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ВСТУП
1. Мета дисципліни – надання студентам знань про основні положення концептуалізації
соціальної реальності, діяльності та бачення перспектив соціального розвитку як політичних
та відповідними вміннями їхнього застосування у науково-теоретичній роботі, викладанні
навчальних дисциплін соціогуманітарного профілю, аналітичній діяльності та суспільнополітичній практиці.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні дані про
теоретичну і практичну філософію; про специфіку соціально-філософських та
філософсько-історичних проблем у їхньому стосунку до науки, релігії,
мистецтва як форм духовного життя людства; про засади критичного
осмислення філософських концепцій та про основні варіанти розв’язання
філософських проблем; про сутність й типи наукової раціональності; про
загальну структуру світогляду та теоретичної і практичної діяльності людини
з метою подальшого засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх
фахового використання у різних сферах соціальної практики.
2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову
інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної
філософії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень;
оперувати основними складовими теоретичної і практичної філософії у
повсякденному житті і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно
ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати
загальні риси онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних,
культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати
загальну оцінку стану і тенденціям розвитку культури, орієнтуватися в її
основних практиках;
3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні
проблеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та
практичної філософії; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії,
зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати
відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого
вдосконалення; здійснювати різні види дослідницької роботи (анотації,
реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії;
належним чином представляти результати проведених досліджень;
здійснювати комунікацію в професійному середовищі.
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Політична філософія належить до
переліку обов’язкових навчальних дисциплін, викладається у 4 семестрі бакалаврату
обсягом 4 кредити.
Концептуалізовано історію розвитку політичної філософії від класичного та
ранньомодерного її проектів до пізньомодерного. Їхня еволюція простежена в
контексті зміни політико-ідеологічного контексту. Сучасна політична філософія
виходить за рамки філософії політики і постає збагаченою розробками аналітичної,
комунікативної, постмодерністської філософій, філософії історії, філософської
антропології тощо.
4. Завдання (навчальні цілі) – забезпечити формування у студентів базових знань про
сутність, різновиди та закономірності філософського педагогічного процесу, а також
про основні філософські підходи до розвитку цих знань, а також щодо питань:

1) дослідити особливості розвитку філософського педагогічного процесу;
2) аналізувати конкретні аксіологічні підходи та дидактичні методики
забезпечення з точки зору різних теоретичних напрямів та персонального
внеску видатних мислителів;
3) сформувати навички самостійної підготовки методичних матеріалів для
проведення аудиторних занять з філософії у вищій школі;
4) навчитися представляти викладання філософії як сукупний результат
досягнень науково-дослідних програм та відповідних наукових шкіл, кожна з
яких має свої історичні та методологічні особливості.
5. Результати навчання:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація Методи
Методи
4. автономність та відповідальність) викладання
і
оцінювання
навчання
К
Результат навчання
Код
Знати:
1
Лекція,
Письмова
предмет,
методи, теоретичні
1.1 основи політичної філософії;
самостійна робота контрольна
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1
основну
проблематику
політичної
філософії
та
критично її осмислювати;
1
принципи
пізнання,
методології теоретичного та
практичного
опанування
проблематикою
політичної
філософії;
1
класичні
підходи до політичної
філософії – як їхні теоретичні
засади, так і належні умови
їхнього
практичного
адекватного застосування для
пізнання наявних суспільних
процесів, так і для наукового
передбачення, програмування і
суспільно-політичних змін;
1
новітні
типології сучасних
концепцій
політичної
філософії;

Семінар,
самостійна робота
Лекція,
самостійна робота

робота

Письмова
контрольна
робота

Самостійна Конспект
першоджерел

Семінар,
самостійна робота

1
Семінари,
особливості
нової
самостійна
робота
концептуалізації
філософського
знання
засобами політичної філософії.
Вміти:

робота
Усна доповідь,
екзаменаційна
робота

Усна доповідь,
письмова
контрольна
робота
Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни
7

7

7

7

6

6

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

2
Семінари,
демонструвати
знання
самостійна
робота
спеціалізованої літератури із
політичної філософії;

