
ФІЛОСОФІЯ 

Мета: надання знань з філософії як світогляду людини, який визначає загальне 

ставлення людини до світу крізь розуміння світоглядних, пізнавальних, ціннісних і 

соціальних проблем буття.  

Завдання: розуміння становлення, розвитку і вирішення найзагальніших проблем 

людства на протязі розвитку світової філософії, включаючи історію української 

філософської думки як невід'ємної складової духовної культури людства; формування 

гуманістичного потенціалу особистості, її високої духовності та загальної культури в 

умовах розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні; оволодіння 

принципами діалектичного мислення як універсального методу пізнавальної діяльності; 

розвиток логічного мислення, здатності самостійно аналізувати складні явища 

суспільного життя; уміння свідомо використовувати наукову методологію в розв’язанні 

завдань економічної теорії і професіональної практики. 

Компетентності: 

загальні:  

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 15. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 

ситуації, формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 

фахові (спеціальні): 

ФК 2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної 

області сучасного маркетингу. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН 15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського 

суспільства з дотриманням прав і свобод особистості. 

ПРН 18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Філософія як специфічний тип знання.  

Тема 2. Стародавня філософія.  

Тема 3. Філософія Середньовіччя та Відродження.  

Тема 4. Філософія Нового часу та Просвітництва.  

Тема 5. Німецька класична філософія.  

Тема 6. Сучасна світова філософія.  

Тема 7. Українська філософія.  

Тема 8. Онтологія: проблема буття.  

Тема 9. Свідомість.  

Тема 10. Філософія пізнання.  

Тема 11. Логіка та методологія наукового пізнання.  

Тема 12. Філософська антропологія. 



Тема 13. Соціальна філософія. 

Тема 14. Філософія науки і культури, стратегія майбутнього.  

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год 

Кількість кредитів 3,0 

Форма семестрового контролю залік 

 

 


