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вступ

Анотацiя

,Щисциплiна спрямована на вивчення теоретичних положень i практики
взаемодii держави, бiзнесу, суспiльства та людини у сферi соцiальноf
вiдповiдальностi як умови стiйкого технологiчного розвитку сучасного
суспiльства. ,Щисциплiна допомагае студенту оволодiти iнновацiйним способом
мислення, отримати базовi уявлення про основи сучасного наукового знання, що
сприятиме розвитку загаJIьноi культури й соцiалiзацii особистостi; навчас

розумiти причинно-наслiдковi зв'язки розвитку суспiльства та життедiяльностi
людини у ньому.

,Щана дисциплiна навчае студентiв аналiзувати суспiльнi явища з точки зору
соцiальноi вiдповiдальностi, пiсля опрацьовування рiзноманiтних джерел
iнформацii формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рiшення.
Майбутнiй фахiвець вчиться творчо використовувати одержанi знання у своiй
матерiально-практичнiй та духовнiй дiяльностi, грамотно формулювати власну

думку з будь-яких свlтоглядниху з оудь-яких свlтоглядних питань, впевнено и арryментовано захищати
ry позицiю.
Ключовi слова: фiшософiя, сучасне суспiльство, соцiальна вiдповiдальнiсть,

власну позицlю.

наукове знання, соцl€tльнии розвиток.

Abstract

The discipline is aimed at studying the theoretical principles and practices of
interaction between the state, business, society and human in the field of social
responsibility as а condition fоr sustainable technological development of mоdеrп
society. The discipline helps the student to master the innovative way of thinking, to get

а basic idea of the basics of modern scientific knowledge, which will contribute to the
development of general culture and socialization of the individual; teaches to
understand the causal links between the development of society and human life in it.

This discipline teaches students to analyze social phenomena in terms of social
responsibility, after processing various sources of information to fоrm their own point
of view, draw conclusions, make decisions. The future specialist learns to creatively use
the acquired knowledge in his material-practical and spiritual activity, to formulate his
own opinion on any worldview issues, to defend his own position with confidence and

argumentation.
Keywords: philosophy, mоdеrп society, social responsibility, scientific

knowledge, social development.



Найменування показникiв
Галузь знань, спецiа-пьнiсть (освiтня

програма), освiтнiй piBeHb

Характеристика
навчальноi дисциплiни

.Щенна

форма
навчаЕня

Заочна
форма

навчання
Кiлькiсть кредитiв - 4

Yci спецiальностi та ocBiTHi
програN{и, за якими ведеться
пiдготовка в Нацiона_пьному

унiверситетi кораблебулування
iMeHi адмiра;lа Макарова

вибiркова
Модчлiв- 1 PiK пiдготовки:
Змiстових модулiв - 3

1_й 1_й
Електроний адрес РПНД
на сайтi Унiверситету:

Загальна кiлькiсть годин -
|20

Семестпи
l-й l_й

Тижневих годин для
денноi форми навчаЕня:
аудиторних - 3;

catr,tocTiйHoi роботи
студента - 5.

Освiтнiй piBeHb: другий
(магiстерський)

Лекцii
30 год 12 год
CeMiHancbKi заняття
15 год б год
самостiйна робота
75 год l02 год

Iндивiдуальнi завдання

Вид контролю: залiк
Форма коптDолю: yсна

1. Опис навчальноiдисциплiни

Спiввiдношення кiлькостi годин

iндивiдуальноi роботи становить (%):

аудиторних занять до самостlино1 та

для денноi форми навчання - 60%;

для заочноi форми навчання - 18%.

2. Мета вивчення навчальноi дисциплiни

Метою навч€шьноi дисциплiни "Фiлософiя вiдповiдшrьного розвитку
сучасного суспiльства'l е вивченнrI теоретичних положень i практики взаемодii

держави, бiзнесу, суспiльства та людини у сферi соцiальноi вiдповiдаltъностi як

умови стiЙкого технологtчного розвитку сучасного суспiльства. ,Щисциплiна

допомагае студенту оволодiти iнновацiЙним способом мислення, оц)имати базовi

уявлення про основи сучасного наукового знання, що сприятиме розвитку
загальноi культури й соцiалiзацii особистостi; навчас розумiти причинно-

наслiдковi зв'язки розвитку суспiльства та життедiяльностi людини у ньому.



