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Вступ 

 

Лекційний курс «політична філософія» присвячено викладу й аналізу певної філософської 

традиції з усталеним набором тем. Акцент зроблено на сучасних інтерпретаціях, що 

визначило структуру курсу. 

У курсі стисло викладено концептуалізовану історію політико-філософської проблематики. 

У межах т.зв. «класичного» та «ранньомодерного» проєктів політичної філософії показана 

класична постановка основних тем у політичній філософії. Їхня еволюція в контексті 

поглиблення розробки тем і зміни політико-ідеологічного контексту. 

Основна частина курсу – це огляд проблематики «пізньомодерного» (сучасного) проєкту, що 

реанімував традиційну політико-філософську традицію, озброївши її розробками сучасних 

аналітичної, комунікативної, постмодерністської філософій, філософії історії та ін. Галузево 

курс розбитий на дві великі частини – політична онтологія і політична деонтологія, та дві 

менші – політична (політико-філософська) антропологія та політична теологія. 

Базовими позиціями, зафіксованими в курсі, є: 

- ідея свободи як умови екзистенції людини і політики як простору свободи, у якому лише й 

можна застерегти і утримати свободу індивіда. Конструкт «природне право» розглядається як 

універсальний і фундаментальний спосіб об’рунтування ідеї політичної свободи; 

- ідея автономії політики та принципової нередукованості політичної сфери до інших царин 

людського духу. Політика як форма самосвідомості суспільства є штучним (неміметичним) 

конструктом, що не має аналога в природі чи референта в об’єктивній реальності; 

- ідея політичних цінностей, інтерсуб’єктивних за характером їх оприявнення, які не можуть 

розглядатися як похідна, складова чи сума від інтересів особистості, хоча завжди можуть 

бути виражені через політичну волю індивіда. 

Відтак, традиція політичної філософії розглядається як теоретико-методологічний дискурс 

«вписування» ідеї свободи в умови політики (через заснування політичної спільноти) на 

засадах певних політичних цінностей (які леґітимуються як фундаментальні чи 

конституйовчі). 

Окремо наголошується, що таке завдання політична онтологія мусить вирішувати одночасно 

з основним політико-антропологічним питанням – що є людина як політична істота. 

Показано як метафізичні розбіжності антропології впливають на розгортання основних 

політико-ідеологічних доктрин. 

Особливістю вирішення проблеми політичних цінностей в політичній спільноті є збереження 

плюралізму індивідів щодо нефундаментальних політичних цінностей. Тому ця проблема 

розглядається не як політична аксіологія, а як політична деонтологія, в межах якої 

видається можливим поєднати плюралізм, необхідний для збереження політичного простору 

свободи, з лояльністю до політичної спільноти. 

Таке тематичне розгортання традиції політичної філософії поєднується з концептуальним 

викладом політичної теорії трьох проєктів політичної філософії, оскільки у змістовному 

наповненні класичного і ранньомодерного проектів переважають питання політичної 

антропології і політичної онтології і лише в пізньомодерному домінує політико-

деонтологічна проблематика. 

Наприкінці курсу розглядається також постмодерністська за підходами проблематика 

політичної теології. Галузі політичної філософії, що здійснює критику презумпцій та 

реконструкцію засад модерного лібералізму. 

 

 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати: засади і основні історичні проекти політичної філософії, еволюцію її 

предмета, відмінності  політико-антропологічних засад різних проектів політичної філософії, 

особливості сучасного політико-філософського, політико-філософські засади основних 

політико-ідеологічних доктрин.  



Студент повинен вміти: визначати принципові відмінності в теоретико-методологічних 

засадах основних напрямків сучасної політичної філософії, здійснювати політико-

філософський аналіз провідних політичних теорій за їх основними структурними 

елементами, застосовувати одержані знання до аналізу практичної політики.  

 

Місце політичної філософії в структурно-логічній схемі спеціальності.  Нормативна 

навчальна дисципліна  „Політична філософія” є складником системи фундаментальних 

дисциплін для професійної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, 

що включає цикл таких дисциплін як „метафізика й онтологія”, „соціальна філософія”, 

„теорія пізнання”, „філософська антропологія”, ”філософія культури”, „філософія права”, 

„філософія історії”, „філософська герменевтика”, „феноменологія”, „історія філософії”.  

