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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – надання знань з основних напрямів у розробці філософських 
теорій комунікації, ознайомлення студентів з історією становлення філософського 
розуміння комунікації відповідно до конкретних національних шкіл та впливу 
соціально-наукового та соціально-політичного контекстів з метою опанування логікою 
розгортання проблематики комунікацій у контексті інтелектуальної історії сучасності. 

 

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

положення з теоретичної і практичної філософії, які дають розуміння сутності 
філософії, її функцій та ролі в історії культури; специфіка філософських 
проблем, особливостей взаємин філософії з наукою, релігією, мистецтвом як 
формами духовного життя людства; критичне осмислення особливостей і 
проблематики сучасних філософських концепцій та варіантів розв’язання 
філософських проблем; сутності й типи наукової раціональності крізь призму 
критичного осмислення сучасних досягнень науки; онтологічні, гносеологічні, 
аксіологічні, антропологічні, феноменологічні константи та орієнтири, що 
зумовлюють процеси формування світогляду та дають уявлення про головні 
принципи теоретичної і практичної діяльності людини з метою засвоєння 
критеріїв для експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних 
сферах соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та інтерпретувати 
наукову інформацію, обробляючи широкий масив літератури з практичної та 
теоретичної філософії, ставити конкретні цілі і завдання філософських 
досліджень та реалізовувати їх за допомогою обраних теоретичних підходів та  
методів; формувати філософську експертну думку через аналіз конфліктних, 
типових чи особливих ситуацій; оперувати різноманітними складовими 
теоретичної і практичної філософії у повсякденному житті і загальній 
соціальній практиці; полемізувати стосовно ключових філософських проблем, 
обираючи обґрунтоване рішення; розуміти природу онтологічних, 
гносеологічних, антропологічних, соціальних, культурних, правових, 
політичних, мовних та історичних явищ; давати оцінку стану і тенденціям 
розвитку сучасної культури, орієнтуватися в її новітніх практиках;  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати складні задачі та 
практичні проблеми у процесі навчання та в дослідницькій діяльності; 
опрацьовувати великі масиви літератури з теоретичної та практичної 
філософії; аналітично обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, 
зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати 
відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого 
вдосконалення;  здійснювати різні види дослідницької роботи (анотації, 
реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; 
належним чином представляти результати проведених досліджень;  вільно 
здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Філософські теорії комунікації 
належить до переліку дисциплін вибору ВНЗ (факультету) та викладається у 2 семестрі 
магістратури.  

Курс Філософські теорії комунікації розкриває специфіку і основні ідеї 

філософських концепцій ХХ та ХХІ століття, які являють собою основний зміст тих 

радикальних змін у методології, предметі та стилі філософського мислення, які 



отримали назву «комунікативного повороту». Розглядаються три основні напрями 

розвитку філософських теорій комунікації, які представлені екзистенційними, 

рамковими та інституційними теоріями комунікації. Виявлено сутнісний зв’язок 

розвитку основної проблематики філософських теорій комунікації з критикою 

філософії суб’єкта, розвитком філософських концепцій соціальних спільнот, філософією 

цінностей, практичною філософією та філософією практик. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – забезпечити формування базових знань про сутність, 
різновиди та закономірності суспільного прояву феномену комунікації, а також про 
основні філософські підходи до розвитку цих знань, а також на цій основі: 

1) надати студентам базові знання про сутність, різновиди та закономірності 
суспільного прояву феномену комунікації, а також про основні філософські 
підходи до розвитку цих знань; 

2) розвинути у студентів здатності до розуміння особливостей розвитку 
філософської проблематики комунікації та здатність аналізувати конкретні 
історичні етапи такого розвитку з точки зору різних теоретичних напрямів та 
персонального внеску видатних мислителів; 

3) сформувати навички самостійного опрацювання наукових текстів, навчитися 
представляти філософське дослідження комунікації як сукупність науково-
дослідних програм та відповідних наукових шкіл, кожна з яких має свої історичні 
та методологічні особливості. 