3. Передумовц для вивчення дисциплiни

Передумови для вивчення дисцигrлiни вiдсутнi.

4. Очiкувацi результати навчання

,Щисциплiна "Фiлософiя вiдповiдального розвитку сучасного суспiльства"

навчае студентiв аналiзувати суспiлънi явища з точки зору соцiальноТ

вiдповiда-пьностi, пiсля опрацьовування рiзноманiтних джерел iнформацii

формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рiшення. Майбутнiй

фахiвець вчиться творчо використовувати одержанi знання у своiй матерiально-

практичнiй та луховнiй дiяльностi, грамотно формулювати власну думку з будь-

яких свiтоглядних питань, впевнено й арryментовано захищати власну позицiю.

5. Програма навчальноi дисцицлiни

Змiстовий модуль 1. Iдея стulлого розвитку суспiльства

Тема 1. Глобалънi проблеми людства як необхiдна передумова для

формування концепцiТ сталого розвитку [1]. стр. 18-36, [2]. стр. 90-|24,

[3]. стр. 25-32.

Тема 2. Фiлософськi проблеми геополiтики та екологiчноi безпеки

[1]. стр. 35-58, [2]. стр. 125-|36, [3]. стр. 33-78.

Тема 3. ФормуваннrI концепцii сталого розвитку. Генезис поняття "сталий

розвиток [2]. стр. |З7-|55, [5]. стр.65-89.

Тема 4. Взаемозв'язок фiлософii, полiтики та екологii в практицi

мiжнародних вiдносин [4]. стр. З2-46, [5]. стр. 90-9б.

Тема 5. Iдея збереження в мiфологii та натурфiлософii. Еколого-полiтичний

час (екохронополiтiка) i свiтовий розвиток [4]. стр. 47-6|, [5]. стр. 97-109.

Змiстовий модуль 2. Онтологiчнi засади ст€lлого розвитку суспiльства

Тема б. Аналiз зберiгаемого та мiнливого в рацiональнiй онтологiТ

[4]. стр. 62-89, [5]. стр. 120-135.



Тема 7. Фiлософськi аспекти полiтико-екологiчного дискурсу [3]. стр.68-78,

[5]. стр. |36-|42.

Тема 8. Стале та мiнливе в дiалектичному матерiалiзмi [2]. стр. 128-141.

Тема 9. Екопогiчна складова проблеми "якостi життя" у KoHTeKcTi

формування нового свiтового порядку [2]. стр. |42-|57.

Тема 10. Фiлооофське трактування механизмiв розвитку [4]. стр. 90-112,

[5]. стр. 143-155.

Змiстовий модуль 3. Сталий розвиток суспiльства та мiждисциплiнарнi

дослiдження

Тема 11. Теорiя рiвноваги Г. Спенсера та тектологiя О. Богданова

[2]. стр. 158-179, [3]. стр. 92-11-2.

Тема 12. .Щослiдницька дiяльнiсть Римського Клубу [5]. стр. 15б-178.

Тема 13. Системний рух та проблема ст€lлого розвитку [4]. стр. 113-128,

[5]. стр. 179-190.

Тема 14. Етноконфесiальний фактор забезпечення глобальноi екологiчноi

безпеки [5]. стр. 19L-2L5.

Тема L5. Футурологiчнi проблеми ст€lлого розвитку [2]. стр. 180-215,

[3]. стр. 2|6-237.

Тематичний план навчальноi дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем

Кiлькiсть годин
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Змiстовий модуль 1. Iдея ста.пого розвитку суспiльства

Тема 1. Глобальнi проблеми людства як
необхiдна передумова для формування
концепцii сталого розвитку.

6 2 2 2 6

2

2 4

Тема 2. Фiлософськi проблеми
геополiтики та екологiчноi безпеки.

6 2 2 2 6 5

Тема 3. Формування концепцii стшlого
розвитку. Генезис поняття "сталий
розвиток".

6 2 4 6 5



Назви змiстових модулiв i тем

Кiлькiсть годин

денна форма заочна форма
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Тема 4. Взаемозв'язок фiлософii,
полiтики та екологii в практицi
мiжнародних вiдносин.

6 2 4 6

2

5

Тема 5. Iдея збереження в мiфологii та
натурфiлософii. Еколого-полiтичний час
(екохронополiтiка) i свiтовий розвиток.