 

 

Система поточного, модульного та підсумкового  контролю з навчальної дисципліни 

„Політична філософія»” . Підсумкова оцінка за семестр-100 балів. 

  

Поточний –  

- письмові самостійні (кожне завдання)– 5  балів  

- самостійна робота – 30 (в 1 модулі) 

- модульна контрольна робота – 35 балів (в 1модулі); 25 балів (в 2 модулі) 

- підсумкова модульна контрольна робота – 30 (в 2 модулі) 

 

Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи. 

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною 

системою, яка розраховується із оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за залік 

за наступною формулою. 

 

 

 
Змістовий модуль 

1 ( ЗМ1 ) 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

Залік 
Разом 

(підсумкова оцінка) 

Вагові 

коефіцієнти (%) 

80% 

k1=0,8 
 

20% 

K2=0,2 
100% 

Максимальна 

оцінка в балах 
100 (20) 100 100 

Оцінка (бали) 80 (20) 20 100 

 

 

 Змістовний 

модуль 1 (ЗМ1) 

Змістовний 

модуль 1 (ЗМ2) 

Залік Разом 

(підсумкова 

оцінка) 

Вагові 

коєфіцієнти (%) 

20% 

k1=0,2 

30% 

k2=0,3 

50% 

kзал=0,5 

100% 

Максимальна 

оцінка в балах 

100 100 100 100 

Оцінка (бали) 20 30 50 100 
 

 

 

Шкала відповідності: 



Шкала відповідності 
 

Шкала відповідності 

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 

90-100 

зараховано 

85-89 

75-84 

65-74 

60-64 

35-59 
не зараховано 

1-34 
 

 

I. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

Зміст лекційного матеріалу 

 

Кількість годин 

 

Лекції 

Семінари Самостійна 

робота 

Інші  

форми 

контролю 

Змістовний модуль І 

Тема 1. Політична філософія в системі 

філософського знання. 

1. Політична філософія як особливий спосіб 

тематизації,  проблематизації та концептуалізації 

світу як політичного світу. 

2. Політична філософія і політична наука: 

тотожність об’єкту, різні способи конституювання 

предмету.  

3. Політична філософія як розгалуження 

практичної філософії. Перформативна позиція 

політичної філософії.  

4. Лібералізм як модельна структура  модерної 

політичної філософії. 

5. Відкритість понять політичної філософії: 

поняття як програма пошуків і принцип 

запобігання помилок. 

4  2  

Тема 2. Політична антропологія.  

1. Політична антропологія античності. 

2. Політична антропологія Г.Аренд. 

3. Онтологічне тлумачення прав особистості в 

епоху Реформації. 

4. Повна концепція моральної особистості: 

розсудковість (розсудливість) та раціональність 

(розумність). 

2  2  

Тема 3. Пізньомодерний проєкт політичної 

філософії.  

1. Політична філософія в ранньому Модерні. 

2. Реабілітація політичної філософії в останню 

третину ХХ ст. Деонтологічний лібералізм 

Дж.Ролза. 

3. Сучасні дебати про предмет політичної 

філософії. 

4. Рецепція філософії І. Канта в англо-

4  2  



американських версіях політичної філософії. 

Тема 4. Концепції природного права. Новочасні 

дебати про толерантність.  

1. Джерела модерної ідеї прав людини у 

середньовічній думці. 

2. Історико-культурний контекст розвитку 

новоєвропейської ідеї прав людини. 

4. Толерантність як практично світоглядна 

універсалія. 

2  2  

Тема 5. Контрактуалістські концепції раннього 

Модерну.  

1. Контрактористська модель Т.Гоббса: розуміння 

природного стану як стану війни. 

2. Контрактуалістська модель Дж.Локка. Природне 

право власності. 

3. Контрактуалістська модель Ж.-Ж. Русо. Громада 

як корпоративна особистість. 

4. Гіпотетична угода у І.Канта. 

5. Критика контракторизму. Д.Г’юм: критика 

гіпотетичного контракту і його обов’язковості. 

2  2  

Модульна контрольна І 
  6  

Тема 6. Дискурс справедливості. 
1. Проблема справедливості як нагальна проблема 

сучасної політичної філософії і найголовніша 

чеснота соціальних інститутів. 

2. Справедливість як чеснота особи та як 

правосуддя.  

3. Сучасні дебати про справедливість. 