Усні доповіді,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
2
Семінар,
Усні доповіді,
пояснювати
історичні,
до
раціональні та ціннісні умови Самостійна робота пояснення
конспекту
формування
сучасних
першоджерел
концепцій
політичної
презентація
філософії;
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
2
Семінар,
презентація
пояснювати
плюралістичність
Самостійна
робота
самостійного
сучасних концепцій політичної
дослідження,
філософії;
текст
рекомендацій,
письмова
контрольна
робота
1
Семінар,
Усні доповіді,
здійснювати
дослідження
сучасних концепцій політичної Самостійна робота дискусії,
презентація
філософії,
спираючись
на
самостійного
наукові критерії класифікації
дослідження,
та оцінювання та уникаючи
текст
різних видів упередженості та
рекомендацій

5

Усні доповіді,
дискусії, текст
рекомендацій

5

Текст
рекомендацій

5

Усні доповіді,
текст
рекомендацій

4

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

4

некритичності;
1
Семінари,
здійснювати
порівняльне
Самостійна
робота
дослідження трьох та більше
можливих
пояснень
конкретних
супільнополітичних процесів з позицій
сучасних концепцій політичної
філософії;
2
Самостійна
здійснювати
експертну оцінку
робота
конкретних
проблемних
суспільно-політичних ситуацій
з позицій сучасних концепцій
політичної філософії.
комунікація:
Семінари,
3
демонструвати здатність до
самостійна
робота
вільної комунікації мовою
навчання;
Семінари
3
використовувати
знання
іноземних мов для аналізу
інформаційних
інтернетресурсів, читання новітньої
культурологічної літератури в
підготовці до семінарських
занять
та
написання

5

5

5

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

самостійних робіт;
2
презентувати
результати
проведених крос-культурних
досліджень
та
здійсненої
самостійної роботи у вигляді
доповідей, повідомлень, есе,
презентацій, конспектів;

Семінари

Семінари
3
брати
участь
у
фахових
дискусіях в процесі аудиторної
роботи;
Семінари
3
вести
полеміку
стосовно
питань політичної філософії в
умовах високої складності
конкретних
суспільнополітичних процесів на основі
володіння
категоріальнопоняттєвим
апаратом
політичної філософії.
автономність
та
відповідальність:
Самостійна
4
виконувати
комплексні
робота
завдання
та
професійні
обов’язки дослідника в галузі
практичної та теоретичної
філософії;
Семінари,
4
брати
участь у роботі фахових
аналітичних груп, вирішуючи самостійна робота
типові і нестандартні задачі із
всією
повнотою
відповідальності.

6. Співвідношення результатів навчання
результатами навчання
Результатинавчаннядисципліни
Програмнірезультатинавчання

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Дискусії

4

Дискусії

4

Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
Усні доповіді,
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій

5

дисципліни
.1

із
1
.2

4

5

програмними
1
.1
+

2
.1

4
.2

+
+
7. Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістових частини. Заняття проводяться у
вигляді лекцій, семінарів. Завершується дисципліна заліком.
Перша частина курсу присвячена дослідженню політичної онтології, політичної
антропології та політичної гносеології. Ключовими проблемами постають природне
право, політичні свободи та можливість побудови політичної теорії на основі концепції

4

соціального контракту. Розглядається теоретико-політичне підґрунтя проектів
соціальної модернізації.
Друга частина курсу присвячена дослідженню основних напрямів сучасної політичної
філософії під кутом зору полеміки політичної деонтології та політичного
консеквенціоналізму. Лібералізм, консерватизм, соціал-демократія, більш радикальні
ліві і праві ідеології розглядаються під кутом зору відмінного витлумачення цілей і
засобів, основних і побічних результатів втілення окремих політичних проектів.
8. Схема формування оцінки:
8.1 Форми оцінювання студентів
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки –
результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6);
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60%
загальної оцінки.
Критерії оцінювання:
Критерії оцінювання:
1. Усна відповідь:
3 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу
2-0 балів – студент не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, або
не аргументує свою позицію, або недостатньо використовує обов’язкову
літературу при відповіді, допускає суттєві неточності
2. Доповнення / дискусія:
1 бал – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення
теми,
0,4 бали – доповнення не містить інформацію, що суттєво розширює дискусію
3. Конспект першоджерел:
4-3 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними
власними зауваженнями та поясненнями
2-1 бал – студент законспектував текст без достатніх цитувань та пояснень
4. Самостійна індивідуальна робота у формі філософського есе:
2 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати,
використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє
самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження
/ письмової роботи
1-0 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом,
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує
обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність
проведеного дослідження / письмової роботи. Допускаються несуттєві
неточності та фрагментарність викладу

