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та культурологічних дисциплін. 

Курс передбачає передусім роботу з текстами. 

Основним критерієм оцінювання є активність та 

ґрунтовність у аналізі та обговоренні проблем 

та текстів, що розглядаються впродовж курсу. 

Остаточний результат буде відображено в 

оцінці за 100-бальною шкалою. 

 

Естетику звично розуміють як щось, що стосується проблем краси та мистецтва. Й вираз 

"естетично" часто використовується як синонім до "красиво" або "мистецьки" (хоча – а точніше, 

саме через це – в більшості випадків взагалі викликає трудність свого окреслення). Естетика ж – 

і як поняття, і як дисципліна – постала лише в середині 18 ст. у Александера Ґотліба 

Баумґартена як наука про чуттєве пізнання. З одного боку, проєкт естетики був своєрідною 

реформою теорії пізнання Крістіана Вольфа, з іншого: поняття естетики відразу ж після свого 

виникнення потрапило в актуальні у 18 ст. дебати про красиві мистецтва та науки, через що 

надалі його тематизували в основному в контексті краси та мистецтва. 
 

Курс «Естетика» розглядає основні моменти становлення поняття та науки естетики, від її 

виникнення у 18 ст. в межах теорії пізнання німецького Просвітництва та до розуміння естетики 

у 20-21 ст. Метою є аналіз трьох основних тлумачень естетики, а саме, як (a) теорії пізнання, (b) 

вчення про красу та (c) вчення про мистецтво. Тож курс передбачає здобуття знання історії 

виникнення і розвитку естетики, її основних проблем і понять, а також здобуття вміння 

аналізувати історичні концепції естетики та орієнтуватися в основних підходах до її розуміння. 
 

Курс ділиться на дві частини: у першій розглядається історія поняття та науки естетики, а також 

підстави виникнення трьох основних її тлумачень; друга концентрується на понятті мистецтва, 

як самому по собі, так і у стосунку до поняття естетики. 
 

Ключові слова: естетика, теорія пізнання, чуттєвість, раціональність, краса, мистецтво. 
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ЕСТЕТИКА – частина 1 

[I семестр 2020-2021 н.р.] 
 
 

[02.09] (с) Вступний семінар 

[11.09] (л) 

[16.09] (с) 

1. ТЛО ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ І ВЧЕННЯ ЕСТЕТИКИ У 18 СТ. 

- Протистояння раціоналізму та пієтизму в Галлє на початку 18 ст. 

- Феномен пієтизму 

- Філософія Ґотфріда Вільґельма Ляйбніца та раціоналізм Крістіана Вольфа 

- Наука, що паралельна логіці: теорія пізнання як тло виникнення естетики 

Текст на обговорення: 

— J. Colin McQuillan. Clarity and distinctness in eighteenth century Germany. 

[25.09] (л) 

[30.09] (с) 

2. АЛЕКСАНДЕР ҐОТЛІБ БАУМҐАРТЕН: НАУКА ПРО ЧУТТЄВЕ ПІЗНАННЯ 

- Розумова та чуттєва здатності пізнання 

- Поняття аналогу розуму (analogon rationis) 

- Екстенсивні та інтенсивні уявлення (репрезентації) 

- Поняття досконалості чуттєвого пізнання 

- Елементи досконалості чуттєвого пізнання 

Текст на обговорення: 

— Steffen W. Gross. The neglected Programme of Aesthetics. 

[09.10] (л) 

[14.10] (с) 

3. ПОНЯТТЯ «КРАСИВІ НАУКИ» ТА «КРАСИВІ МИСТЕЦТВА» 

- Крістіан Томазіус про красиві науки 

- Йоган Фрідріх Бертрам: красиві науки та studia humaniora 

- Красиві мистецтва: Шарль Бато та Йоган Крістоф Ґотшед: поняття «мімезис» 

- Співвідношення термінів «красиві мистецтва» та «красиві науки» в 17- 18 ст. 

