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«Цивілізаційні перспективи людства» 

 

 Анотація. Навчальна дисципліна «Civilizational Perspectives of Humanity / 

Цивілізаційні перспективи людства» належить до переліку дисциплін вибору 

студента. Провідною ідеєю запропонованого курсу є створення філософсько-

економічного наративу цивілізації в одній із запропонованих на вибір сфер 

застосування, а саме – криза, зміст, виклик, проблема. Заняття проводяться у 

вигляді інтерактивних та дискусійних лекцій, семінарських занять, презентацій. 

Провідною темою навчальної дисципліни є дослідження сучасних 

цивілізаційних форм і напрямків розвитку, місця в ньому філософського 

знання, творчості, креативу, особливостей його трансформації в умовах 

дигітальної культури.  

Навчальний курс спрямований на розробку і презентацію дослідницького 

проекту в сфері розширення знання і розуміння сутності сучасної цивілізації та 

перспектив її розвитку.  Також особливий акцент зроблений на демонстрацію та 

вдосконалення елементів і навичок  продуктивного мислення. Для цього на 

теоретичних заняттях передбачається обговорення філософської і наукової 

літератури для виявлення основних особливостей сучасної цивілізації та її 

структурних елементів з метою  конструювання майбутньої дослідницької 

програми, а на практичних –  аналіз і оцінювання представлених на 

обговорення результатів  аналізу і розробки. Усі вказані елементи допомагають 

сформувати філософсько-економічний наратив цивілізації як самостійне 

створення інтелектуальної ситуації. 

Мета навчальної дисципліни: забезпечення стійкої системи знань 

(розширити і водночас деталізувати знання) про перспективи розвитку сучасної 

цивілізації у викликах і суперечностях епохи, показати роль і значення 

економічних детермінантів у кореляції з трансформацією духовно-культурних 

цінностей, визначити моделі і проекти в сфері організації основних трендів 

цивілізаційного поступу в контексті філософсько-освітніх процесів.  

Попередні вимоги: 

Бакалавр має знати: базові уявлення з теоретичної і практичної філософії, які 

дають критичне осмислення особливостей динамічних процесів в розвитку 

суспільства; онтологічні, аксіологічні, антропологічні, ментальні константи та 

орієнтири, що зумовлюють формування світогляду та дають уявлення про 

головні принципи теоретичної і практичної діяльності людини. 

Бакалавр має вміти: здійснювати аналітично-пошукову роботу; збирати та 

інтерпретувати наукову інформацію, ставити конкретні цілі і завдання та 

реалізовувати їх за допомогою обраних теоретичних, практичних підходів та  

методів; полемізувати стосовно актуальних  філософських проблем з точки 

зору їх практичної значливості.  

 Змістовні модулі: 

Тема 1. Сучасність: виклики і проблеми. 

Тема 2. Цивілізація: зміна векторів розвитку. 

Тема 3.  Людина в цивілізації: вчора, сьогодні, завтра. 

Тема 4.  Цивілізація: міфи і реальність. 



Тема 5.  Методологічні засади дослідження цивілізації: теорія і практика. 

Тема 6.  Економічні основи аналізу цивілізації: конкуренція і творення. 

Тема 7.  Сучасна цивілізація: геополітика та геоекономіка.  

Тема 8.  Презентація і критичний аналіз результатів дослідження. 

Мова викладання: українська 

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВП 3.02.03, 4 семестр 

Кількість кредитів: 4 

Форма заключного контролю: залік 

Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому 

числі 60 годин аудиторних занять (60 год. – лекційні заняття, 60 год. – 

семінарські заняття), 60 годин самостійної роботи. 

Викладач: Ільїн Володимир Васильович, доктор філософських. наук, 

професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікро- економіки 

економічного факультету. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