5. Створення таблиці ключових понять
4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
коректно підбирає ключові поняття до теми, використовує фахові
словники, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість
проведеного дослідження / письмової роботи
3-0 балів – студент не володіє у достатньому обсязі навчальним
матеріалом, або не використовує фахові словники, або не розкриває зміст
поставленого завдання, або допускає суттєві неточності, не демонструє
самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової
роботи
6. Складання бібліографії до обраної теми
4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
коректно підбирає першоджерела до теми, використовує обов’язкову та
додаткову
літературу,
демонструє
самостійність,
достовірність,
незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи
3-0 балів – студент не володіє у достатньому обсязі навчальним
матеріалом, або не згадує суттєві першоджерела, або не розкриває зміст
поставленого завдання, або допускає суттєві неточності, не демонструє
самостійність та достовірність проведеного дослідження / письмової
роботи
7. Підсумкова контрольна робота у вигляді тестування:
20-18 балів – студент допускає не більше 20% помилок у тестовій роботі
17-15 балів – студент допускає не більше 40% помилок у тестовій роботі
14-12 балів – студент допускає не більше 60% помилок у тестовій роботі
11-0 балів – студент допускає понад 60% помилок у тестовій роботі
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт

8.2 Організація оцінювання:
b – це кількість балів за виконаний вид роботи; n – це кількість разів для
виконання (значення b та n залежать від конкретного розподілу годин кредитів
на даний курс); ∑ - це сума балів за вид роботи.
Частина 1.
Види робіт

Семінар

Усна відповідь1
Протягом
першої
семестру

Семестрова кількість балів за другу
частину курсу (складає 50% від
можливих у цілому семестрі балів)
Minb 24 – ___(балів) Max b – 40___
(балів)
b
×n
∑
b
×n
∑
2
5
10
3
5
15
половини

Конспектипершоджерел

Доповнення
Протягом
першої
половини
семестру
Перелік текстів (не менше двох з
переліку)*:
1)
Рідель
М.
Свобода
і
відповідальність;

0,4

5

2

1

5

5

1

2

2

2

2

4

1

4

4

2

4

8

3

1

3

4

1

4

2) Муф Ш. Політика і політичне;
3) Скінер К.. Колінгвудівський
підхід до історії політичної думки;
4) Беньямін В. Щодо критики
насильства;
5) Арендт Г. Що таке авторитет?
6) Альтюсер Л. Ідеологія
ідеологічні апарати держави

Самостійнаіндивідуальна
робота

та

* можливі й інші теми
Протягом
першої
половини
семестру
Філософське есе з переліку тем (по
дві теми на вибір):
1)
Обгрунтування
специфіки
політичної філософії (на основі
одного з класичних текстів);
2) Порівняльний аналіз двох
різних підходів до обгрунтування
політичного (на основі класичних
текстів);
3) Політична філософія як
особливий спосіб тематизації,
проблематизації та
концептуалізації світу як
політичного світу;
4) Політична філософія і політична
наука: тотожність об’єкту, різні
способи конституювання
предмету;
5) Політична філософія як
розгалуження практичної
філософії;
6) Перформативна позиція
політичної філософії
7) Лібералізм як модельна
структура модерної політичної
філософії;
8) Відкритість понять політичної
філософії: поняття як програма
пошуків і принцип запобігання
помилок
** можливі й інші теми
Протягом
першої
половини
семестру
Створення
таблиці
ключових

понять з обраної теми і пошук
їхніх еквівалентів іноземними
мовами**.
Перелік тем на вибір студента:
1) філософіялібералізму;
2) філософія консерватизму;
3) філософіясоціал-демократії
** можливі й інші теми
протягомпершоїполовинисеместру
Складання бібліографії до обраної
теми і написання анотацій до
них***.
Перелік тем на вибір студента:
1) традиція контрактуалістської
філософії;
2)
традиція
децизіонізму
у
політичній теорії;
3) традиція інституціоналізму у
політичній теорії;
*** можливі й інші теми
протягомпершоїполовинисеместру

3

1

3

4

1

4

Частина 2
Видиробіт

Семінар

Семестровакількістьбалів за
другу частину курсу (складає
50%
відможливих
у
ціломусеместрібалів)
Minb 24 – Max b – 40___
___(балів)
(балів)
b
×n ∑
b
×n ∑
2
5
10 3
5
15

