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ВСТУП 

Навчальний курс «Практична філософія» є складовою освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 6.0203 «гуманітарні науки», з напряму 

підготовки 8.02030101 «філософія» за спеціальністю Філософія. 

Викладається у  2 семестрі  3 курсу в обсязі: лекції – 8 год., семінарські заняття – 2 год. Завершується 

іспитом. 

Мета і завдання дисципліни: надання знань та ознайомлення студентів (з подальшим самостійним 

обмірковуванням) з основними концептами, проблемами, теоретико-методологічними підходами і 

стратегіями сучасної практичної філософії. Особливий акцент зроблений на роз’ясненні місця й значення 

практичної філософії серед інших сучасних філософських дисциплін. Розглядаються особливості 

концептуальних підходів та позицій. 

Предмет навчального курсу: особливості концептуально-методологічних і теоретичних підходів 

сучасних філософів до практичної філософії. 

Вимоги до знань та вмінь. Розуміти особливості та аналізувати концептуальні засади підходів, 

моделей, парадигм та персонального внеску авторів. Підсилити навички самостійного опрацювання 

наукових текстів, в тому числі й праць англійською мовою.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни бакалавр повинен знати: парадигми, ідеї, концепти, 

підходи, в межах яких формується сучасна проблематика практичної філософії; вміти: працювати з 

науковими джерелами, зокрема аналізувати й узагальнювати їхній зміст за науковими критеріями, 

використовувати набуті знання з інших навчальних дисциплін. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки 

фахівця: навчальний курс. Міждисциплінарні зв’язки: метафізика, філософія науки, історія філософії, етика, 

соціальна філософія.  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

1. Місце та роль практичної філософії 2 2  

2. Основні моделі практичної філософії в історії філософії 2   

3. Практична філософія в контексті лінгвістичного повороту 2   

4. Комунікативна трансформація філософії 2   

Всього  8 2  

 

Тематично – змістовна частина курсу 

 

Лекція 1. Місце та роль практичної філософії. (2 год.) 

Сучасна реабілітація практичної філософії. Проблема ідентифікації предмета практичної філософії. 

Дія, як категорія, що не редукується. Людина як морально-практична істота. Теоретична і практична 

філософія. Епістемічне та практичне «Я». Ідея свободи в практичній філософії. Правова і моральна свобода. 

Свобода чи детермінізм? Три перспективи тлумачення свободи в практичній філософії: свобода волі, 

свобода дії, свобода бажання. Свобода як практичне апріорі. Етика і практична філософія. Основні моделі 

практичної філософії в історії філософії. Основні метафізичні та епістемологічні припущення. Лінія Платона 

і Аристотеля. Філософія Декарта як практична філософія. Розум як ноуменальна причина морального закону 

у Е.Канта. Філософія моралі як метафізика звичаєвості. Осмислення практики в межах утилітаризму. 

Семінарське заняття № 1. Статус сучасної практичної філософії. (2 год.) 
1. Історико-філософські джерела практичної філософії. 

2. Онтологічні засади практичної філософії. 

3. Поняття практичного розуму. 

4. Правова і моральна свобода. 

5. Дисциплінарне коло практичної філософії. 

Література 

1. Лой А. М., Толстоухов А. В. Практична філософія сьогодення: предмет і перспективи. // Практична 

філософія. – 2000. -№1. – С. 6 – 19. 

2. Єрмоленко А. М. Сучасна практична філософія: проблеми, теорії, концепції. // Практична 

філософія. – 2000. -№1. – С. 20 – 30. 

3. Ренч Т. Обгрунтування практичної філософії та сучасність. // Практична філософія. – 2000. -№1. – 

С. 31 – 39. 

4. Корет Э. Основы метафизики. – К.: Тандем, 1998. – С. 114-117, 156-162, 185-192. 

5. Ціппеліус Р. Філософія права. – К.: Тандем, 2000. – С. 177-197. 

http://www.uct.kiev.ua/~sofi/pf1/loy,tolst.htm
http://www.uct.kiev.ua/~sofi/pf1/ermol.htm
http://www.uct.kiev.ua/~sofi/pf1/rench.htm
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6. Рикер П. Мораль, этика, политика. // Рикер П. Герменевтика, этика, политика. – М., 1995. – С. 38-58.  

7. Хакинг И. Почему язык важен для философии? // Аналитическая философия: становление и 

развитие (антология). – М., 1998. – с. 263 – 288 

8. Основи практичної філософії. Підручник. 

 

Лекція 2. (2 год.) Основні моделі практичної філософії в історії філософії. 

