
Утопія vs антиутопія в історії філософії 

Анотація. Дисципліна «Утопія vs антиутопія в історії філософії» знайомить студентів із 

феноменами «утопії» та «антиутопії» в історії філософії та в жанрі філософської 

фантастичної літератури. В межах дисципліни систематизуються відомості про основні 

знакові утопічні концепції в історії філософії, аналізуються основні риси, принципи та 

структури утопічних ідеалів. Особлива увага приділяється проблемі дефініції понять, та 

акценту на контроверсійності лінії розмежування бінарної опозиції «утопія-антиутопія». 

Демонструється ефемерність благ утопічних суспільств та суперечливість соціального, 

політичного, культурного та релігійного вимірів. Відбувається ознайомлення із основними 

мислителями, які в різні історичні періоди працювали над утопічними ідеями, як виключно 

теоретично, так і у прикладному сенсі. 

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентностей, які дозволять їм 

здійснювати дослідження суспільно-політичних та філософських концепції на предмет 

наявності ідеалістичних ідей та аналізувати їх крізь призму розрізнення утопічних та 

антиутопічних ідей. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні утопічні та антиутопічні концепції в історії філософії, 

особливості суспільно-політичних, культурних та релігійних вимірів. 

Студент повинен вміти: збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію про життя та 

діяльність основних філософів та мислителів, які у своїх філософських розвідках 

пропонували утопічні чи антиутопічні ідеалістичні концепції. 

Основні теми курсу:  

– Різноманітність утопічних картин та проблема дефініції понять «утопія», 

«евтопія», «дистопія», «аллотопія», «практопія» та «утопізм»  

– Утопічні ідеї «Держави» Платона 

– Аллотопія Аврелія Августина в трактаті «Про град Божий» 

– Середньовічний утопізм 

– Утопії епохи Ренесансу. «Утопія» Т. Мора 

– Місіонери – послідовники утопізму 

– Утопічні ідеї Просвітництва 

– Прогрес, капіталізм та утопії 

– Антиутопії Дж. Орвела та Р. Бредбері 

– «Прекрасний новий світ» О. Гакслі: утопічна антиутопія, чи антиутопічна утопія 

– Утопічний соцреалізм в радянські філософії та літературі (Є. Замятін) 

– Утопізм ХХ-ХХІ ст. Зближення з фантастичною літературою 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на на 2 курсі ОПП «Філософія» в обсязі 90 годин, 

у тому числі 6 годин аудиторних занять (4 год. – лекційні занять, 2 год. – семінарські 

заняття), 84 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: д.ф.н., доц., доцент кафедри історії філософії Соболєвський Ярослав 

Андрійович 

Інформація про викладача: https://hphd.kiev.ua/index.php/21-vykladachi-kafedry/46-

kandydat-filosofskykh-nauk-asystent-yaa-sobolievskyi  
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