Усна відповідь2
протягомдругоїполовинисеместру
Доповнення

0,4

5

2

1

5

5

1

2

2

2

2

4

1

4

4

2

4

8

протягомдругоїполовинисеместру
Конспектипершоджерел

Перелік текстів (два з переліку)*:
1) Штраус Л. Природне право і історія;
2) Аренд Г.Становище людини;
3) Рорті Р. Справедливість, іронія
солідарність

і

4) Міл Дж.Ст. Про свободу
5. РолзДж. Політичний лібералізм (Частина ІІ
Три головні ідеї)
* можливі й інші тексти
протягомдругоїполовинисеместру
Самостійнаіндивідуальна

Філософське есе (одне з переліку тем**):

робота

1) філософія неолібералізму;
2) філософія неоконсерватизму;
3) філософія лівих політичних рухів
** можливі й інші теми
протягомдругоїполовинисеместру
Створеннятаблиціключових понять з обраної
теми
і
пошукїхніхеквівалентівіноземнимимовами**.
Перелік тем на вибір студента:
1) концепціїмінімальноїдержави;
2) політичнафілософіяпостмодернізму;
3) концепціїелектронноїдемократії;
** можливі й інші теми
протягомдругоїполовинисеместру
Складаннябібліографії до обраної теми і
написанняанотацій до них***.
Перелік тем на вибір студента:
1) політична деонтологія;
2) теоріїсправедливості;
3) концепції деліберативної демократії;
*** можливі й інші теми
Протягом другої половини семестру

Підсумкова контрольна
робота/залік
у разі відсутності студента на
відпрацьовуються у письмовій формі.
1

семінарському

занятті,

3

1

3

4

1

4

3

1

3

4

1

4

12

1

12

20

1

20

на

семінарі

розглянуті

При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова кількість ПКР (підсумкова контрольна
балів
робота)
Мінімум
48
12
Максимум
80
20
8.3. Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0 59
60-100
0-59

питання

Підсумкова
оцінка
60
100

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
№
Назва лекції
Самостійн
п/п
Лекції
Семінари
а робота
Частина 1.
Тема 1. Політична філософія в системі
1
2
2
2
філософського знання
Тема 2.Філософія природного права vs
2
2
2
3
теорія суспільної угоди
Тема 3.Політично-філософська доктрина
3
2
2
2
лібералізму
Тема 4. Політично-філософська доктрина
4
2
2
2
консерватизму
Тема 5. Політично-філософська доктрина
5
2
2
2
націоналізму
Тема 6. Теорії соціальної емансипації в
6
контексті
політично-філософської
2
2
2
проблематики
Тема 7. Політична філософія перед
7
2
2
3
викликами Модерну
Проміжна контрольна робота
Min -6
8
Max -10
Частина 2.
Тема 8. Деонтологічний поворот в сучасній
9
2
2
3
політичній філософії
10 Тема 9. Дискурс справедливості
2
2
2
Тема 10.Неолібералізм, лібертаризм і
11
2
2
2
мінархізм (концепція мінімальної держави)
Тема
11.
Концепція
деліберативної
12
2
2
2
демократії
Тема 12. Комунітаризм і філософія
13
2
2
2
мультикультуралізму
Тема 13. Постмодерністська і феміністська
14
2
2
3
критика політичної філософії
15 Тема 14. Концепції електронної демократії
2
2
2
Конспекти першоджерел
Min -6
16
Max - 10
Індивідуальна самостійна робота
Min -3
17
Max - 4
Підсумкова контрольна робота
Min -6
18
Max -10
ВСЬОГО
28
28
32
Загальний обсяг
Лекцій
Семінари
Самостійна робота

– 72год., в тому числі:
– 13 год.
– 26 год.
– 46год.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ:
1. Політична філософія і політична наука: тотожність об’єкту, різні способи
конституювання предмету.
2. Відкритість понять політичної філософії: поняття як програма пошуків і
принцип запобігання помилок.
3. Традиція філософії природного права та соціального договору
4. Традиція філософії лібералізму.
5. Традиція філософії консерватизму.
6. Традиція філософії націоналізму.
7. Традиція філософії соціального протесту.
8. Політична філософія як підґрунтя теорій модернізації.
9. Характерні риси класичної політичної філософії.
10. Модерна політична філософія: рання і пізня.
11. Політична деонтологія: основні ідеї.
12. Політичний консеквенціалізм: основні ідеї.
13. Політичний перфекціонізм: основні ідеї.
14. Теорія політичних чеснот: основні ідеї.
15. Теорія політичних цінностей: основні ідеї.
16. Концепція мінімальної держави.
17. Концепція деліберативної демократії.
18. Філософія комунітаризму.
19. Критика політичної
структуралізму.

