
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Парадигми соціально-політичної раціональності» 

Освітня програма 
Рівень 

вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Освітньо-професійна програма підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра на 

факультеті психології, політології та 

соціології Національного університету 

«Одеська юридична академія» в галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» за 

спеціальністю 054 «Соціологія». 

Другий 

(магіст

ерський

) рівень 

Денна 1 2 4/120 

 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Яковлев Денис Вікторович 

д. політ. наук, професор 

вул. Академічна, 2, к. 906 

контактний телефон +38(048)719-62-14  

електронна адреса: kafedrasociology@onua.edu.ua 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Парадигми соціально-

політичної раціональності» постають теоретичні та практичні 

напрацювання щодо аналізу та вивчення раціональної традиції у 

соціальних та поведінкових науках, її джерел (утилітаризму та 

прагматизму) та практик (комунікативна раціональність, системна 

раціональність, раціональний вибір, раціональні інституції та 

конституції). Окрему увагу приділено раціональності у наукових 

дослідженнях та змінах наукових парадигм (К. Поппер, Т. Кун, І. 

Лакатос) 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Парадигми соціально-

політичної раціональності» є  набуття здобувачем вищої освіти 

здатності застосовувати парадигми соціально-політичної 

раціональності до дослідження соціальних та політичних процесів, які 

відбуваються в сучасному суспільстві, вміння визначати особливості 

соціально-політичної раціональності та закономірності раціональної 

традиції, її впливу на соціальну та політичну взаємодію. 

Мова 

викладання 
Українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, год. Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 30 30 60 4,0 

 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 



ПРН02 

Здійснювати діагностику та інтерпретацію 

соціальних проблем 

українського суспільства та світової спільноти, 

причини їхнього виникнення та наслідки. 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування 

ПРН03 

Розробляти і реалізовувати соціальні та 

міждисциплінарні проекти з урахуванням 

соціальних, економічних, правових, 

екологічних та інших аспектів суспільного 

життя. 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування 

ПРН08 

Зрозуміло і недвозначно доносити знання, 

власні висновки та аргументацію з питань 

соціології та суміжних галузей знань до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються. 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

 

Усне 

опитування 

ПРН09 

Планувати і виконувати наукові дослідження у 

сфері соціології, аналізувати результати, 

обґрунтовувати висновки. 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

 

Усне 

опитування 

ПРН12 

Координувати створення і підтримку 

нормативно-методичної і інформаційної бази 

дослідження з метою розробки і успішної 

реалізації програм соціального розвитку 

установ, організацій, територіальних та інших 

спільнот. 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

 

Усне 

опитування 

ПРН13 

Забезпечувати розповсюдження соціологічних 

знань, консультування працівників органів 

державного управління та місцевого 

самоврядування, політичних партій, 

громадських і комерційних організацій, мас-

медіа при вирішенні соціально значущих 

завдань. 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування 

ПРН14 

Організувати науково-методичне та 

інформаційне забезпечення соціальних та 

політичних досліджень для різних цільових 

аудиторій. 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування 

ПРН15 

Організовувати, розробляти і проводити 

дослідження з діагностики, оцінки, оптимізації 

соціальних показників, процесів і відносин. 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування 

ПРН16 

Аналізувати соціальний та індивідуальний 

контекст проблем особистості, соціальної 

групи, громади, соціального інституту. 

Лекції, семінари, 

самостійне навчання 

Усне 

опитування 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання на 

ПРН 

дисципліни 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

(денна ф/н) 

Тема 1. 

Інтродукція. Плюралізм інтерпретацій 

соціально-політичної раціональності. 

Методологічний інструмент аналізу, 

предмет аналізу, раціональність як 

ПРН01 

ПРН02 

ПРН03 
2/2/2 



цінність. 

Тема 2. 

Філософські джерела (І. Кант, Г. 

Гегель, Є. Бентам, Дж. С. Мілль) та 

етапи становлення раціональної 

традиції у соціальних та поведінкових 

науках. 

ПРН01 

ПРН02 

ПРН03 

ПРН04 

ПРН05 

2/2/6 

Тема 3. 