Текст на обговорення: 

— Ернст Кассірер. Філософія Просвітництва. 

[23.10] (л) 

[28.10] (с) 

4. МАЄР: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕСТЕТИКИ БАУМҐАРТЕНА ЯК «КРАСИВОЇ НАУКИ» 
- Ґеорґ Фрідріх Маєр: вища та нижча здатності людського пізнання 

- Маєрове прочитання Баумґартеної естетики як красивої науки 

- Маєрова дискусія з Бато 

Текст на обговорення: 

— Stefanie Buchenau. The Pleasure of Beauty. 

[06.11] (л) 

[11.11] (с) 

5. ЕСТЕТИКА У ФІЛОСОФІЇ ІММАНУЇЛА КАНТА 

- Трансцендентальна естетика «Критики чистого розуму» 

- «Критика сили судження» та проблема тлумачення естетики 

- Тлумачення естетики після Канта 

Тексти на обговорення: 

— Gamze Keskin. What Does 'Aesthetics' Mean in Kant? 

— J. Colin McQuillan. Kant on the Science of Aesthetics and the Critique of Taste 



[20.11] (л) 

[25.11] (с) 

6. МИСТЕЦЬКООРІЄНТОВАНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ЕСТЕТИКИ У 19 СТ. 

- Романтизм як спосіб мислення на межі філософії та мистецтва 

- Поширення терміну «естетика» поза Німеччину 

- Некрасиве мистецтво або смерть красивих мистецтв 

- Сліди первісного значення естетики у 19 ст.: К’єркеґор, Ніцше 

Тексти на обговорення: 

— Рудницький Л. Феномен німецького романтизму: контури й орієнтири 

— Пасічник. К’єркеґорове поняття естетики та Александер Ґотліб Баумґартен 

[04.12] (л) 

[09.12] (с) 

7. ШЛЯХ ЕСТЕТИКИ ВІД 19 СТ. ТА ПРОБЛЕМНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЕСТЕТИКИ СЬОГОДНІ 

- Предмет естетики як проблема 

- Питання про те, чи існувала естетика до виникнення терміна естетика 

- Імпліцитна та експліцитна естетика: проблема різних історій естетики 

- Мистецтво 20 ст.: виклик звичному розумінню мистецтва і проблема естетики 

Текст на обговорення: 

не виноситься на семінар, дискусія на основі лекції та попереднього матеріалу. 

[18.12] (л) Підсумкове заняття 
 

 

Література для 1-го семестру 

(рекомендований мінімум) 

Асмус В. Немецкая эстетика XVIII века. – М. : Искусство, 1962. 

Бондаревська І. Значення дефініції естетики для розвідок у галузі історії естетики // Наукові 

записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – К. : 2004. – Т. 25. – С. 30-34. 

Инишев И. Философская эстетика сегодня // Топос. – 2007. – Вып. 15. – C. 5–15. 

Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Собрание сочинений в 8-ми т. – Т. 5. – С. 5–330. 

Кант И. Первое введение в “Критику способности суждения” // Кант И. Собрание сочинений в 8-ми 

т. – Т. 5. – С. 331–385. 

Кассирер Э. Философия Просвещения. – М. : РОССПЭН, 2004. 

Лейбниц Г. В. Размышления о познании, истине и идеях // Лейбниц Г. В. Сочинения в 4 т. – Т. 3. – М. 

: Мысль, 1984. – С. 101–107. 

Матвєєва Л. Простір естетичного: естетика та логіка // Актуальні проблеми духовності. – 2008. 

– № 9. – С. 275–290. 

Мислителі німецького романтизму. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. 

Пасічник І. Первісне значення естетики. Естетика Баумґартена // Філософська думка 3 (2014). – 

С. 80-93. 

Пасічник. К’єркеґорове поняття естетики та Александер Ґотліб Баумґартен // Sententiae 1 [34] 

2016. – С. 124-131. 

