




 
 

ВСТУП 

1.Мета дисципліни – надати знання з проблематики політичної філософії та історичного 
поступу політичної думки. Репрезентувати основні проблеми та концепти політичної 
філософії, досвід політичних практик та актуальні виклики світовому політико-
правовому порядку. Сформувати розуміння послідовного розвитку філософського 
осмислення політики та її ролі в життєдіяльності суспільства.   
 
2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

1. До початку вивчення студенти мають знати специфіку філософських проблем у 
їхньому стосунку до політики; основні поняття і категорії філософії, основні 
етапи та характеристики соціально-політичного процесу; основні складові 
політичної ситуації сучасного світу. 

1. Вміти збирати і узагальнювати інформацію щодо досягнень сучасної 
гуманітарної думки, застосовувати основні терміни і категорії філософії в аналізі 
цих явищ і процесів, аналізувати дані та ідеї, презентувати результати 
самостійних завдань. 

2. Володіти елементарними навичками вирішення навчальних задач; 
опрацювання рекомендованої літератури; участі в дискусії, здійснення 
комунікації в освітньому середовищі. 
 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політична філософія» належить до 
переліку вибіркових дисциплін. У межах навчальної дисципліни представлені 
концептуальна структура, основні ідеї, історичний поступ та сучасні тенденції розвитку 
однієї з класичних філософських дисциплін – політичної філософії.  

Тематика політичної філософії з’являється в обширі філософського мислення вже у 
ранньому періоді його існування. Осмислення держави та цілеспрямованої побудови 
суспільного ладу зустрічаємо вже у досократичних ученнях. Відтоді феномен політичного 
та політична діяльність складають постійний предмет філософських зацікавлень.  
Особливістю підходу до висвітлення політики в даному курсі є розуміння її не просто як 
окремої сфери життєдіяльності суспільства, а як універсального чинника організації 
людського буття та соціуму. Відтак в поле розгляду потрапляють не специфічно 
політичні явища, а все розмаїття суспільних явищ (соціальних, економічних, культурних, 
інтелектуальних) в їх ефекті політичного. 

В даному курсі прослідковуються дві смислові лінії: перша – це основні проблеми, 
концепти та ідеї політичної філософії, представлені в їх загальному теоретичному 
вигляді; друга – історичний досвід розвитку політичної думки з наголосом на сучасному 
інтелектуальному пошуку у цій царині. 

 
4.Завдання (навчальні цілі): забезпечити формування засадничих знань з 
проблематики політичної філософії, запропонувати підходи до філософського осмислення 
сучасних політичних реалій та актуальних проблем. Дати аналіз системи категорій 
політичної філософії як дискурсу щодо політики та можливостей політичного 
облаштування суспільного життя. Ознайомити з різними історичними програмами та 
проектами політичної філософії з метою підвищення евристичного потенціалу її 
сприйняття студентами.  
 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 10. Здатність працювати автономно. 



 
 

ЗК 13. Здатність реалізувати 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. 
ФК 1. Усвідомлення сенсу  філософії,  її  дисциплінарного розмаїття та місця в системі 

культури. 

ФК 2. Здатність  виокремлювати  специфіку філософського знання  та  змістові  відмінності  

філософії  від  інших  форм мислення. 

ФК 4. Усвідомлення  особливостей  і  місця  вітчизняної інтелектуально-філософської традиції 

у світовій. 

ФК 8. Здатність  оперувати  філософською  термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і 
сучасний стан наукового та гуманітарного знання.  
 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 
автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання 
і навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
Витоки, сутність, термінологію, 
історію політичної філософії 

Лекції, 
самостійна 
робота 

Участь у дискусіях, 
 підсумкова контрольна 
робота  

10 

1
1.2 

Багатоаспектність 
проблематики політичної 
філософії у пізнавальному 
стосунку.  

Лекції, 
самостійна 
робота 

Участь у дискусіях, 
 підсумкова контрольна 
робота 

10 

1
1.3 

Досвід зіставлення політичних 
явищ та способів їх розуміння.  

Лекції, 
самостійна 
робота 

Участь у дискусіях, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

10 

1
1.4 

Особливості політики як 
феномена організації 
життєдіяльності людей та 
суспільства 

Лекції, 
самостійна 
робота 

Участь у дискусіях, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
підсумкова контрольна 
робота 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
Виявляти особливості 
політичних явищ та відрізняти 
їх від інших суспільних 
феноменів  

Лекції, 
самостійна 
робота 

Участь у дискусіях, 
есе/творча робота, 
підсумкова контрольна 
робота 

10 

2
2.2 

Аналізувати ефекти та вплив 
політичних процесів і практик 
на життєдіяльність суспільства 

Лекції, 
самостійна 
робота 

Участь у дискусіях, 
есе/творча робота, 
підсумкова контрольна 
робота 

10 

2
2.3 

Володіти словником політичної 
філософії та використовувати 
його для опису  суспільних 
процесів та ситуацій 

Лекції, 
самостійна 
робота 

Участь у дискусіях, 
есе/творча робота, 
презентація 
самостійного 

10 



 
 

дослідження 
1

2.4 
Виявляти особливості стосунку 
політичного дискурсу (й 
політичної культури) та 
політичних практик в контексті 
здійснення політики  

Лекції, 
самостійна 
робота 

Участь у дискусіях, 
есе/творча робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
підсумкова контрольна 
робота 

10 

 Комунікація:    
3

3.1 
Презентувати результати 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді есе, доповіді на 
колоквіумі, презентацій 
самостійних досліджень. 
 

