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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

„ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ” 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс: 
Підготовка 
(бакалаврів, 
магістрів, 
підвищення 
кваліфікації) 
 

Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика 
навчального 
курсу 

Кількіс ть 
кредитів ECTS: 
1,5 
 
Модуль: 1+ 
 
Змістових 
модулів:3 
 
Загальна 
кількість 
годин: 81 
Тижневих 
годин 4 

Шифр та назва напряму  
6.020301 – філософія 
 
 
 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень 
бакалавр 
 

Обов’язковий  
 
Рік підготовки: 3 
семестр: 6 
 
Лекції: 16 
Семінари: 16 

Лабораторні заняття: 
немає 
Самостійна робота: 49 
Індивідуальна робота: 
немає 
Вид підсумкового 
контролю: залік 

 
Пояснювальна записка 

Політична філософія – це нормативна дисципліна, що порушує питання 

про устрій, який має бути встановлений у суспільстві, про те, за якими 

критеріями слід оцінювати суспільні інституції і як саме ці критерії сприяють 

виборові та утвердженню того чи іншого устрою. Відповідь на перше питання 

визначає, які інституції є бажаними. Відповідь на друге питання і обгрунтовує 

моральні обмеження, що їх мають дотримуватись ці інс титуції, і ідеали, яким 

вони повинні сприяти. Відповіді на третє питання становлять те, що можна 

було б назвати політичною теорією. 



 
4 

Мета політичної філософії не в тому, щоб вказувати, як має жити і діяти 

окрема людина, а в тому, щоб визначити, які інституції потрібні для 

координації життя та дій окремих людей. 

Завданням курсу є вивчення основ політичної філософії, усвідомлення 

проблем, які вона має вирішувати, розуміння методології дослідження 

політики. 

Методи навчання: інформаційно-продуктивний, продуктивно-

пізнавальний, репродуктивний, дослідницький, пошуковий 

Методи оцінювання: індивідуальні бесіди, перевірка індивідуальної 

навчально-дослідницької та самостійної роботи, контрольні роботи, залік. 

Методичне забезпечення:  конспекти лекцій, робоча навчальна програма,  

нормативні документи, посібники, підручники, наукові статті і монографії. 

Ресурси: наукова бібліотека ЧНУ, обласна наукова бібліотека ім. 

Т.Г.Шевченка, Інтернет, електронні адреси  

WWW. nplu.kiev.ua 

WWW. nbuv.gov.ua 

WWW. library.edu-ua.net 

WWW. library.univ.kiev.ua 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ. 

Тема 1. Політична філософія як галузь філософських знань. 

Політика як спосіб організації суспільного життя, знаряддя 

цілеспрямованих дій окремих людей, соціальних груп, партій, організацій, 

держави. Виникнення політики як явища суспільного життя. Походження 

терміна “політика”. Генеза поняття “політика” в історії філософської думки. 

Світ політичного та його буття. Політика як мис тецтво можливого. Політика 

як об’єкт окремої галузі філософського знання - політичної філософії. 

Відмінність політичної філософії від інших галузей знань про політику та їх 

взаємозв’язок: політична філософія і політологія; політична філософія і 
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політична соціологія; політична філософія і політична психологія; політична 

філософія і загальноіс торична теорія політики; політична філософія і 

філософія права. Доцільність філософського осмислення політики. Предмет 

політичної філософії. Мета політичної філософії. Основні завдання політичної 

філософії. Політична філософія у сучасному світі і в Україні. 

 

Тема 2. Платон і Арістотель як фундатори політичної філософії. 

Вплив ідей Платона на розвиток західноєвропейської політичної 

філософії. Основний зміст праць Платона “Держава”, “Закони”, “Політик”. 

Обгрунтування Платоном необхіднос ті і соціальної цінності влади. Вчення 

Платона про ідеальну, справедливу державу. Форми політичного правління і їх 

оцінка Платоном. Політика як мистецтво управління людьми. 

Пошук Арістотелем найкращого політичного ус трою для людської 

спільноти. Основний зміс т філософсько-політичних поглядів Аріс тотеля, 

відображених у праці “Політика”: складники держави, теорія про природне 

рабство, наука про власність та багатство; характеристика різних державних 

устроїв, виокремлення основних і похідних видів політичного устрою, наука 

про середній стан громадян, вчення про розподіл владних повноважень 

(законодавча, виконавча і судова), досконалий вид державного устрою. 