Правопозитивістський, утилітаристський та 

системно-теоретичний скепсис щодо природи 

справедливості.  

4. Справедливість у договірних теоріях: проблема 

легітимації.  

5. Теорія справедливості Дж.Роулза. 

6. Гіпотетична базисна структура суспільства. 

7. Концепція соціальної кооперації. 

8. Принцип вибору: принцип рефлективної 

рівноваги. 

9. Ситуація вибору: завіса незнання. 

10. Принципи справедливості та правила 

пріоритету. 

6  2  

Тема 7. Політична неупередженість у 

процедурному лібералізмі і проблеми розподілу.  

1. Лібертаризм Р.Нозіка.  

2. Відмова від контрактористської доктрини.  

3. Концепція мінімальної держави. 

4. Егалітаризм Р.Дворкіна. 

5. Принципи нейтрального політичного ставлення: 

презумпція свободи, абсолютні права, принцип 

обмеження. 

2  2  

Тема 8. Пропозиція комунікативної прагматики: 4  2  



дискурсивно-етична       легітимація політичного 

ладу.  

1. Дослідження підвалин комунікативних практик 

в межах сучасної практичної філософії.  

2. “Апріорі комунікації”. 

3. Аргументативний дискурс усіх можливих 

учасників як ідеальна інстанція легітимації норм.   

4. Дискурсивний принцип організації спільної 

відповідальності. 

5. Універсалістська макроетика і її суміщуваність з 

“етноетиками”. 

 

Тема 9. Стратегії сучасного комунітаризму. 

1. Критика деонтологічного проекту звільнення 

(М.Сендел, Ч.Тейлор, М.Волцер, Е.Макінтайр). 

2. Фактичне апріорі традиції спільноти. 

3. Комунітарні умови ідентичності особистості: 

солідаризація з благом та цілями модерної 

спільноти. 

4. ”Перфекціоністська теза”: неможливість 

нейтральності щодо конкуруючих концепцій блага. 

5. Скасування єдиної ідеї справедливості. Царини 

справедливості (М.Волцер). 

6. Справедливість і права – орієнтири “етики після 

чеснот” (Е.Макінтайр). 

4  2  

Тема 10. Критика політичної філософії з боку 

постмодернізму і постструктуралізму. 

1. Критика кантіанської та гегельянської традиції  

політичній філософії в сучасному прагматизмі 

(Р.Рорті). 

2. Зміна “доктрини об’єктивності” на “доктрину 

солідарності”. 

3. Приватна мораль самоудосконалення і публічна 

мораль пристосування. 

4. Критика контрактуалістських теорій 

справедливості. “Справедливість як досвід 

неможливого”. 

 

 

2  2  

Модульна контрольна ІІ   8  

 

 

 

Загальна кількість годин – 72. 

З них:  

- лекцій – 34 години. 

-самостійна робота  – 38 годин. 

Форма підсумкового контролю:  залiк. 
 
 

 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Політична філософія в системі філософського знання. 

Лекція І. Предмет політичної філософії. 



Політична філософія як особливий спосіб тематизації,  проблематизації та концептуалізації 

світу як політичного світу. Політична філософія і політична наука: тотожність об’єкту, різні 

способи конституювання предмету.  Політична філософія як розгалуження практичної 

філософії.  

Лекція 2. Історичні проекти політичної філософії та їх структура. 

Перформативна позиція політичної філософії.  Лібералізм як модельна структура  модерної 

політичної філософії. Відкритість понять політичної філософії: поняття як програма пошуків 

і принцип запобігання помилок. 

Завдання до самостійної роботи: Я.Кіш. Політична філософія і політична теорія 

 

Тема 2. Політична антропологія.  

Політична антропологія античності. Політична антропологія Г.Арендт. Онтологічне 

тлумачення прав особистості в епоху Реформації. Повна концепція моральної особистості: 

розсудковість (розсудливість) та раціональність (розумність). 

Завдання до самостійної роботи: Г.Арендт. Становище людини 

 

 

Тема 3. Пізньомодерний проєкт політичної філософії.  

Лекція 1. «Століття панування ідеологій» 

Політична філософія в ранньому Модерні. Реабілітація політичної філософії в останню 

третину ХХ ст.  

Лекція 2. Повернення філософського дискурсу про політичні цінності. 

Деонтологічний лібералізм Дж.Ролза. Сучасні дебати про предмет політичної філософії. 

