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ВСТУП 

Мета дисципліни: Мета і завдання навчальної дисципліни «Реабілітація блага у сучас-

ній практичній філософії» — надати студентам знання про головні позиції й головні 

дискусії в рамках сучасного практично-філософського дискурсу. В центрі курсу – сучас-

ні теорії блага і теорії справедливості.  

.   

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення 

про теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у 
їхньому стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя людст-
ва; про засади критичного осмислення філософських концепцій та про основні 
варіанти розв’язання філософських проблем; про сутність й типи наукової ра-
ціональності; про загальну структуру світогляду та теоретичної і практичної 
діяльності людини з метою подальшого засвоєння критеріїв для експертних 
оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах соціальної прак-
тики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову ін-
формацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної філо-
софії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; опе-
рувати основними складовими теоретичної і практичної філософії у повсяк-
денному житті і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно ключо-
вих філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати зага-
льні риси онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних, культу-
рних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати загальну оцін-
ку стану і тенденціям розвитку культури, орієнтуватися в її основних практи-
ках;  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні про-
блеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та практи-
чної філософії; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, зок-
рема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати ві-
дповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого 
вдосконалення; здійснювати різні види дослідницької роботи (анотації, рефе-
рати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; нале-
жним чином представляти результати проведених досліджень; здійснювати 
комунікацію в професійному середовищі. 

 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Реабілітація блага у сучасній практич-
ній філософії належить до переліку дисциплін вільного вибору студента та викладаєть-
ся у 3 семестрі магістратури.  Головна ідея курсу полягає в тому, аби показати студен-
там головні позиції, дискусії та схеми аргументації стосовно актуальних проблем су-
часної практичної філософії. Центром цих дискусій обирається ідея блага та ідея спра-
ведливості. Дискусії навколо цих ідей та способів їх розуміння докорінним чином змі-
нюють усталені уявлення про зв'язки моральної філософії, економіки, політики і права.   

 

 

 

 



 

 

Завдання (навчальні цілі) – надати студентам базові знання про сучасні концепції теорії 

блага і теорія справедливості, а також ввести їх у контекст сучасних практично-

філософських дискусій.  

 

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 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
головні теорії блага у сучасній 

практичній філософії;  
Лекція, 

самостійна робота 
Письмова кон-

трольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.2 
методологічні засади (принципи і 

методи) сучасної моральної філо-

софії, філософії права і політичної 

філософії;  

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.3 
зміст головних практично-
філософських понять: благо, 
спільне благо, природні блага, 
справедливість, природне право, 
практична раціональність, 
публічний розум; 

Лекція, 

самостійна робота 
Письмова кон-

трольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.4 
сучасні дискусії навколо ідеї блага 

та ідеї справедливості;  
Самостійна 

робота 
Конспект 

першоджерел, 

екзаменаційна 

робота 

6 

1

1.5 
новітні напрями сучасної 
практичної філософії; 

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

письмова кон-

трольна робота, 

екзаменаційна 

робота 

5 

1

1.6 
практичний контекст головних 
філософських дискусій у сфері 
моралі, права і політики;  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

екзаменаційна 

робота 

14 



 

 

 Вміти:    

2

2.1 
аналізувати провідні сучасні 
практично-філософські позиції; 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій,. 

Екзаменаційна 

робота 

5 

2

2.2 
брати участь у дискусіях з акту-
альних проблем сучасної 
практичної філософії;  

Семінар, 

Самостійна робота 
Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

екзаменаційна 

робота 

10 

2

2.3 
демонструвати засвоєння го-
ловних схем аргументації у 
сучасній практичній філософії;  

Семінар, 

Самостійна робота 
презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова кон-

трольна робота 

10 

2

2.4 
здійснювати дослідження науко-

вих джерел, спираючись на мето-
дологічні засади моральної і по-

літичної філософії; 

Семінар, 

Самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

2

2.5 
розуміти специфіку сучасного 
практично-філософського дис-
курсу, орієнтуватися в актуаль-
них дискусіях та вміти аналізу-
вати впливові позиції представ-
ників моральної і політичної 
філософії;  

Семінари, 

Самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, текст 

рекомендацій 

5 

2

2.6 
здійснювати експертну оцінку за 

науковими критеріями;   

Самостійна 

робота 
Текст 

рекомендацій 
5 

 комунікація:    



 

 

3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою нав-
чання; 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

текст 

рекомендацій 

2 

3

3.2 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-
ресурсів, читання новітньої 
філософської літератури в 
підготовці до семінарських за-
нять та написання самостійних 
робіт; 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

2 

3

3.3 
презентувати результати про-
ведених крос-культурних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів;  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, пре-

зентація самос-

тійного дослі-

дження, текст 

рекомендацій 

2 

3

3.4 
приймати участь у фахо-

вих дискусіях в процесі аудито-
рної роботи; 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