 

Тема 3. Основні віхи світової філософсько-політичної думки. 

Міфологічні уявлення про владу як волю богів. Різноманітність поглядів 

на державність, політичніс ть у філософів античності: розуміння політики як 

явища надприродного, привнесенего з зовні в людське суспільс тво; світ 

політики як поцейбічна людська діяльніс ть. Політика як елемент морально-

релігійного порядку, держава й церква як єдина цілісність і форма Божого 

володарювання на землі. Політика як гра вільних сил, як фортуна у поглядах 

Н.Макіавеллі, Гуманіс тичні філософсько-політичні вчення доби Відродження, 

Реформації та Просвітництва, Вчення про державу у працях Ф.Бекона, 

Т.Гоббса, Г.Гроція, Б.Спінози, Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтеск’є. Філософсько-
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політичні доктрини ХVІІІ-ХІХ ст.: обгрунтування теорії правової держави, 

принципів лібералізму І.Кантом; вчення про державу і громадянське 

суспільс тво Г.В.Ф.Гегеля; теорія утилітаризму і лібералізм у поглядах 

І.Бентама; критично-утопічні вчення К.А.д.Р. Сен-Сімона, М.Ш.Фур’є, 

Р.Оуена; економічний романтизм Ш.Сісмонді; анархізм П.Прудона. Політика 

як арена класової боротьби. 

 

Тема 4.  Філософсько-політичні пошуки українських мислителів. 

Витоки філософсько-політичної думки України. “Людська держава” 

Г.С.Сковороди. Філософсько-політичні ідеї Кирило-Мефодіївського 

товарис тва. Філософсько-політичні ідеї у світогляді Т.Г.Шевченка. 

Філософсько-політична платформа українського народництва. Філософсько-

політичні концепції і погляди видатних українських вчених, літераторів, 

громадських діячів (М.Драгоманова, І.Франка, Л.Українки, М.Грушевського, 

В.Винниченка, Д.Донцова, В.Липинського та ін.). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ПОЛІТИЧНЕ БУТТЯ 

Тема 5. Соціальні інтереси як детермінанти політики.  

Політика як арена боротьби і як царина здійснення всезагальних інтересів. 

Поняття “соціальний інтерес”: групові інтереси і соціальна конфліктність, 

негативістське і позитивіс тське бачення конфліктнос ті; всезагальний інтерес і 

його суспільне вираження. Диференціація суспільс тва як причина виникнення 

специфічних інс титутів регулювання суспільного життя і держави – головного 

з таких інститутів. Виникнення політики як діяльності людей у владних 

інс титутах. Соціальне призначення політики і її основний виконавець – 

держава. Поява масових політичних партій і рухів і їх вплив на політику і 

здійснення державної влади. Консенсусний та конфліктологічний підходи до 

визначення політики. 
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Тема 6. Політика і політична влада. 

Взаємозв’язок понять “політика” і “влада”. Дефініція політики з точки зору 

первинності політики чи влади. Поняття “влада”. Генеза і природа влади. Різновиди 

влади. Концепції політичної влади (марксистська, структурно-функціоналістська, 

біхевіорис тська, телеологістська, фрейдистська та ін.). Сутніс ть трактувань 

дефініції політичної влади. Особливості політичної влади. Форми здійснення 

влади: панування, керівництво, управління, контроль. Диференціація влади. 

Легітимніс ть політичної влади.  

 

Тема 7. Політична система суспільства. 

Тлумачення термінів словосполучення “політична система”. Системний аналіз  

суспільс тва Т.Парсонса. Марксистське бачення поняття “політична система 

суспільс тва”. Концепції політичної системи Д.Істона, Г.Алмонда, К.Дойтча, 

Д.Трумена. 

Сутність політичної системи та її підсистем (інс титуціальної, 

регулятивної, функціональної, комунікативної, духовно-ідеологічної). 

Політичний процес як конкретне вираження функціональної підсистеми. 

Політичний режим як виявлення функціонування політичної системи. Види 

політичних режимів: демократичний, авторитарний, тоталітарний. Сучасні 

типології політичних систем: конституційна – англо-американська політична 

система; ліберально-демократична – політична сис тема континентально-

європейського типу; авторитарна політична система; тоталітарна політична 

система. 