6 2 4 6 5

Разом за змiстовим модулем 1 30 10 4 16 30 4 2 24

Змiстовий модуль 2. Онтологiчнi засади стаJIого розвитку суспiльства

Тема 6. Аналiз зберiгаемого та
мiнливого в рацiона_гlьнiй онтологii.

6 2 4 6

2

5

Тема 7. Фiлософськi аспекти полiтико-
екологiчного дискурсу.

6 2 2 2 6 2 4

Тема 8. Ста.ше та мiнливе в
дiалектичному матерiалiзмi.

6 2 4 6

2

5

Тема 9. Екологiчна складова проблеми
"якостi житfя" у KoHTeKcTi формування
нового свiтового порядку.

6 2 4 6 5

Тема 10. Фiлософське трактування
механизмiв розвитку.

6 2 2 2 6 5

Разом за змiстовим модулем 2 30 10 4 16 30 4 2 24

Змiстовий модуль 3. Сталий розвиток суспiльства та мiждисциплiнарнi дослiдження

Тема 11. Теорiя рiвноваги Г. Спенсера
та тектологiя о. Богданова.

t2 2 l0 l2

2

|2

Тема 12. Щослiдницька дшльнlсть
Римського Ifuубу.

|2 2 J 7 l2 2 10

Тема 13. Системний рух та проблема
стаJIого розвитку.

|2 2 2 8 12 10

Тема 14. Етноконфесiшrьний фактор
забезпечення глобальноi екологiчноi
безпеки.

l2 2 10 |2

2

10

Тема 15. Футурологiчнi проблеми
стtIлого розвитку.

|2 2 2 8 |2 |2

Разом за змiстовим модулем 3 60 l0 7 4з 60 4 2 54

Усього годин I20 з0 15 75 l20 |2 6 l02



Теми ceMiHapcbкиx занять

J,,lb

зiп
назва теми

кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

1 Класифiкацiя глобальних проблем. 2 2

2 Особливостi та методи вирiшення глоба;lьних проблем. 2

J Аксiологiчний аспект екологiчноi полiтики. 2 2

4
Формування стратегii розвитку MicT в межах загальносвiтовоf
концепцii стtlлого розвитку.

2

5
Римський Клуб як iнiцiатор глобального моделюванЕя свiтового
розвитку.

J 2

6 Iндикатори й iндексацiя сталого розвитку. 2

7
Фiлософськi аспекти концепцiт сталого розвитку й проблема
гуманiзацii cBiToBoT полiтики.

2

рАзом 15 6

Самостiйна робота

Розподiл годин самостiйноi роботи для студентiв денноТ форми навчання:

-пiдготовка до лекцiйних занять - 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1

лекцiю);

- пiдготовка до практичних занять - |-2 год/1 заняття;

- пiдготовка до семiнарських занять- 2-4 годlt заняття;

- пiдготовка до лабораторних робiт -2-3 го.ц/1 робота;

-написання рефератiв, есе, виконання розрахункових, розрахунково-
графiчних або графiчних робiт, домашньоi контрольноi роботи, перекладу,

аналiтичний огляд, анаJIiз практичних, проблемних ситуацiй (обсяг однiеi роботi
10-20 аркушiв А4) - MiHiMyM 15 годин на 1 роботу;

- пiдготовка до контрольних заходiв - (15-30) год. на 1 захiд.

Розподiл часу самостiйноi роботи

J\ъ

зlл
Вид роботи

Кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

l Пiдготовка до лекцiй l5 6

2 Пiдготовка до ceMiHapiB |4 l2



Ns

з/п
Вид роботи

Кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма
a
J Пiдготовка рефератiв 16 54

4 Пiдготовка до за-пiку 30 30

рАзом 75 |02

б. Засоби дiагностики результатiв цавчання та методiв ik
демонстрування

Засобами оцiнювання та методами демонстрування результатiв навчання з

дисциплiни "Фiлософiя вiдповiдального розвитку сучасного суспiльства" е:

- усн1 вlдповlд1 на семlнарських заняттях;

- пiдготовка рефератiв;

- з€Lлlк.

7. Форми поточного та пiдсумкового контролю

,Щосягнення студента оцiнюються за 1 00-ба_гrьною системою Унiверситету.