2 

3

3.5 
вести полеміку стосовно 

наріжних питань практичної 
філософії в умовах аудиторної та 
поза аудиторної роботи на осно-
ві володіння категоріально-
поняттєвим апаратом даної ди-
сципліни;  

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, пре-

зентація самос-

тійного дослі-

дження, текст 

рекомендацій 

2 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
виконувати комплексні завдан-
ня та професійні обов’язки 
дослідника в галузі практичної 
та теоретичної філософії; 

Самостійна 

робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 

4

4.2 
брати участь у роботі фахових 
аналітичних групах, вирішуючи 
типові і нестандартні задачі із 
всією повнотою відповідальнос-
ті. 

Семінари, 

самостійна робота 
Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами на-

вчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

 

7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у 

вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.  

Перша частина курсу присвячена теоріям блага у сучасній практичній філософії  

Друга частина курсу присвячена сучасним теоріям справедливості у зв’язку з тематикою 

блага  

8. Схема формування оцінки: 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оці-

нювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – ре-

зультати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 30% від загальної оцінки та оціню-

вання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 

3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 70% загальної оцінки.  

 

Критерії оцінювання: 
1. Усна відповідь:  

4 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та ар-
гументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
3 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях чи знання в ос-
новному розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову лі-
тературу, допущені неточності; 
2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, аргументації в поясненнях, не спирається на необхідну навчальну літера-
туру, має у відповіді суттєві неточності. 

2. Доповнення / дискусія: 
2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми; 
1 бал – доповнення містить інформацію, яка не розширює дискусію. 

3. Самостійна робота та її презентація: 
12-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставлено-
го завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 
незаангажованість (письмової роботи); 
8-7 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 неточно-
сті;  
6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхід-
ну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 
4-0 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. 

6. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставлено-
го завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, сформовані 
протягом вивчення дисципліни навички і вміння; 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, віль-
но його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 
демонструє самостійність та достовірність знань.  Допускаються несуттєві нето-
чності;  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхід-
ну 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 несамостійність у виконані завдань. 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт. 
 
Оцінювання за формами контролю :  

(b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для виконання 

(значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів на даний курс); ∑ 

- це сума балів за вид роботи). 

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 36 балів Max b – 60 балів 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар Усна відповідь 3 5 15 4 5 20 

Доповнення, участь у 

дискусіях 

1 5 5 2 5 10 

Колоквіум Теорії блага у сучасній 

практичній філософії 

4 1 4 10 1 10 

Самостійна 

індивідуальна ро-

бота 

 Презентація і захист теми з ак-

туальних питань практичної 

філософії (термін виконання – 

листопад) 

1 4 4 2 4 8 



 

 

Тема на вибір студента з по-

переднім узгодженням з ви-

кладачем (термін виконання – 

листопад) 

8 1 8 12 1 12 

Екзамен  24 1 24 40 1 40 

1
 у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 

30% від семестрової кількості балів.  

 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 
100 балів), яка визначається як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру. Таким чином, підсум-
кова оцінка складається із суми семестрової кількості балів та підсумкової контрольної роботи 
(екзамену). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 
балів 

екзамен Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 
 

 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

Частина 1. Реабілітація теорія блага у сучасній практичній філософії   

1. 
Теорія блага у практичній філософії другої поло-

вини ХХ століття 
2 - 4 

2. 
Політичний лібералізм і критика «змістовних» 

благ. Версії сучасного лібералізму  
2 2 4 

3. Класична теорія блага і її сучасні модифікації 2 - 4 

4. Політика і «добре життя»: від Аристотеля до Тейлора  2 2 4 



 

 

5. 
«Чари демократії» (Джон Дан) і пошук нових орієн-

тирів у політичній філософії  
2 - 4 

6. Теорія блага і концепції сучасної освіти  2 2 4 

7. 
Республіканізм: пошук середнього шляху між лібе-

ралізмом і комунітаризмом   
2 - 4 

Частина 2. Теорія блага і сучасні теорії справедливості   

8. Спільне благо і справедливість 2 - 4 

9. Теорія справедливості: Майкл Сендел 2 2 4 

10. Ідея справедливості: Амартія Сен  2 - 4 

11. 
Нові перспективи теорії справедливості: Марта 

Нусбаум  
2 2 4 

12. 
Зміст справедливості: сучасні дискусії та аргумен-

ти  
2 - 4 

13. Спільне благо, публічний розум і демократія  2 - 4 

14. 
Написання підсумкового есе і обгрунтування власної 

позиції на публічній дискусії   
- 2 30 

 
ВСЬОГО 26 12 82 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:  
Лекцій   - 26 год. 
Семінари   - 12 год. 
Самостійна робота  - 82  год. 
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