Рецепція філософії І. Канта в англо-американських версіях політичної філософії. 

Завдання до самостійної роботи: Р.Нозік. Анархія, держава і утопія 

 

 

Тема 4. Концепції природного права. Новочасні дебати про толерантність.  

 Джерела модерної ідеї прав людини у середньовічній думці. Історико-культурний контекст 

розвитку новоєвропейської ідеї прав людини. Толерантність як практично світоглядна 

універсалія. 

Завдання до самостійної роботи: М.Сендел. Лібералізм і границі справедливости 

 

 

Тема 5. Контрактуалістські концепції раннього Модерну.  

 Контрактористська модель Т.Гоббса: розуміння природного стану як стану війни. 

 Контрактуалістська модель Дж.Локка. Природне право власності. Контрактуалістська 

модель Ж.-Ж. Русо. Громада як корпоративна особистість. Гіпотетична угода у І.Канта. 

 Критика контракторизму. Д.Г’юм: критика гіпотетичного контракту і його обов’язковості. 

 Завдання до самостійної роботи: Дж.Раз. Моральні засади свободи 

 

 

Тема 6. Дискурс справедливості. 

Лекція 1. Домодерні і ранньомодерні концепції справедливості 

Правопозитивістський, утилітаристський та системно-теоретичний скепсис щодо природи 

справедливості.  Справедливість у договірних теоріях: проблема легітимації. 

Лекція 2. Теорія справедливості Дж.Роулза.  

Гіпотетична базисна структура суспільства. Концепція соціальної кооперації. Принцип 

вибору: принцип рефлективної рівноваги. Ситуація вибору: завіса незнання. Принципи 

справедливості та правила пріоритету. 

Лекція 3. Сучасні дебати про справедливість. 



Проблема справедливості як нагальна проблема сучасної політичної філософії і 

найголовніша чеснота соціальних інститутів. Справедливість як чеснота особи та як 

правосуддя.   

Завдання до самостійної роботи: Дж.Ролз. Теорія справедливості 

 

 

Тема 7. Політична неупередженість у процедурному лібералізмі і проблеми розподілу.  

Лібертаризм Р.Нозіка.  Відмова від контрактоуалістської доктрини. Концепція мінімальної 

держави. Егалітаризм Р.Дворкіна. Принципи нейтрального політичного ставлення: 

презумпція свободи, абсолютні права, принцип обмеження. 

Завдання до самостійної роботи: Дворкин Р. Либерализм 

 

 

Тема 8. Пропозиція комунікативної прагматики: дискурсивно-етична  легітимація 

політичного ладу.  

Лекція 1. Німецька комунікативна філософія і американський комунітаризм 

Дослідження підвалин комунікативних практик в межах сучасної практичної філософії.  

 “Апріорі комунікації”. Аргументативний дискурс усіх можливих учасників як ідеальна 

інстанція легітимації норм.   

Лекція 2. Німецька комунікативна філософія і американський комунітаризм (продовження) 

Дискурсивний принцип організації спільної відповідальності. 

Універсалістська макроетика і її суміщуваність з “етноетиками”. 

Завдання до самостійної роботи: К.-О. Апель Спрямування англо-американського 

“комунітаризму” в світлі дискурсивної етики 

К.-О. Апель Етноетика та універсалістська макроетика? Суперечність чи доповнювальність  

 

 

 

Тема 9. Стратегії сучасного комунітаризму. 

Лекція 1. Комунітаризм: критика просвітницького дискурсу. 

Критика деонтологічного проекту звільнення (М.Сендел, Ч.Тейлор, М.Волцер, Е.Макінтайр). 

Фактичне апріорі традиції спільноти. 

Лекція 2. Дебати про справедливість 2: Внесок комунітаризму 

Комунітарні умови ідентичності особистості: солідаризація з благом та цілями модерної 

спільноти. ”Перфекціоністська теза”: неможливість нейтральності щодо конкуруючих 

концепцій блага. Скасування єдиної ідеї справедливості. Царини справедливості (М.Волцер). 

Справедливість і права – орієнтири “етики після чеснот” (Е.Макінтайр). 

Завдання до самостійної роботи: Ч.Тейлор. Принцип автентичности 

 

 

Тема 10. Критика політичної філософії з боку постмодернізма і постструктуралізма. 