Пiдсумкова оцiнка навч€tльного курсу включае в себе оцiнки з поточного

контролю i оцiнки заключного залiку. У кожного компонента своя частка в

загальнiЙ системi оцiнок. У промiжних оцiнках студент може набрати максимум

б0 балiв. Пiд компонентом промiжних оцiнок розумiються поточнi оцiнки

протягом семестру (активнiсть, участь в дискусiях; виконання завдань та iнше).

Питома вага заключного залiку в загальнiй системi оцiнок - 40 балiв. Право

здавати заключниЙ залiк надаеться студенту, якiЙ з урахуванням отриманих балiв

промiжних оцiнок i заключного залiку може набрати р€вом не менше б0 балiв.

Пiдсумкова оцiнка навч€tllьного курсу е сумою промiжних оцiнок i оцiнки залiку.

За-гriк вiдбуваеться у уснiй формi цшяхом вiдповiдi на 4 питання залiкового

бiлету. За вiдповiдь на кожне питання студент може отримати максимум 10 балiв.

Поточний контроль проводиться на кожному ceмiHapcbKoMy заняттi та за

результатами виконання завдань самостiйноi роботи. BiH передбачае оцiнювання

теоретичноi пiдготовки здобувачiв вищоi освiти iз зазначеноi теми (у тому числi,

самостiЙно опрацьованого матерiалу) пiл час роботи на семiнарських заняттях.

l0



Зарахування кредитiв навч€tльного курсу можливо тiльки пiсля досягнення

результатiв, запланованих РПНД, що виражаеться в однiй з позитивних оцiнок,

передбачених чинним законодавством.

ВИповiдi на
ceMiHanax Критерii оцiнювання

4
Вiдповiдь правильна, повна, логiчна,
узагаJIьнення, використанi мiжпредметнi
висновки.

мiстить аналiз, систематизацiю,
зв'язки, мiстить аргументованi

J
Вiдповiдь в цiлому правильна, достатньо повна, логiчна; допущенi HecyTTeBi
помилки та неточностi у викладеннi матерiалу

2 Вiдповiдь частково правильна, мiстить неточностi, недостатньо обrрунтована.

l
Вiдповiдь ма€ cyTTeBi помилки, аргументи несформульованi,
використовуються HeBipHa термiнологiя.

0
Стулент не дае вiдповiдi або вiдповiдь мiстить значну кiлькiсть суттевих
помилок.

Пiдготовка
рефераry

Критерii оцiнювання

16

Змiсть роботи вiдповiдае обранiй TeMi; наявнiсть чiтко сформульованоi
проблеми; адекватнiсть формулювання об'€кта, предмета, мети та задач
доспiдження; наявнiсть посилань на використану лiтературу та вiдповiднiсть
Оформлення роботи стандарту; вiдповiднiсть висновкiв MeTi та завданням
ДОСлiДЖення. Робота виконувалась систематично та вчасно подана на перевiрку
науковому керiвнику у вiдповiдностi iз планом виконання.

12

Змiсть роботи вiдповiдае обранiй TeMi; але мас поверхневий аналiз, MaTepia-Tl
викладено непослiдовно та необqрунтовано. Робота виконувttлась не
систематично та подана на перевiрку науковому керiвнику з порушенням плану
виконання курсовоi роботи.

8

Студент вiдтворюе значну частину теоретичного матерiа-пу,
розумiння основних положень i лише за допомогою
виправляти помилки, серед яких е значна кiлькiсть суттсвих.

виявJUIе знання 1

викладача може

4
Студент виявляе знання i розумiння
допомогою викладача може виправляти
суттсвих.

бiльшостi положень, але лише за
помилки, серед яких е значна кiлькiсть

0
Робота не носить дослiдницького характеру,
пред'являемим вимогам. У роботi немае
декларативний характер.

не мае аналiзу i не вiдповiдае
висновкiв або вони носять
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ВЦповiдi па
питання
залiку

Критерii оцiнювання

10

Вiдповiдь логiчно побудована, студент
показуе глибокi знання з питання бiлету,
вiдповiдае на поставленi запитання.

чiтко та стисло
пiд час доповiдi

викладае матерlал,
впевнено i докладно

8

Стулент спроможний чiтко та стисло зробити доповiдь, дае правидьну
вiдповiдь на запитання бiлету, але не завжди упевнений в аргументацii, чи не
завжди коректно iT формулюе.