 

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 
предмет, методи, теоретичні 
основи філософських теорій 
комунікації; 

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

7 

1

1.2 
основну проблематику 
філософських теорій 
комунікації та критично їх  
осмислювати; 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

7 

1

1.3 
принципи пізнання, 
методології теоретичного та 
практичного опанування 
проблематикою філософських 
теорій комунікації; 

Лекція, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

7 

1

1.4 
основні філософські теорії 
комунікації – як їхні теоретичні 
засади, так і належні умови 

Самостійна 

робота 

Конспект 

першоджерел, 

екзаменаційна 

7 



їхнього практичного 
адекватного застосування для 
пізнання наявних соціальних 
процесів, так і для наукового 
передбачення, програмування і 
підготовки майбутніх 
соціальних змін; 

робота 

1

1.5 
новітні типології сучасних 
філософських теорій 
комунікації; 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

письмова 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

6 

1

1.6 
особливості перспектив 
розвитку сучасних 
філософських теорій 
комунікації. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

екзаменаційна 

робота 

6 

 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури з 
філософських теорій 
комунікації; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій,. 

Екзаменаційна 

робота 

5 

2

2.2 
пояснювати історичні, 
раціональні та ціннісні умови 
формування сучасних 
філософських теорій 
комунікації; 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

екзаменаційна 

робота 

5 

2

2.3 
пояснювати плюралістичність 
сучасних філософських теорій 
комунікації; 

Семінар, 

Самостійна робота 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій, 

письмова 

контрольна 

робота 

5 

1

2.4 
здійснювати дослідження 
філософських теорій 
комунікації, спираючись на 
наукові критерії класифікації 
та оцінювання та уникаючи 
різних видів упередженості та 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

5 



некритичності; 
1

2.5 
здійснювати порівняльне 
дослідження трьох та більше 
можливих пояснень 
конкретних соціальних 
процесів з позицій сучасних 
філософських теорій 
комунікації; 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, текст 

рекомендацій 

5 

2

2.6 
здійснювати експертну оцінку 
конкретних проблемних 
соціальних ситуацій з позицій 
сучасних філософських теорій 
комунікації. 

Самостійна 

робота 

Текст 

рекомендацій 

5 

 комунікація:    

3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної комунікації мовою 
навчання; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

текст 

рекомендацій 

3 

3

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

Семінари Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

3 

2

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

Семінари Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

3 

3

3.4 
брати участь у фахових 
дискусіях в процесі аудиторної 
роботи; 

Семінари Дискусії 3 

3

3.5 
вести полеміку стосовно 
питань сучасних філософських 
теорій комунікації в умовах 
високої складності конкретних 
соціально-історичних процесів 
на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом сучасних 
філософських теорій 
комунікації. 

Семінари Дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
самостійно шукати та 
критично опрацьовувати 
літературу із сучасних 
філософських теорій 
комунікації досліджень, вільно 

Самостійна 

робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

3 



володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації; 

текст 

рекомендацій 

4

4.2 
вирішувати самостійно 
комплексні завдання, 
пов’язанні із застосуванням 
сучасних філософських теорій 
комунікації, та порівнювати їх 
із результатами власних 
проведених досліджень 
складних комунікативних 
ситуацій на основі знання і 
застосування напрацьованих 
принципів пізнання; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

3 

4

4.3 
приймати самостійні рішення 
щодо вибору методів та форм 
власного  дослідження 
складних комунікативних 
ситуацій в умовах 
невизначеності розвитку 
соціальних подій та 
підвищеного ризику 
наростання соціальних 
небезпек; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

3 

4

4.4 
нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведених комунікативно-
теоретичних досліджень і 
пояснень особливостей 
розвитку складних 
комунікативних ситуацій; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

3 

4

4.5 
демонструвати можливості до 
подальшого навчання з 
високим рівнем автономності. 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст 

рекомендацій 

3 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання (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 змістових частини. Заняття проводяться у 
вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна екзаменом.  



Перша частина курсу присвячена вивченню екзистенційних та рамкових теорій 
комунікації. Аналізуються концепції Мартіна Гайдеґера, Карла Ясперса, Жан-Поля 
Сартра та інших представників екзистенційної філософії, а також здійснюється 
порівняння розгляду комунікативної проблематики цими філософами з 
представниками філософії життя, феноменології, герменевтики та іншими течіями 
сучасної філософії. У якості рамкових концепцій комунікації розглядаються праці 
окремих представників філософської антропології, Нікласа Лумана, Юрґена Габермаса, 
Маршала Маклюена – у порівнянні з представниками культурології, історичної та 
соціологічної науки. 