 

Тема 8. Держава як головний інститут політичної системи суспільства. 

Сутність основних концепцій утворення держави (теологічної, 

патріархальної, договірної, завоювальної, класової, психологічної). Причини 

утворення держави. Сутність та основні ознаки держави. Функції держави. 

Типологія держав. Форми державного правління та їх характеристика. 
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Тема 9. Політична діяльність і політична свобода. 

Політична дія як предмет філософського осмислення. Історична зміна 

філософських поглядів на політичну діяльність. Сутніс ть та основні ознаки 

політичної діяльності. Види політичної діяльності. Форми політичної 

боротьби: мітинг, демонстрація, маніфестація, політичний конфлікт, 

політичний екстремізм, повстання, війна. Політичний компроміс. Політична 

взаємодія. “Круглий стіл” у політиці. Гуманізація суспільно-політичних 

відносин. Політичне предс тавництво. Публічне адміністрування. Політична 

залученіс ть. Демократія як спосіб урядування. Моральне спрямування як 

людиновимірний зміст політики. Діалектика політики і моралі. Історичні стадії 

вирішення проблеми взаємозумовленості політики і моралі. Сучасне 

розуміння спільних рис і відмінностей політики і моралі. Гуманістичний вимір 

політики. Політична етика. Поняття “свобода” і “політична свобода”. Дві 

концепції свободи: свобода “негативна” і політика; свобода “позитивна” і 

політика. Свобода і справедливіс ть. Свобода і рівніс ть. Лібералізм і свобода. 

Соціал-демократія і свобода. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА ГНОСЕОЛОГІЯ 

 

Тема 10. Політична свідомість як відображення політичних відносин. 

Політична свідомість як особлива форма суспільної свідомості. Структура 

політичної свідомості: буденна політична свідоміс ть (емпірична політична 

свідомість і суспільна політична психологія); теоретична політична свідоміс ть 

(політична теоретична свідоміс ть; політична ідеологія). Типи політичної 

свідомості (ліберальна, консервативна, соціалістична(комуністична); 

етатистська, анархістська, демократична, авторитарна, тоталітарна, 

радикальна, реформістська, революційна, бюрократична, ринкова). 

 



 
9 

Тема 11. Політична ідеологія. 

Генеза та тлумачення поняття “ідеологія”. Ідеологія як форма суспільної 

свідомості. Політична ідеологія. Структурні елементи політичної ідеології: 

політична ідея, політична гіпотеза, концепція політичного розвитку, політична 

теорія, політичний ідеал, політичне гасло, політична програма. Функції 

політичної ідеології: цілеутворююча, програмно-практична, інтегративна, 

мотивуюча, комунікативна, пізнавальна, аксіологічна, пропагандистська, 

апологетична. Особливості створення політичної ідеології.  

 

Лекція 12. Сучасні політичні ідеології. 

Різновиди сучасних політичних ідеологій. Ідеологія лібералізму. Ідеологія 

консерватизму. Ідеологія комунізму. Ідеологія соціал-демократії. Радикальні і 

національні ідеології. 

 

Тема 13. Політична філософія як теорія політичного пізнання. 

Політичне пізнання як предмет політичної філософії. Теорія політичного 

пізнання. Поняття “закономірніс ть політичного буття” і “закон політичної 

науки”. Свідоме та с тихійне у політичних законах. Марксистське та 

веберівське трактування суспільно-політичних законів: порівняльний аналіз. 

Механізм використання законів суспільно-політичної життєдіяльності: основні 

складові. Використання об’єктивних законів суспільно-політичного життя: 

можливості та межі. 

 

Тема 14. Політична філософія як методологія політичного пізнання. 

Поняття методології. Філософська методологія у вивченні політичних 

явищ і процесів. Загально-наукові методи вивчення політики. Спеціально-

пошукові методи політичного пізнання. Періодизація розвитку методології 

політичної науки (класичний, інс титуціональний, біхевіористський, 
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постбіхевіористський). Характеристика традиційних і сучасних методів 

політичного пізнання: історичний, нормативний, інституціональний, 

порівняльний (компаративний), системний, структурно-функціональний, 

біхевіорис тський. 
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