Buchenau S. The Founding of Aesthetics in the German Enlightenment. – Cambridge Univers. Press, 2013. 

Keskin G. What Does ‘Aesthetics’ Mean In Kant? // Contemporary Issues in Social Sciences and 

Humanities. – London & Istanbul, 2017. – pp.158-167. 

McQuillan J. C. Clarity and distinctness in eighteenth century Germany: Metaphysics, Logig, Aesthetics // 

Leibniz en Dialogo. Sevilla: Themata, 2017 - pp. 149-159. 

McQuillan J. C. Kant on the Science of Aesthetics and the Critique of Taste // Kant Yearbook 9 (2017), pp. 

113-132. 

Steffen W. Gross. The neglected Programme of Aesthetics // British Journal of Aesthetics. – Vol. 42, No. 4, 

October 2002. P. 403–414. 

Strube W. Die Geschichte des Begriffs „schöne Wissenschaften“ // Archive für Begriffsgeschichte 33 

(1990), S. 136–216. 



ЕСТЕТИКА – частина 2 

[IІ семестр 2020-2021 н.р.] 
 
 

[12.02] (с) Вступний семінар 

[15.02] (л) 

[19.02] (с) 

[26.02] (с) 

1. МИСТЕЦТВО ЯК ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ: ΤΈΧΝΗ ТА ARS 

- Поняття τέχνη та ars в Античності та Середньовіччі 

- Історія та значення афоризму: «Ars longa, vita brevis (est)» 

- Поняття artes liberales 

- Ціцерон про artes liberales. Діалектика та риторика як чесноти 

- Варрон та його твір «Disciplinae» 

Текст на обговорення: 

— Алєксєй Лосєв. Вчення Платона про мистецтво 

[01.01] (л) 

[05.03] (с) 

[12.03] (с) 

2. ЦИКЛ СЕМИ ВІЛЬНИХ МИСТЕЦТВ ТА ПОНЯТТЯ ARS У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ 

- Авґустин та обґрунтування циклу septem artes liberales. Трактат «De ordine» 

- Марціан Капелла та disciplinae cyclicae. «Шлюб Філології з Меркурієм» 

- Кассіодор: розрізнення понять ars та disciplina 

- Співвідношення понять ars та disciplina: Платон, Авґустин, Кассіодор, Ісідор 

Текст на обговорення: 

— Умберто Еко. Мистецтво та краса в середньовічній естетиці (фраґмент). 

[15.03] (л) 

[19.03] (с) 

[26.03] (с) 

3. ПОНЯТТЯ ARS ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО РЕНЕСАНСУ 

- Розрізнення лат. facio та creo та поняття творчості в історичній ретроспективі 

- Співвідношення понять творчість та мистецтво у Середньовіччі 

- Мірандола: переосмислення сутності людини та вживання поняття ars 

Текст на обговорення: 

— Джованні Піко делла Мірандола. Промова про гідність людини. 

[29.03] (л) 

[02.04] (с) 

[09.04] (с) 

4. КРАСИВЕ МИСТЕЦТВО. ВІД ПРОСВІТНИЦТВА ДО РОМАНТИЗМУ 

- Шарль Бато та поняття красивих мистецтв 

- Йоган Ґеорґ Зульцер про красиві мистецтва: питання природи та мистецтва 

- Ґьоте. Критика теорії красивих мистецтв Зульцера 

- Філософя мистецтва Шеллінґа: поняття мистецтва та краси 

Текст на обговорення: 

— В. фон Ґьоте. Мистецтво та ремесло. 