Друга частина курсу присвячена розгляду інституційних концепцій комунікації, а 
також аналізу комунікативної проблематики у філософських концепціях соціальних 
спільнот, філософії комунікації, теорії колективної дії. Окремо приділяється увага 
аналізу можливого практичного застосування здобутків філософських теорій 
комунікації. 
 

8. Схема формування оцінки: 

8.1 Форми оцінювання студентів 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та 

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

(комунікація 3.1-3.5); (автономність та відповідальність 4.1-4.5), що складає 60% 

загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 
1. Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4-3 бали - 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. 

Допускаються несуттєві неточності 

2-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки у відповіді 
2. Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 

обговорення теми,  

2-1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

3. Конспект першоджерел: 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 
4. Самостійна робота, підсумкова письмова робота: 

10-9 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 проведеного дослідження / 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 та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

6-5 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 

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 поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 

обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

15-11 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 

/ 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 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт 

 

8.2 Організація оцінювання: 

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 – 

___(балів) 

Max b – ___ 

(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Лекція Експрес-опитування - - - - - - 

Семінар Усна відповідь1 2 6 12 3 6 18 

Доповнення 0 6 0 1 6 6 

                                                           
 



Конспекти 

першоджерел2 

Перелік текстів: 

1) Ясперс К. Філософія: в 3-х 

т. – Т.2. Розділ 3. Комунікація 

2) Луман Н. Соціальні 

системи. Розділ 1. Система і 

функція 

3) Йоас Г. Виникнення 

цінностей. Розділ 10. 

Цінності і норми: благо і 

справедливість 

2 2 4 4 2 8 

Самостійна 

індивідуальна 

робота3 

Філософське есе з переліку 

тем*: 

1) Зв’язок свободи і 

комунікації згідно 

К.Ясперсу; 

2) Екзистенційна 

комунікація за К.Ясперсом; 

3) Соціальність та 

спілкування: Dasein-аналіз 

М.Гайдегера; 

4) Концепція 

інтерсуб’єктивності та 

життєвого світу Е.Гусерля; 

5) Взаємодія з Чужим як 

комунікація у А. Шюца та 

Б.Вальденфельса; 

4) Соціальні системи як 

засоби забезпечення 

комунікації згідно Н.Луману; 

5) Цінності як основа 

порозуміння в комунікації 

згідно Г.Йоасу  

6) Взаємодія з Чужим як 

комунікація у А. Шюца та 

Б.Вальденфельса 

* можливі й інші теми 

2 3 6 4 3 12 

Створення таблиці 

ключових понять з обраної 

теми і пошук їхніх 

еквівалентів іноземними 

мовами. 

Перелік тем на вибір 

3 1 3 5 1 5 

                                                           
 
 



студента: 

1) екзистенційні концепції 

комунікації; 

2) феноменологічна 

концепція 

інтерсуб’єктивності; 

3) рамкові концепції 

комунікації; 

4) інституційні концепції 

комунікації 

** можливі й інші теми 

Складання бібліографії до 

обраної теми і написання 

анотацій до них. 

Перелік тем на вибір 

студента: 

1) екзистенційні концепції 

комунікації; 

2) феноменологічна 

концепція 

інтерсуб’єктивності; 

3) рамкові концепції 

комунікації; 

4) інституційні концепції 

комунікації 

*** можливі й інші теми 

3 1 3 5 1 5 

Проміжна 

контрольна 

робота 

 6 1 6 8 1 8 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

 6 1 6 10 1 10 

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  
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел не може бути більше, ніж 

20% від семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 16 балів 
3 Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від 

семестрової кількості балів, тобто мін. – 24 бали, максимум – 40 балів 

 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: підсумкова кількість балів з дисципліни 
(максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну 
роботу впродовж семестру. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж 



усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості 
балів та підсумкової контрольної роботи 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів 
Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 

  
8.3 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  
Самостійн
а робота 

Частина 1.  

