
Анотація навчальної дисципліни 

«ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ» 

 

 Анотація. дисципліна «Політична філософія» належить до переліку 

вибіркових дисциплін. У межах навчальної дисципліни представлені 

концептуальна структура, основні ідеї, історичний поступ та сучасні тенденції 

розвитку однієї з класичних філософських дисциплін – політичної філософії.  

Тематика політичної філософії з’являється в обширі філософського 

мислення вже у ранньому періоді його існування. Осмислення держави та 

цілеспрямованої побудови суспільного ладу зустрічаємо вже у досократичних 

ученнях. Відтоді феномен політичного та політична діяльність складають 

постійний предмет філософських зацікавлень.  Особливістю підходу до 

висвітлення політики в даному курсі є розуміння її не просто як окремої сфери 

життєдіяльності суспільства, а як універсального чинника організації 

людського буття та соціуму. Відтак в поле розгляду потрапляють не 

специфічно політичні явища, а все розмаїття суспільних явищ (соціальних, 

економічних, культурних, інтелектуальних) в їх ефекті політичного. 

Мета навчальної дисципліни: – надати знання з проблематики політичної 

філософії та історичного поступу політичної думки. Репрезентувати основні 

проблеми та концепти політичної філософії, досвід політичних практик та 

актуальні виклики світовому політико-правовому порядку. Сформувати 

розуміння послідовного розвитку філософського осмислення політики та її ролі 

в життєдіяльності суспільства.   

Попередні вимоги: 

Бакалавр має знати: специфіку філософських проблем у їхньому стосунку до 

політики; основні поняття і категорії філософії, основні етапи та 

характеристики соціально-політичного процесу; основні складові політичної 

ситуації сучасного світу. 

Бакалавр має вміти: збирати і узагальнювати інформацію щодо досягнень 

сучасної гуманітарної думки, застосовувати основні терміни і категорії 

філософії в аналізі цих явищ і процесів, аналізувати дані та ідеї, презентувати 

результати самостійних завдань. 

 Змістовні модулі: 

Тема 1. Що таке політика? Теоретична демаркація феномену політичного  

Тема 2. Влада і панування. Феномен політичної влади 

Мова викладання: українська 

Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ВП.3.02.01, 4 семестр 

Кількість кредитів: 4 

Форма заключного контролю: залік 

Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому 

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

заняття), 114 години самостійної роботи. 

Викладач: Пролеєв Сергій Вікторович, доктор філософських. наук, 

професор, професор кафедри теоретичної і практичної філософії. 

Інформація про викладача:  

http://philosophy.univ.kiev.ua/ua/view/prof_philosophy_dept/47/23/8 
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