[12.04] (л) 

[16.04] (с) 

[23.04] (с) 

5. АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ МИСТЕЦТВА У ҐЕОРҐА ВІЛЬГЕЛЬМА ФРІДРІХА ГЕҐЕЛЯ 

- Красиве природи та красиве мистецтва 

- Геґель про ціль мистецтва та про «обслуговуюче мистецтво» 

- Місце мистецтва поміж інших продуктів людського духу 

- Геґелевий аналіз мистецтва як продукту людської діяльності 

- Геґель про твір мистецтва та цілі мистецтва 

Текст на обговорення: 

— Ґ. В. Ф. Геґель. Лекції з естетики. Том. 1, ІІІ: Поняття мистецької краси 



[26.04] (л) 

[30.04] (с) 

[07.05] (с) 

6. РОЗУМІННЯ МИСТЕЦТВА НА ЗЛАМІ 19-20 СТ. 

- 19 ст. та остаточне утвердження модерного поняття мистецтва 

- Мистецтво та проблема краси на зламі 19-20ст. 

- Ортега-і-Гасет: дегуманізація мистецтва та непопулярність нового мистецтва 

- Проблема розуміння мистецтва 

- Особливість використання метафори в контексті дегуманізації мистецтва 

- Гасет про значення та цілі мистецтва 

Тексти на обговорення: 

— Ортега-і-Гасет. Дегуманізація мистецтва 

[10.05] (л) 

[14.05] (с) 

[21.05] (с) 

7. ТВІР МИСТЕЦТВА В ЕПОХУ ЙОГО ТЕХНІЧНОЇ ВІДТВОРЮВАНОСТІ 

- Вальтер Беньямін про поняття аури 

- Мистецький твір як об’єкт культу та об’єкт експозиції 

- Кінематограф: відмінність між театральною п’єсою та фільмом 

- Беньямін про зосередження та розвіювання (розвагу) 

Текст на обговорення: 

— В. Беньямін. Твір мистецтва в епоху його технічної відтворюваності. 

[24.05] (л) 

[28.05] (с) 

8. ПОНЯТТЯ МИСТЕЦТВА У НАШ ЧАС: ПРОБЛЕМНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ 

- Розширення чи звуження поняття мистецтва? 

- Нова перспектива питання «Що таке – мистецтво?» 

- Поняття мистецтва у діалозі Минулого та Сучасного: 

приклади Джеймса Джойса та Умберто Еко 

Текст на обговорення: 

— У. Еко. Поетики Джойса (фраґмент). 
 
 
 
 

Література для 2-го семестру 

(рекомендований мінімум) 

Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. — М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 2002. 

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – Москва: 

Медиум, 1996. 

Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т.1. – М.: Искусство, 1968. 

Гете И. В. Искусство и ремесло // Гете И. В. Об искусстве. – М.: Искусство, 1975. – С. 102-105. 

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Высокая классика. – Москва: АСТ, 2000. 

Мірандола, Дж. Піко делла. Промова про гідність людини // Всесвіт (11-12) 2013. – С. 44–64. 

Татаркевич В. Історія шести понять. – К. : Юніверс, 2001. 

Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва // Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. – Київ: Основи, 1994. 

– С. 238–272. 

Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. – СПб. : Алетейя, 2003. 

Эко У. Поэтики Джойса. – СПб.: Симпозиум, 2006. 

Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. – Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 1991. 

Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Ästhetik I. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986. 



ЕСТЕТИКА. ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
ФФК-31, 2021 

 
Частина І 

– Передумови виникнення естетики: раціоналізм vs пієтизм 

– Континуїтивна схема пізнання Ґотфріда Вільгельма Ляйбніца 

– Крістіан Вольф про види пізнання та його досконалість 

– Вольф: sensatio, imaginatio, fictio; attentio, reflexio 

– Вольфова концепція краси 

– Контекст теорії пізнання та етимологія поняття естетики 

– Александер Ґотліб Баумґартен: естетика як наука про досконалість чуттєвого пізнання 

– Баумґартен про досконалість людського пізнання 

– Екстенсивна та інтенсивна ясність 

– Поняття краси та естетика Баумґартена 

– Поняття мистецтва та естетика Баумґартена 

– Витоки трьох основних розумінь естетики 

– Співвідношення термінів «красиві мистецтва» та «красиві науки» в 17-18 ст. 