філософії

з

боку

постмодернізму

і

пост

20. Критика контрактористських теорій справедливості: “справедливість як
досвід неможливого”.
21. Онтологічне тлумачення прав особистості в епоху Реформації.
22. Партикулярні концепції особи в ранньому лібералізмі, утилітаризмі та
інтуїтивізмі.
23. Англо-американська та європейська традиції: принципово різні підходи
конституювання сфери належного.
24. Правопозитивістський, утилітаристський
скепсис щодо природи справедливості.

та

системно-теоретичний

25. Справедливість у договірних теоріях: проблема легітимації.
26. Справедливість розподілу та справедливість обміну у Аристотеля.

27. Рецепція античної ідеї природного закону (Тома Аквінський, Гуго СенВікторський, Марсилій Падуанський).
28. Спосіб легітимації та критики позитивного права з позиції природного
закону (ГугоГроцій, Т. Гобс, Дж.Локк).
29. Контрактуалістська модель Т.Гобса, Дж.Лока та Ж.-Ж. Русо.
30. Теорія апропріації Дж. Лока.
31. Д.Г’юм: критика гіпотетичного контракту і його обов’язковості.
32. Гіпотетична угода у І.Канта.
33. Політична антропологія Г.Аренд.
34. Рецепції філософії І. Канта в англо-американських версіях політичної
філософії.
35. Рецепції філософії Г.Ф.В.
політичної філософії.

Геґеля

в

англо-американських

версіях

36. Критика кантіанської та гегельянської традиції політичній філософії в
сучасному прагматизмі (Р.Рорті).
37. Концепція соціальної кооперації Дж.Ролза.
38. Гіпотетична базисна структура суспільства в теорії Дж.Ролза.
39. Лібертаристська концепція Р.Нозіка.
40. Концепція мінімальної держави Р.Нозіка.
41. Конституція свободи Ф.фонГаєка.
42. Співвідношення
формальної
доповнювальності
справедливості і етикою добра (К.-О.Апель).

між

етикою

43. Дистрибутивна справедливість у концепції субсидіарності (О.Гьофе).
44. Критика деонтологічного проекту звільнення (М.Сендел, Ч.Тейлор,
М.Волзер, Е.Макінтайр).
45. Царини справедливості (М.Волцер).
46. Деконструктивістський
Ж.Дериди.

підхід

до

насильства

та

справедливості

47. Дослідження підвалин комунікативних практик в межах сучасної
практичної філософії.
48. Інституційно-нормативна “закономірність” політичної свободи.
49. Лібералізм як модельна структура модерної політичної філософії.
50. Матеріальне апріорі політичної свободи – можливості вибору влади.
51. Принципи політичної етики: принцип збереження і принцип зміни.

52. Дискурсивний принцип організації спільної відповідальності.
53. Принципи нейтрального політичного ставлення: презумпція свободи,
абсолютні права, принцип обмеження.
54. Принципи розподілу: принцип кінцевого
відповідності взірцеві, історичні принципи.

результату,

принцип

55. Фактичне апріорі традиції спільноти.
56. Комунітарні умови ідентичності особистості: солідаризація з благом та
цілями модерної спільноти.
57. ”Перфекціоністська
теза”:
неможливість
конкуруючих концепцій блага.

нейтральності

щодо

58. Конституційний патріотизм як постконвенціональний патріотизм.
59. Приватна мораль самоудосконалення і публічна мораль пристосування.
60. Зміна “доктрини об’єктивності” на “доктрину солідарності”.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна:
1. АрендГ. Становище людини. – Львів, 1999.
2. Консерватизм. Антологія.. 2-ге вид. / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. - К.: ВД
"Простір", "Смолоскип", 2008. - xxviii + 788 c.
3. Лібералізм. Антологія / Упорядники Олег Проценко, Василь Лісовий. - К.:
Смолоскип, 2009. - 1164 с.
4. Навколо політики. – К.: ДіЛ, 1995.
5. Націоналізм: Теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера:
Антологія / Упор. О. Проценко, В. Лісовий; Наук. т-во ім. В. Липинського. — 2-ге
вид., перер. і доп. — К.: Смолоскип, 2006. — 683 с.
6. Рорті Р. Постмодерністський буржуазний лібералізм// Р.Рорті, Р.Козеллек – К.:
УФФ, 1998.
7. Cучасна політична філософія. – К.: Основи, 1998.
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