Лекції, 
самостійна 
робота 

Есе/творча робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

3
3.2 

Вести обговорення питань на 
основі володіння категоріально-
поняттєвим апаратом науки,     
філософії, політики. 

Лекції, 
самостійна 
робота 

Презентація 
самостійного 
дослідження  

5 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

Вирішувати самостійно 
завдання опрацювання 
літератури з дисципліни, 
порівняння наукових 
результатів із результатами 
самостійно проведених 
досліджень. 

Самостійна 
робота 

Есе/творча робота, 
презентація 
самостійного 
дослідження, 
підсумкова контрольна 
робота 

5 

4
4.2 

 Нести відповідальність за 
достовірність власних 
досліджень, аналізувати зміст 
іншої думки, яку залучати у 
власні міркування. 

Самостійна 
робота 

Участь у дискусіях, 
презентація 
самостійного 
дослідження 

5 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 1
.1

 

1
.2

 
1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 
4
.2

 

ПРН 1. розуміти сенс філософії, її місце в системі 

культури. 

+ + + + + + + + + + +  

ПРН 4. Аналізувати та коментувати літературу з 
філософської, соціокультурної та загальногуманітарної 
проблематики. 

  + +   + + + + + + 

ПРН 5. Спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх 

для організації ефективної міжкультурної комунікації; 

 +  +   + +   +  

ПРН 13. Критично оцінювати власну позицію та знання, 

порівнювати і перевіряти отримані результати; 

  + +   + + + + + + 



 
 

ПРН 18. Ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел,  зокрема  з  

фахової  літератури  та  електронних  баз,  критично 

аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати. 

 + + +  + + + +  + + 

 

7.Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 
загальної оцінки.  
 
Оцінювання семестрової роботи: 

1. Участь у дискусіях на лекціях: РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.2 – 30 / 50 балів 

2. Самостійна робота (есе/творча робота): РН 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1 – 8 / 12 балів 

3. Самостійна робота (презентація самостійного дослідження): РН – 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 

3.2, 4.1, 4.2  - 10 / 18 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (участь у дискусіях на лекціях) та самостійні роботи (есе/ 

творча робота, презентація самостійного дослідження). Всі види робіт за семестр мають у 

підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 4.1 – 12 / 20 

балів. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових 

заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової контрольної 

роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 



 
 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

участь у дискусіях 

на лекціях 

До всіх тем протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять.  

«3» х 10 = 30 «5» х 10 = 50 

Самостійна робота 

(есе/творча робота) 

 

Самостійна робота 

(презентація 

самостійного  

дослідження) 

 (Додаток самостійної роботи 

студента). 

«8» х 1 = 8 «12» х1 = 12  

 

 

До всього курсу – презентація 

самостійної роботи (Додаток 

самостійної роботи студента). 

 «10» х 1 = 10 «18» х 1 = 18 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

  

«12» х 1 = 12 

 

«20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

  

60 

 

100 

 
Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Участь у дискусіях: 

 

5 балів – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

3 бали – доповнення змістовне,  

2 бали – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

2. Самостійна робота (есе/творча робота): 

12-10 балів - студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 

студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 

зауваженнями та поясненнями 

8-9 балів  - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

проведеного дослідження;  студент опрацював необхідний текст із цитуванням та 

відповідними власними зауваженнями та поясненнями 

6-7 бали - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності 

у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить 

суттєві неточності, студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не 

самостійність у виконані завдань. 

3. Самостійна робота  (презентація самостійного дослідження) : 

18-15 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 



 
 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження / підсумкової контрольної роботи; 

14-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності; 

10-7 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

6-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

4. Контрольна робота: 

20-15 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

14-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
  

Лекції 
Семінари Самостійна 

робота 

частина 1 

1 
Що таке політика? Теоретична демаркація 
феномену політичного  

2 - 2 

2 Влада і панування. Феномен політичної влади 2 2 2 

3 
Проблема легітимації влади.  
Держава та межі легального насильства 

2 2 2 

4 
Державні устрої та політичний потенціал 
народовладдя 

2 2 2 

5 
Політичні ідеології і утопії, доля соціального 
конструктивізму.  

2 2 2 

6 Політичний дискурс і політична раціональність 2 2 2 

7 
Сучасна криза демократичного урядування. 
Транзитивне суспільство – сценарії і проблеми 
переходу 

2 2 2 

8 
Світовий політико-правовий порядок. 
Геополітика. Політичний ефект 
глобалізованого світу.  

2 2 2 

9 Соціальні технології і політика 2 2 2 
частина 2 

10 
Політична філософія, філософія політики, 
політологія: спільне/відмінне  

2 2 2 

11 
Політика, влада, сила: походження та розуміння 
від первісного суспільства до сучасності  

2 2 2 

12 
Ключові класичні та нові дихотомії політики: 
публічне і приватне, індивідуальне і 
колективне, світське та релігійне  

2 2 2 

13 
Колективне насильство, концептуалізація війн 
та політика 

2 2 2 

14 
Майбутнє політики: чи можливе людство без 
політики?  

2 2 2 

15 
Як мислити політично в добу алгоритмів та 
штучного інтелекту 

2 2 2 

16  Підсумкова контрольна робота  2 4 

17 
Індивідуальна самостійна робота: есе/творча 
робота, презентація самостійного дослідження. 
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 ВСЬОГО 30 30 60 

 

Загальний обсяг  120  год., в тому числі: 
Лекцій   –  30 год. 
Семінарів        –  30 год. 
Самостійна робота  –  60 год. 
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