1 
Тема 1. Передумови формування 
філософської проблематики комунікації 

2  6 

2 
Тема 2. Становлення екзистенційного 
напряму у філософських теоріях комунікації 

2 2 6 

3 
Тема 3. Сучасні версії екзистенційних теорій 
комунікації 

2 2 6 

4 
Тема 4. Становлення рамкового напряму у 
філософських теоріях комунікації 

2  8 

5 
Тема 5. Сучасні версії рамкових теорій 
комунікації 

2 2 6 

6 
Тема 6. Співвідношення екзистенційних та 
рамкових теорій комунікації 

1  8 

7 Проведення контрольної роботи № 1 1   

Частина 2.  

8 
Тема 7. Становлення інституційного 
напряму у філософських теоріях комунікації 2  8 

9 
Тема 8. Сучасні версії інституційних теорій 
комунікації 2  8 

10 
Тема 9. Вплив філософських досліджень 
соціальних цінностей на становлення теорій 
комунікації 

4 2 6 

11 
Тема 10. Вплив філософських досліджень 
соціальних спільнот на становлення теорій 
комунікації 

2 2 6 

12 
Тема 11. Комунікативна проблематика у 
теорії колективної дії 4 2 6 

13 Тема 12. Практичні напрями застосування 1  6 



філософської теорії комунікацій 

14 

Конспекти першоджерел 
  

Min  - 6 

Max - 10 

15 

Індивідуальна самостійна робота: 
    

Min  - 3 

Max - 4 

16 

Підсумкова  контрольна  робота  
1  

Min  - 6 

Max -10 

 ВСЬОГО 28 12 80 

Загальний обсяг  – 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 28 год. 
Семінари   – 12 год. 
Самостійна робота  - 80 год. 
 
 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ: 

1. Розкрийте відмінність буденної та екзистенційної комунікації за К.Ясперсом. 

2. Проаналізуйте буття людини у суспільстві за М.Гайдеґером: das man, теревені і 
чутки проти Dasein. 

3. Розкрийте особливості екзистенційної взаємодії з Іншим та тема подолання 
самотності  (М.Бубер, Ж.-П.Сартр, Н.Абаньяно, О.фон Больнов). 

4. Проаналізуйте антропологічні та соціокультурні рамки виникнення людського 
суспільства (Дж.Даймонд, В.Мак-Ніл, Ф.Дескола). 

5. Аргументуйте зовнішні (природні) та внутрішні (соціальні) рамкові умови 
здійснення комунікації (Г.Рікерт, К.Поппер). 

6. Простежте зміни рамкових умов комунікації в історії людства (В.Мак-Ніл, 
М.МакЛюен, Ф.Дескола). 

7. Розкрийте системні умови здійснення комунікації (Н.Луман). 

8. Проаналізуйте функціональне та інформаційне пояснення організації 
комунікації. Поняття автопоєзису та самоорганізація комунікації (Н.Луман). 

9. Аргументуйте особливості аналізу медіа комунікації Н.Луманом. 

10. Розкрийте специфіку універсалістського підходу до визначення правил 
здійснення комунікації (К.-О.Апель, Ю.Габермас). 

11. Проаналізуйте цінності як апріорні умови соціальної дії та як підставу 
легітимації: неокантіанці versus Макс Вебер. 

12. Розкрийте походження цінностей та їхню роль у комунікації (Г.Зімель, Н.Еліас, 
К.Шміт, Г.Йоас). 

13. Проаналізуйте рівні соціальної ідентичності (поведінковий, ціннісний, 
трансцендентний) як рівні становлення комунікації (Ч.Тейлор, Є.Бистрицький). 



14. Аргументуйте необхідність встановлення меж спільноти. Життєві світи спільнот 
(Е.Гусерль, Г.Плеснер, К.Гаусгофер). 

15. Розкрийте сутність концептів: уявлені та сконструйовані спільноти (Е.Сміт, 
Б.Андерсон, Е.Балібар). 

16. Колективна дія і колективна відповідальність: критика тоталітаризму (С.Сігеле, 
Г.Арендт, К.Ясперс, Ф.фон Гаєк). 

17. Ш.Ейзеншадт про становлення сучасних інституційних засад комунікації. 

18. Критика колективізму та методологічний індивідуалізм австрійської школи 
політекономії (Л.фон Мізес, Л.фон Гаєк). 

19. Лібертаризм та критична педагогіка щодо перспектив деінституалізації 
освітньої комунікації (Ж.Рансьєр, П.Фрейре, І.Ілліч). 

20. Екологічна відповідальність як приклад позитивної колективної дії (Г.Йонас, 
К.Маєр-Абіх, А.Ермоленко). 

