
Анотація навчальної дисципліни 
«Філософські теорії комунікації» 

 
 Анотація. дисципліна Філософські теорії комунікації належить до переліку вибіркових 

дисциплін та викладається у 6 семестрі бакалаврату.  
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». Комунікація постає як конститутивна складова все більшої кількості проблем 

соціальної філософії: їхнє виникнення пов’язують з перешкодами у соціальній комунікації, а 

їхнє розв’язання відповідно – з створенням належних умов для соціальної комунікації. 

Філософія комунікації породжена передусім необхідністю розв’язання практичних завдань 

сучасного суспільства, але здійснює визначальний вплив на перебудову теоретичної філософії. 
Розглянуто три основні напрями розвитку філософських теорій комунікації, які 

представлені екзистенційними, рамковими та інституційними теоріями комунікації. Ці 

основні напрями історично виникли як послідовні етапи філософського опанування 

проблематикою комунікації – від подолання філософського соліпсизму у екзистенційній 

філософії через аналіз ситуації масової комунікації і до розвитку методології і методики 

практичних розробок організаційних теорій 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. 
Мета навчальної 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. 
Попередні вимоги: 

1. Бакалавр має знати: концептуальні положення з теоретичної і практичної філософії. 
2. Бакалавр має вміти: здійснювати аналітично-дослідну роботу; збирати та 

інтерпретувати наукову інформацію, обробляючи широкий масив літератури з 

практичної та теоретичної філософії.  
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 
Змістовні модулі: 

Тема 1. Передумови формування філософської проблематики комунікації 
Тема 2. Становлення екзистенційного напряму у філософських теоріях комунікації 
Тема 3. Сучасні версії екзистенційних теорій комунікації 
Тема 4. Проблематика екзистенційних теорій комунікації у художній літературі 
Тема 5. Становлення рамкового напряму у філософських теоріях комунікації 
Тема 6. Сучасні версії рамкових теорій комунікації 
Тема 7. Співвідношення екзистенційних та рамкових теорій комунікації 
Тема 8. Становлення інституційного напряму у філософських теоріях комунікації 
Тема 9. Сучасні версії інституційних теорій комунікації 
Тема 10. Вплив філософських досліджень соціальних цінностей на становлення теорій 

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

комунікації 
Тема 12. Комунікативна проблематика у теорії колективної дії 
Тема 13. Практичні напрями застосування філософської теорії комунікацій 
 
 



Мова викладання: українська 
Кількість кредитів: 3 
Форма заключного контролю: залік 
Термін вивчення: дисципліна вивчається в 6 семестрі ОП «Політологія»  в обсязі 90  

годин, у тому числі 6 годин аудиторних занять (4 год. – лекційні заняття,  2 год. – семінарські 

заняття), 84 години самостійної роботи. 

Викладач: Бойченко Михайло Іванович, доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри теоретичної і практичної філософії. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


