дух капіталізму – концепція М. Вебера. Філософський 
скептицизм. Перша наукова революція. Коперник – Галілей – Бруно – 
Кеплер. Наукова картина світу Декарта. Закон всесвітнього тяжіння 
Ньютона. Культура ХVІІІ століття. Століття Розуму. Ідеологія 
Просвітництва. Дж. Локк, «Досвід про людський розум». Вольтер і 
енциклопедисти. Філософія людини і суспільства. Народження громадської 
думки. Французька революція 1789–1785 років і народження культури 
буржуазного світу. Культура ХІХ століття. Романтизм. Реалізм. Відкриття 
людини як «атому» нових буржуазних відносин. Особливості культурного 
розвитку у ХХ століття. Некласична філософія. Некласичне мистецтво. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