Основні метафізичні та епістемологічні припущення. Розум як ноуменальна причина морального закону у 

Е.Канта. Філософія моралі як метафізика звичаєвості. Етика і практична філософія. Осмислення практики в 

межах утилітаризму. Аристотелева етика блага як практична філософія. Практична епістема як особливий 

вид знання про суще. Практичний розум. Ієрархія благ та чесноти. Евдемоніське обгрунтування етигочно 

вчинку. Взаємозв’язок етики та політики. Неконфліктність громадянського співбуття. Законодавство як 

результат технічної вправності. 

Література : 

1. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения: в 4-х т. – Т. 4. – М.: Мысль, 1993. – С. 54-

87 (кн. 1), 176-190 (кн. 6). 

2. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: в 4-х т. – Т. 4. – М.: Мысль, 1993. – С. 375-387 (кн. 

1); 403-406, 414 (кн. 2); 444-457 (кн. 3); 588-596 (кн. 7) 

3. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали / Пер. с англ. В. В. Целищева. – М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – C. 150-165, 199-223, 346-355. 

 

Лекція 3. Практична філософія в контексті лінгвістичного повороту. (2 год.) 

Концепт мовленнєвої дії. Нормативність мовлення. Практичні норми лінгвістичних одиниць. Філософія 

мови і етика. Теорія мовленнєвих актів Д. Остіна. Філософія Л.Вітгенштайна. Прагматизм в сучасній 

філософії. Філософія Л.Вітгенштайна як практична філософія. Філософія мови в «Логіко-філософському 

трактаті» і в «Філософських дослідженнях». Зображувальна теорія значень. «Висловлене і показане». 

Концепція «значення як використання». 

Література : 

1. Аналитическая философия. Избр. Тексты / Сост., вступ. ст. и примеч. А. Ф. Грязнова; Пер. с англ: 

И. В. Борисовой и др. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 182с. 

2. Мур Дж. Принципи етики. / Пер с англ. Л.В.Коноваловой; Общ. ред Нарского И.С., 

Коноваловой Л.В. – М.: Прогресс, 1984. – 326с. 

3. Мур Дж. Э. Природа моральной философии / Пер. с англ., сост. и примеч. Л.В.Коноваловой; 

Предисл. А.Ф.Грязнова и Л.В.Коноваловой. – М.: Республика, 1999. – 349 с. 

 

Лекція 4. Комунікативна трансформація філософії. (2 год.) 

Комунікативний поворот у філософії. Дискурсивне обґрунтування етики. Комунікативна теорія суспільства. 

Комунікативна дія. Проблема розуміння як проблема буття. Герменевтична ідея кола. Життя як динамічна 

цілісність культурного середовища. Комунікативна реконструкція практичного розуму 

Література: 

1. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К., Лібра, 1999. – 488 с. – C. 19-

228. 

2. Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії. – К.: Либідь, 1996. – 176 с. – C. 5-44, 92-

130.  

3. Після філософії: кінець чи трансформація? – К.: Четверта хвиля, 2000. – 432 с. 

4. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія. – К., 1996. – 428 с. 

системи. 

 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ 

1. Проект реабілітації практичної філософіїї 

2. Дисциплінарне коло практичної філософії. 

3. Проблема сущого і належного. 

4. Правова і моральна свобода. 

5. Трансцендентальна ідея свободи та свобода в практичному сенсі слова. 

6. Взаємозв’язок етики та політики. Неконфліктність громадянського співбуття. 

7. Проект практичної фiлософiї у Канта. ,,Примат практичного розуму” над теоретичним. Практичнi 

основоположення: суб’єктивнi принципи (максими) i закони (об’єктивно-значущi принципи). 

8. Обгрунтування практичної фiлософiї у Арiстотеля. Проблема визначення людського ,,блага”. 

9. Проект ,,трансцендентальної прагматики” Карла-Отто Апеля. 

10. Поняття легiтимацiї. Процедурний тип легiтимацiї. 

11. Дiалектика стратегiчної та комунiкативної рацiональностей. 

12. Концепт «невимушеної та необмеженої дискусії» Ю.Габермаса. 

13. Асерторична i нормативна значущiсть комунiкативної дiї за Ю. Габермасом. 

14. Обгрунтування i рефлексiя: програма об’єктивного iдеалiзму та її актуалiзацiя у Вiтторiо Гьосле. 

http://www.uct.kiev.ua/~sofi/pf1/loy,tolst.htm
http://www.uct.kiev.ua/~sofi/pf1/loy,tolst.htm
http://www.uct.kiev.ua/~sofi/pf1/loy,tolst.htm
http://www.uct.kiev.ua/~sofi/pf1/loy,tolst.htm