 Критика кантіанської та гегельянської традиції  політичній філософії в сучасному 

прагматизмі (Р.Рорті). Зміна “доктрини об’єктивності” на “доктрину солідарності”. Приватна 

мораль самоудосконалення і публічна мораль пристосування. 

Критика контрактуалістських теорій справедливості. “Справедливість як досвід 

неможливого”. 

Завдання до самостійної роботи: Р.Рорті. Постмодерністський буржуазний лібералізм. 

 

 

 

 

 

 

III. Питання до залiку з політичної філософії. 



  

1. Політична філософія і політична наука: тотожність об’єкту, різні способи 

конституювання предмету.   

2. Лібералізм як модельна структура  модерної політичної філософії. 

3. Відкритість понять політичної філософії: поняття як програма пошуків і принцип 

запобігання помилок. 

4. Політична антропологія Г.Аренд. 

5. Онтологічне тлумачення прав особистості в епоху Реформації. 

6. Партикулярні концепції особи в ранньому лібералізмі, утилітаризмі та 

інтуїтивізмі. 

7. Англо-американська та европейська традиції: принципово різні підходи 

конституювання сфери належного. 

8. Рецепції філософії І. Канта в англо-американських версіях політичної філософії. 

9. Неоаристотелізм, субстанціалізм Г.Ф.В. Геґеля, екзистенціалізм у комунітаризмі.  

10. Рецепція античної ідеї природного закону (Тома Аквінський, Гуго Сен-

Вікторський, Марсилій Падуанський). 

11. Спосіб легітимації та критики позитивного права з позиції природного закону 

(Гуго Гроцій, Т. Гобс, Дж.Локк). 

12. Контрактуалістська модель Т.Гобса. 

13. Контрактуалістська модель Дж.Лока. 

14. Контрактуалістська модель Ж.-Ж. Русо.   

15. Гіпотетична угода у І.Канта. 

16. Д.Г’юм: критика гіпотетичного контракту і його обов’язковості. 

17. Справедливість розподілу та справедливість обміну у Аристотеля. 

18. Правопозитивістський, утилітаристський та системно-теоретичний скепсис щодо 

природи справедливості. 

19. Концепція соціальної кооперації Дж.Ролза. 

20. Гіпотетична базисна структура суспільства в теорії Дж.Ролза. 

21. Дистрибутивна справедливість у концепції субсидіарності (О.Гьофе). 

22. Лібертаристська концепція Р.Нозіка. 

23. Концепція мінімальної держави Р.Нозіка. 

24. Конституція свободи Ф.фон Гаєка. 

25. Теорія апропріяції Дж. Лока. 

26. Дослідження підвалин комунікативних практик в межах сучасної практичної 

філософії. 

27. Інституційно-нормативна “закономірність” політичної свободи. 

28. Матеріальне апріорі політичної свободи – можливості вибору влади. 

Принципи політичної етики: принцип збереження і принцип зміни. 

29. Дискурсивний принцип організації спільної відповідальності. 

30. Співвідношення формальної доповнювальності між етикою справедливості і 

етикою добра (К.-О.Апель). 

31. Принципи нейтрального політичного ставлення: презумпція свободи, абсолютні 

права, принцип обмеження. 

32. Принципи розподілу: принцип кінцевого результату, принцип відповідності 

взірцеві, історичні принципи. 

33. Справедливість у договірних теоріях: проблема легітимації. 

34. Критика деонтологічного проекту звільнення (М.Сендел, Ч.Тейлор, М.Волзер, 

Е.Макінтайр). 

35. Фактичне апріорі традиції спільноти. 

36. Комунітарні умови ідентичності особистості: солідаризація з благом та цілями 

модерної спільноти. 

37. ”Перфекціоністська теза”: неможливість нейтральності щодо конкуруючих 

концепцій блага. 

38. Царини справедливості (М.Волцер). 



39. Конституційний патріотизм як постконвенціональний патріотизм. 

40. Критика кантіанської та гегельянської традиції  політичній філософії в сучасному 

прагматизмі (Р.Рорті). 

41. Приватна мораль самоудосконалення і публічна мораль пристосування. 

42. Зміна “доктрини об’єктивності” на “доктрину солідарності”. 

43. Деконструктивістський підхід до насильства та справедливості Ж.Дериди. 

44. Критика контрактористських теорій справедливості: “справедливість як досвід 

неможливого”. 
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