
Повна назва: Політична філософія 
Статус: нормативна. 

Мета: ознайомлення студента з однією із форм теоретичного засвоєння дійсності, вивчення 

політичної філософії як особливого способу розкриття, проблематизації, концептуалізації 

світу політичного під кутом зору сутності політичного буття та політичного пізнання, 

свободи, співвідношення приватного інтересу та загального блага, справедливості, норм та 

цінностей, що належать до фундаментальних основ культури, основ політичних ідеологій, 

політичного знання. Також до мети курсу можна віднести вивчення та аналіз основних 

принципів, через які реалізують себе політичні процеси, визначення їх сутності, логіки 

здійснення взаємодетермінації політичних відносин. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політична філософія» (7,5 кредитів ECTS, 225 год.) розроблений за рейтинговою 

системою та включає в себе лекції (54 год.), групові заняття (54 год.), самостійну роботу (117 

год.), систему контролю та обліку знань. Викладається в 4-у, 5-у, 6-у триместрах. Передбачає 

усні відповіді на семінарах, виконання письмових робіт, написання та захист словника, 

реферування літератури, підготовку презентацій до семінарських занять, написання есе. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Частина І. Становлення і специфіка політичної філософії 

Розділ 1. Політична філософія як самостійна дисципліна 

Розділ 2. Історія політичної філософії 

Розділ 3. Політична онтологія: проблема буття політичного 

Розділ 4. Політична антропологія або вчення про людину політичну 

Розділ 5. Категорія часу і простору в політичній філософії 

Розділ 6. Політична праксеологія або теорія політичної дії 

Розділ 7. Політична епістемологія і прагматика 

Розділ 8. Політична аксіологія: система політичних цінностей 

Частина ІІ. Основні напрямки сучасної політичної філософії 

Розділ 1. Лібералізм та неолібералізм 

Розділ 2. Консерватизм і неоконсерватизм 

Розділ 3. Політичні ідеї міжнародної соціал-демократії 

Розділ 4. Комунізм 

Розділ 5. Філософські погляди представників популізму 

Розділ 6. Інституціоналізм та неоінституціоналізм 

Розділ 7. Корпоративізм 

Розділ 8. Коммунітаризм, мультикультуралізм, фемінізм 

Розділ 9. Марксизм, неомарксизм і постмарксизм 

Розділ 10. Геополітика, ісламізм 

Розділ 11. Екологізм 

Розділ 12. Постмодернізм 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 специфіку політичного пізнання, форми політичної гносеології, її об'єктивні та 

суб'єктивні риси, методологічні функції; 

 загальнолюдське, гуманістичне бачення політичних проблем та шляхів їх подолання; 

 філософську сутність політичних явищ тоталітаризму, плюралізму та правової 

держави; 

 місце політичної філософії в системі політичного знання, методологічну функцію 

політичної філософії як базису політологічних досліджень, сутність політичної філософії як 



рефлексії світу політичного, зміст основних понять та категорій, їх взаємозв’язки та 

ієрархію; 

 основні категорії політичної онтології, антропології, аксіології та епістемології та 

вміти оперувати ними. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 володіти теоретичними знаннями про предмет та метод політичної філософії, генезис 

політичної філософії, основи політичного буття, сутність та типи людини політичної, про 

специфіку пізнання політичних явищ, логіку та методологію політичного пізнання, 

політичної аксіології; 

 орієнтуватися в різних течіях політичної філософії та методологічних парадигмах, 

методах політологічних досліджень, ідеологічних течіях та політичних цінностях в ракурсі 

політичних інтересів та політичної практики, конкретних проявах типів політичних 

особистостей, різноманітності проявів форм політичних змін та політичної діяльності; 

 застосовувати базові поняття та категорії політичної філософії до аналізу політичних 

ситуацій, норм та цінностей, політичних ідеологій, декларацій та програм; 

 проводити аналіз генезису політики та політичних явищ, взаємовпливу внутрішньої та 

зовнішньої політики держави; критично відноситись до влади та владних органів та уміти 

вірно їх аналізувати; використовувати філософські знання у конкретній політичній 

діяльності. 

 

Викладач: Лушагіна Тетяна Вікторівна – кандидат політичних наук, старший викладач. 