21. Розкрийте умови комунікації та перешкоди у здійсненні комунікації згідно праці 
К.Ясперса «Філософія». 

22. Аргументуйте завдання комунікації у праці К.Ясперса «Філософська віра». 

23. Комунікація в університеті: провідництво і наслідництво у М.Гайдеґера 
(«Утвердження німецького університету») проти аристократії та демократії в 
ідеї університету К.Ясперса («Ідея університету»). 

24. Розкрийте специфіку подолання перешкод комунікації у феноменологічній 
соціології (на прикладі праць А.Шюца «Чужий» та «Той, хто повертається 
додому»). 

25. Проаналізуйте програмування комунікації за працею Н.Лумана «Поняття цілі та 
системна раціональність». 

26. Розкрийте причинові, кондиційні, телеологічні підстави здійснення комунікації 
за працею Г.Рікерта «Критика біологістичного принципу цінності». 

27. Проаналізуйте теорію сучасних медіа у праці М.Маклюена «Галактика 
Гутенберга». 

28. Проаналізуйте засоби забезпечення комунікації згідно праці Н.Лумана 
«Неймовірність комунікації». 

29. Підстави європейського нігілізму та критика філософії суб’єкта Мартіном 
Гайдеґерром у праці «Ніцше». 

30. Аргументуйте ознаки ідеальної комунікації за працею К.-О.Апеля «Дискурс та 
відповідальність». 

31. Критика ідеологій у праці Ю.Габермаса «Техніка і наука як ідеологія». 

32. Критика суспільства масової комунікації у праці Ж.Бодріяра «Фатальні 
стратегії». 



33. Розкрийте політико-інституційні засади забезпечення наближеності у 
комунікації у праці П.Розанвалона «Демократична легітимність». 

34. Ю.Габермас щодо засад легітимації у праці «Залучення іншого: Студії з 
політичної теорії». 

35. Р.Патнем про особливості інституційного забезпечення місцевого 
самоврядування («Творення демократії. Традиції громадянської активності в 
сучасній Італії»). 

36. М.Олсон щодо специфіки колективної дії соціальних групп у праці «Логіка 
колективної дії». 

37. Е.Остром щодо інституційності колективної дії у праці «Керування спільним». 

38. Розкрийте ціннісні підстави комунікації у працях «Конфлікт інтерпретацій» та 
«Шлях визнання» П.Рікера. 

39. Проаналізуйте роль мережевих структур комунікації у інформаціональному 
суспільстві за працею Е.Кастельса «Інтернет-галактика». 

40. Аргументуйте значущість довіри як вихідної умови успішності комунікативних 
інтенцій за працею Ф.Фукуями «Довіра: соціальні чесноти та шлях до 
добробуту». 

41.  Проаналізуйте відмінність у підході до витлумачення соціальних відносин у 
масовому суспільстві у філософії К.Ясперса та М.Гайдегера. 

42. Розкрийте суть масової комунікації у добу електронних медіа згідно 
М.Маклюену. 

43. Порівняйте роль комунікації у суспільстві у теоріях Н.Лумана та Ю.Габермаса. 

44. Проаналізуйте небезпеки масової комунікації у теорії гіперреальності 
Ж.Бодріяра. 

45. Розкрийте роль комунікації у боротьбі з абсурдністю буття у філософії А.Камю та 
Ж.-П.Сартра. 

46. Порівняйте формальні та неформальні засоби забезпечення комунікації з точки 
зору теорії формальних організацій (Н.Луман). 

 



 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 
1. Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до 

постконвенціональної моралі / К.-О. Апель ; [пер. з нім. В. Купліна]. – К. : Дух і 
Літера, 2009. – 430 с. 

2. Бойченко М.І. Зовнішні та внутрішні рамкові умови суспільного життя 
(системний підхід до визначення) /М.І. Бойченко // Політологічний вісник. – К.: 
ІНТАС, 2011. – Вип. 56. – С.123-133. 

3. Габермас Ю. Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ / 
Ю.Габермас [пер. А.Єрмоленка] // Єрмоленко А. Комунікативна практична 
філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – С. 287-324. 

4. Йоас Х. Возникновение ценностей /Ханс Йоас ; пер. с нем. К. Г. Тимофеевой. – 
СПб.: Алетейя, 2013. – 312 с. 

5. Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної 
цивілізації /Пер. з нім. А.Єрмоленка. – К.: Лібра, 2004. – 272 с. 

6. Касториадис К. Воображаемое установление общества /К.Касториадис; пер. с фр. 
Г. Волковой, С. Офертаса. – М.: Логос, 2003. – 480 с. 

7. Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Н. Луман ; [пер. с нем. И. Д. 
Газиева ; под ред. Н. А. Головина]. – СПб. : Наука, 2007. – 648 c. 

8. Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлексивність, 
наближеність / П. Розанвалон ; пер. з фр. Євгена Марічева. – К.: В.д. “Києво-
Могилянська академія”, 2009. – 287 с. 

9. Шюц А. Чужой. Возвращающийся домой ; [пер. с англ.] // Шюц А. Смысловая 
структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / 
А.Шюц ; [пер. с англ. А.Я.Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой; научн. ред. перевода Г.С. 
Батыгин]. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. – С. 191-222. 

10. Ясперс К. Философия: в 3-х т.: Т. 2. Просветление экзистенции. – М.: Канон+, 
2012. – 448 с. 
 

Додаткова: 
1. Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме / Ханна Арендт; [пер. с англ. С. 

Кастальского и Н. Рудницкой]. – М.: Европа. – 2008.— 424 с. 
2. Больнов О.Ф. Новая укрытость. Проблема преодоления экзистенциализма. 

Введение / Отто Фридрих Больнов [пер. с нем.] // Философская мысль. – 2001. – 
№ 2. – C. 137-145 

3. Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч. Витоки нерівностей між народами. – К.: Ніка-
центр, 2009. – С.11-78, 389-411. 

4. Левинас Э. Ракурсы. След другого / Э.Левинас; [пер. с фр. Н.Б.Маньковской] // 
Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. – М.; СПб.: Университетская 
книга, 2000. – С. 292-349. 

5. Луман Н. Невероятность коммуникации ; [пер. с нем.] / Н. Луман ;  [пер. с нем. А. 
М. Ложеницина , общ.ред. Н. А. Головина] // Проблемы теоретической 
социологии. Вып 3. / Отв. ред.. А. О. Бороноев. – СПб. : Издательство СпбГУ, 2000. 
– С. 165-199. 

6. Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон; [пер. з 
англ., післямова С. Слухая]. – К. : Лібра, 2004. – 272 с. 

7. Остром Е. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії / Елінор 
Остром; [пер. з англ.. Т. Монтян]. – К.: Наш час, 2012. – 398 с. 



8. Рикер П. Конфликт интерпретаций . Очерки о герменевтике /Поль Рикер [пер. с 
фр. И.С. Вдовиной]. – М.: «Канон-пресс-Ц»; «Кучково поле», 2002. – 624 с. 

9. Риккерт Г. О системе ценностей / Г. Риккерт ; [переклад] // Риккерт Г. Науки о 
природе и науки о культуре. – М.: Республика, 1998. – С. 365-391. 

10. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. Нарис феноменологічної онтології / Ж.-П.Сартр; [пер. з 
фр. В. Лях, П. Таращук]. –  К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 854 с.  

11. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство = Gemeinschaft und Gesellschaft : основні 
поняття чистої соціології / Ф. Тьоніс, пер з нім. Н.Комарової та О.Погорілого. – К. : 
Дух і Літера, 2005. – 262 с. 

12. Хайдеггер М. Ницше : в 2-х т. / М.  Хайдеггер ; [пер. с нем. А. П. Шурбелева]. – М. : 
Владимир Даль, 2006. – Т. 2. – 458 с. 

13. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Фукуяма 
Френсис; [ пер. с англ. Д. Павловой и др..] – М. : АСТ : Ермак, 2004. – 730 с. 

14. Яус Г. Р. Досвід естетичного сприйняття і літературна герменевтика / Г. Р. Яус; 
пер. з нім. Р. Свято і П. Таращук. – Киïв : Вид-во Соломіï Павличко «Основи», 2011. 
– 264 с. 

15. Hartmann M. Die Praxis des Vertrauens / Мartin Hartmann. – Berlin: Suhrkamp Verlag, 
2011. – 541 s. 

16. Plessner H. Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus / 
Helmuth Plessner. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2010. – 145 S. 