6
Студент спроможний чiтко та стисло
обцрунтовуе MaTepia.rr, аJIе допускае
запитання.

вiдповiсти на питання бiлету, належно
cyTTeBi неточностi у вiдповiдях на

4

Студент невпорядковано дас вiдповtдl
вiдповiдь на поставленi запитання i
позицiю, але надае неповнi, поверховi,
питання-

на питання бiлету, наN{агаеться джи
робить спроби аргументувати свою

необrрунтованi вiдповiдi на поставленi

2
Стулент невпорядковано дас
аргументувати свою позицiю,
запитання членiв KoMiciT.

вiдповiдь на питання бiлету, не спроможний
не може впевнено й чiтко вiдповiсти на додатковi

Форма контролю
максимальна кiлькiсть балiв

Щенна форма Заочна форма

Вiдповiдi на семiнарських зt}няттях 7 х 4 баlм: 28 ба_пrв 3х4бали=12бшiв
Пiдготовка рефератiв 2 х |6 ба;liв : 32 бым 3 х 16 балiв:48 баrriв

Залiк 4 х l0 балiв:40 балrв 4 х 10 бшiв:40 бшriв

Всього l00 100

8. Критерii оцiнювання результатiв навчання

!енне вiru{iлення Заочне вiru{iлення

Вид роботи Бали вид роботи Бали

зм1

тl-т5 Пiдготовка реферату JФl 1б Пiдготовка реферату Nч 1 16

т1 CeMiHapcbKe заняття Jrlb 1 4 CeMiHapcbKe занятгя Jф 1 4

т2 CeMiHapcbKe занятгя Jt2 4

зм2

т6-т10 Пiдготовка реферату Nч2 16

т7 CeMiHapcbKe занятгя Ns3 4 CeMiHapcbKe заняття Ns2 4

т10 CeMiHapcbKe занятгя Ns4 4
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,Щенне вiддiлення заочне вiддiлення

Вид роботи Бали Вид роботи Бали

змз

T1l-Tl5 Пiдготовка реферату Nч2 16 Пiдготовка реферату Nч3 16

T12 CeMiHapcbKe заняття Ns5 4 CeMiHapcbKe заняття Jф3 4

тlз CeMiHapcbKe заняття Jфб 4

т15 CeMiHapcbKe заняття J\b7 4

Пiдсумковий
контроль

Залiк 40 Залiк 40

Сума 100 100

9. Засоби навчання

У спецiаrrъних засобах навчання потреби немае.

10. Рекомендованi джерела iнформацii

Основна лiтераryра

1. Герасимчук, З. В. Регiональна полiтика ст€tлого розвитку: теорiя,

методологiя, практика / З. В. Герасимчук. - Лучьк: Надстир'я, 2008. -
528 с.

2. Сталий розвиток та екологiчна безпека суспiльства: теорiя, методологiя,

практика l В. М. Андерсон, Н. М. Андреева, О. М. Алимов та iH. -
Сiмферополь: ИТ "Ариал", 2011. - 589 с.

З. Сталий розвиток та екологiчна безпека суспiльства в економiчних

трансформацiях / Н. М. Андреева, В. О.Бараннiк, е.В.Бслашов та iH. -
Сiмферополь: Фенiкс,2010. - 582 с.

4. Перетворення нашого cBiTy: Порядок денний у сферi ст€tлого розвитку до

2030 року / Резолюцiя, прийнята Генеральною Асамблеею ООН 25 вересня

20|5 року. - Киiв: IIАРАIIАН,2016. - 138 с.

5. Фiнансове забезпечення ст€tlIого розвитку регiонiв Украiни: мiжбюджетнi

вiдносини та iнновацiйнi iнструменти стимулювання l За ред.

I. М. Ваховича. - Луцьк: Волиньполiграф , 201_4. - 33 1 с.
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Щопомiжна лiтература

1. Глобальные проблемы человечества / под ред. А.В. Кацуры. - М.: Изд-во
МГУ, 2006. - 264 с.

2. Кондратьев, К.Я. Экология - экономика - политика / К.Я. Кондратьев,

В.К. Щонченко, К.С. Лосев, А.К. Фролов. - СПб.: СПбНЦ, |996. - 828 с.

З. Программа действий- Повестка дня на XXI век и другие документы
конференции в Рио-де-ЖанеЙро в популярном изложении / сост.