– Крістіан Томазіус про красиві науки 

– Йоган Фрідріх Бертрам про красиві науки 

– Шарль Бато та Йоган Крістоф Ґотшед про красиві мистецтва та поняття мімезису 

– Мозес Мендельсон: намагання розрізнення красивих наук та красивих мистецтв 

– Тлумачення Баумґартенової естетики як красивої науки 

– Ґеорґ Фрідріх Маєр: красиві науки як науки про красу 

– Маєрова інтерпретація естетики як науки про красу 

– Трансцендентальна естетика Канта 

– Кантове розуміння естетики 

 
Частина ІІ 

– Поняття τέχνη та ars в Античності та Середньовіччі 

– Історія та значення афоризму: «Ars longa, vita brevis (est)» 

– Поняття artes liberales 

– Ціцерон про artes liberales. Діалектика та риторика як чесноти 

– Варрон та його твір «Disciplinae» 

– Авґустин та обґрунтування циклу septem artes liberales. Трактат «De ordine» 

– Марціан Капелла та disciplinae cyclicae. «Шлюб Філології з Меркурієм» 

– Кассіодор: розрізнення понять ars та disciplina 

– Співвідношення понять ars та disciplina: Платон, Авґустин, Кассіодор, Ісідор 

– Поняття ars в Ренесансі 

– Мірандола: переосмислення сутності людини та вживання поняття ars 

– Розрізнення латинських facio та creo та поняття творчості в історичній ретроспективі 

– Шарль Бато та поняття красивих мистецтв 

– Йоган Ґеорґ Зульцер про красиві мистецтва: питання природи та мистецтва 

– Ґьоте. Критика теорії красивих мистецтв Зульцера 

– Філософя мистецтва Шеллінґа: поняття мистецтва та краси 

– Геґель про красиве природи та красиве мистецтва 

– Геґель про ціль мистецтва та про «обслуговуюче мистецтво» 

– Геґель про місце мистецтва поміж інших продуктів людського духу 

– Геґелевий аналіз мистецтва як продукту людської діяльності: 

- мистецтво як вправність (майстерність) 



- мистецтво як продукт таланта та генія 

- співввідношення продукту мистецтва та продукту природи 

- питання про абсолютну (а не випадкову) потребу мистецтва 

– Геґель про твір мистецтва 

ЗДАВАНІСТЬ ЧУТТЄВОГО (стосовно твору як об’єкта) на противагу до: 

· просто чуттєве осягнення та жадання 

· чисто теоретичне відношення до інтелекту 

ФАНТАЗІЯ (стосовно суб’єктивності митця) на противагу до: 

· механічна робота (несвідома вправність) або формальна діяльність згідно 

правил, яких можна навчитися 

· наукова продукція, яка від чуттєвого переходить до до абстрактних уявлень та 

думок, або й взагалі займається елементами чисного мислення 

ЗМІСТ (як подання духовного у формі реальних явищ) 

– Геґелевий аналіз цілі мистецтва в контексті 

- наслідування природи 

- збудження відчуттів (натхнення, омана через здаваність мистецтва) 

- пом’якшення та очищення пристрастей, повчання, моральне покращення) 

– Ортега-і-Гасет про дегуманізацію мистецтва 

- непопулярність нового мистецтва 

- проблема розуміння мистецтва 

- особливість використання метафори в контексті дегуманізації мистецтва 

- Ортега-і-Гасет про значення та ціль мистецтва 

– Поняття мистецтва та творчості у 20 ст. 

– Вальтер Беньямін про твір мистецтва в епоху його технічної відтворюваності 

- поняття аури 

- мистецький твір як об’єкт культу та об’єкт експозиції 

- кінематограф: відмінність між театральною п’єсою та фільмом 

- Беньямін про зосередження та розвіювання (розвагу) 

 
+ всі тексти, які дискутувалися протягом курсу 


