
 

Дисципліна Філософія політики 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий) 

Назва 

спеціальності/ос

вітньо-наукової 

програми 

Політологія 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 

1 курс, 2 семестр 

Семестровий 

контроль 

Залік 

Обсяг годин 

(всього: з них 

лекції/практичні) 

120 год. 

Лекції – 10 год., практичні – 14 год. 

Кількість 

кредитів 

4 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує 

викладання 

Політології та публічного управління 

Автор 

дисципліни 

К. філософ. н., доц. Гудзенко О. 

Короткий опис 

Вимоги до 

початку вивчення 

Магістр ОКР Спеціаліст 

Що буде 

вивчатися 

Основними темами є:  

Тема 1. Вступ. Філософія і політика. Філософія політики – світоглядне 

обґрунтування політичних ідей. 

Тема 2. Історія філософії політики. Основні етапи. Підґрунтя основних 

світових політичних ідеологій. 

Тема 3. Політична антропологія 

Тема 4. Політична онтологія. Основні онтологічні парадигми та їх 

взаємозв’язок із сферою політичного буття. 

Тема 5. Політична аксіологія. Цінність влади. 

Тема 6. Гносеологія у філософії політики. Закони і категорії філософії 

політики. 

Тема 7. Філософія політики як методологія політичного пізнання. 

Тема 8. Філософія політичного мислення. Політична свідомість. 

Чому це 

цікаво/треба 

вивчати 

Мета: показати взаємозв’язки та взаємовпливи філософських та 

політичних парадигм; формувати комплексне уявлення про сучасну 

гуманітарну та українську державотворчу перспективу: основні 

теоретичні підходи, методологічні принципи, філософсько-політичні 

та філософсько-правові рефлексії, дискурсивні практики та 

експериментальний практико-дослідницький аналіз. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

• Знання:  

• понятійно-категоріальний апарат та основні дефініції філософії 

політики; 

• методологічні особливості та основні функції філософії політики 

як галузі гуманітарного знання; зміст і структуру сучасного 

філософсько-політичного знання. 



• Вміння:  

• систематизувати знання у галузі філософії політики та 

усвідомлювати її методологічний взаємозв'язок з іншими 

галузями соціально-філософського дослідження; 

• опрацьовувати та обговорювати першоджерела, аналізувати 

відповідну проблематику в контексті подальшого розвитку 

методологічних засад дисципліни; 

• формувати уміння та навички творчого використання категорій 

філософсько-політичного знання у дослідницькій діяльності. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями  

Знання, вміння та навички, набуті в процесі вивчення курсу, є основою 

для формування свідомої громадянської позиції у демократичній 

державі 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 2. Здатність кваліфіковано здійснювати науковий пошук у галузі  

політичних досліджень з використанням усього багатства  

писемних, наративних, аудіовізуальних та інших джерел інформації. 

ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному науковому середовищі.  

ЗК 9. Цінування та повага різноманітності та полікультурності. 
 

ФК 1. Комплексне розуміння природи та значення політики як  
специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 
включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації. 
ФК 9. Розуміння природи авторитарного, тоталітарного і демо- 

кратичного політичних режимів. 

ФК 10. Розуміння природи та сутнісних ознак процесів політичного  

елітизму та лідерства. 
 

Інформаційне 

забезпечення 

Web-посилання 

на (опис 

дисципліни) 

силабус 

навчальної 

дисципліни на 

вебсайті 

факультету 

(інституту) 

https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/politolohiya-2022-r 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