М. Китинг. - М.: Щентр "За наше общее будущее", 1993. - 455 с.

4. ПатлайчУко О.В. Методичнi вказiвки для проведення занять з курсу

"Фiлософiя сталого розвитку" / О.В. Патлайчук. - МиколаiЪ: НУК,20|4.-
82 с.

5. Патлайчук, О.В. Органiчна теорiя суспiльства Г. Спенсера як перша

спроба створення мiждисциплiнарноi Teopii сталого розвитку l
О.В. Патлайчук // Гуманiтарний вiсник НУК: зб. наук. праць. - Вип. 8. -
МикопаiЪ: Iлiон, 2015. - С. 90-93.

6. Патлайчук, О.В. Розгляд категорii справедливостi крiзь призму природно-

правового свiтогляду та концепцiТ сталого розвитку / О.В. Патлайчук //

Гуманiтарний вiсник НУК: зб. наук. праць. - Вип. 7. * МиколаiЪ: Iлiон,
2014. _ с. 93-98.

7. Прохоров, Б.Б. Социальная экология / Б.Б. Прохоров. - М.: Академия,
20|2. - 432 с.

8. Сато, С. Реинжиниринг окружающей среды / С. Сато, Х. Кумамото. -
СПб.: Бизнесс-пресса, 2002. -240 с..

9. ТУраев, В.А. Глобальные вызовы человечеству / В.А. Тураев. - М.: Логос,

2002. - |92 с.

10. ФОмичев, А.Н. Проблемы концепции устойчивого экологического

Р€ВВиТия. Системно-методологическиЙ анализ / Д.Н. Фомичев. - М.:
Либроком, 2009. -216 с.

Iнформацiйнi ресурси в IHTepHeT

1. Гуманiтарний вiсник НУК: збiрник наукових праць. - Режим доступу:
http ://hvnuk. с om. ual.

2. Iнститут фiлософii iMeHi Г.С. Сковороди НАН УкраiЪи: публiкацii. -
|4



Режим до ступу : htф s : //www. fi l о so f. с оm. ualpubl ik. htm.

3. Антропологiчнi вимiри фiлософських дослiджень: збiрник наукових
праць. - Режим доступу : http s ://1 ibrary. di it. edu. ua/uk/ artic|e l 3 7 7 .

4. Humanitarium: збiрник наукових праць з педагогiки, психологii,

ф iлосо ф ii. - Режим доступу : http s ://humanitarium. с оm. ua./index. php/hum.

5. Sententiae: iсторико-фiлософський журнztл. - Режим доступу:
https ://sententiae.vntu. edu.ualindex.php/sententiae.

6. А6ýс/Щокса: збiрник Еаукових праць з фiлософiТ та фiлологii. * Режим

доступу: http ://doxa.onu.edu.ual.

7. Актуа_гlьнi проблеми фiлософiТ та соцiологiТ: збiрник наукових праць. -
Режим доступу : htф : //apfs. onua. edu. ualindex. рhр/АРF S .

8. Вища ocBiTa Украiни: журнал. - Режим доступу: https://wou.npu.edu.ual.

9. Гiлея: науковий вiсник. - Режим доступу: htф://www.gileya.org/.

l0. Вiсник Житомирського державного унiверситету iMeHi I. Франка.

Фiлософськi науки. - Режим доступу : htф ://philosophy.visnyk. zu. edu.ua/.

11. Вiсник Киiвського нацiон€lльного унiверситету iMeHi Т. Шевченко. Серiя

"Фiлософiя, полiтологiя". * Режим доступу:
http ://www.phildep.univ.kiev.ua/ualviewЛ/ysnyk_KNU/7 8 l 19 l 6.

|2. Вiсник Львiвоького унiверситету. Серiя "Фiлософсько-полiтологiчнi
студiТ". - Режим доступу:
http ://publications. lnu. edu.ua/bulletins/index.php/politology.

13. Вiсник Нацiонального юридичного унiверситету iMeHi Я. Мудрого. Серiя

"Фiлософiя, фiлософiя права, полiтологiя, соцiологiя". - Режим доступу:
http ://fi 1.nlu. edu.ual.

14. Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Фiлософiя,

культурологiя. - Режим доступу: htф://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPK.

Автор робочоi програми

канд. фiлос. наук, доцент
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