Класична, некласична, постнекласична 

парадигми раціональності 

ПРН01 

ПРН07 

ПРН08 
2/2/2 

Тема 4. 

Раціоналізація соціальної інтеракції у 

контексті модернізації  

ПРН01 

ПРН02 

ПРН03 

ПРН04 

4/4/6 

Тема 5. 

Постмодерністська критика соціально-

політичної раціональності 

ПРН01 

ПРН04 

ПРН06 
2/2/2 

Тема 6. 

Наукові картини світу,  структура 

наукових революції (Т. Кун), 

раціоналізація науково-дослідницьких 

програм, раціональні реконструкції 

історії науки (І. Лакатос).   

ПРН01 

ПРН04 

          ПРН06 
2/2/6 

Тема 7. 

Раціоналізація соціальної дії та 

соціально-політичної взаємодії (М. 

Вебер) 

ПРН01 

ПРН02 

ПРН03 

ПРН04 

ПРН05 

2/2/6 

Тема 8. 

Теорія комунікативної раціональності 

Ю. Габермаса. 

ПРН01 

ПРН02 

ПРН04 
2/2/6 

Тема 9. 

Раціональний індивід: голосування, 

політика, повсякденне життя. 

ПРН01 

ПРН02 

ПРН03 

ПРН04 

ПРН05 

2/2/6 

Тема 10. 

Раціональна гра бюрократа: між 

суспільним інтересом та 

максимізацією ренти (В. Нісканен) 

ПРН01 

ПРН02 

ПРН03 

ПРН04 

ПРН05 

4/4/6 

Тема 11. 

Раціональні індивіди й ірраціональні 

суспільства: логіка колективної дії (М. 

Олсон) 

ПРН01 

ПРН02 

ПРН06 
2/2/6 

Тема 12. 

Постінституційні дослідження: 

раціональне обмеження насильства (Д. 

Норт) 

ПРН01 

ПРН04 

ПРН06 
4/4/6 

 

 
   



Список основної 

літератури 

1. Баррі Вайнґест,  Дуґлас Норт, Джон Волліс. Насильство та 

суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії / пер. 

Тарас Цимбал. К.: Наш Формат, 2017. — 352 с. 

2. Байме К. Політичні теорії сучасності / К. Байме; пер. з нім. М. 

Култаєвої, М. Бойченка. – К.: Стилос, 2008. – 396 с. 

3. Габермас Ю. Залучення Іншого: студії з політичної теорії / 

Перекл. З нім. Андрій Дахній, наук. ред.. Борис Поляруш. – Львів: 

Астролябія, 2006. – 416 с. 

4. Олсон М. Влада і процвітання. Подолання комуністичних і 

капіталістичних диктатур / М. Олсон; пер. з англ. А. Іщенка. — К.: 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. — 174 с.  

5. Луман Н. Поняття цілі і системна раціональність: щодо функції 

цілей у соціальних системах / Ніклас Луман [пер. з нім. М. Бойченко, 

В. Кебуладзе]. – К.: Дух і літера, 2011. – с. 336. 

6. Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики 

аналізу політики / В. Парсонс; пер. з англ. — К.: Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2006. – 549 с.  

7. Яковлев Д. В. Політична взаємодія як комунікативний процес: 

медіатизація, демократизація, раціоналізація : монографія. Режим 

доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/511 

8. Елленберг Джордан. Як ніколи не помилятися. Сила 

математичного мислення / пер. з англ.. Андрій Іщенко. – К.: Наш 

формат, 2017. – 408 с. 

 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено у 

Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ "ОЮА" 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 
 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 50 

 доповіді та повідомлення на практичних заняттях 25 

 виконання письмових індивідуальних завдань, рефератів, 

контрольних робіт 
15 

 опитування на практичних заняттях 10 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/511
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 50 

 письмова компонента 25 

 усна компонента 25 

Шкала 
оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

 
A 

90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

 
C 

75-81 Добре 

 
D 

67-74 Задовільно 

 
E 

60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 
35-59 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 
F 

 
1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 
Навчальне навантаження  
здобувача вищої освіти 

 

Види навантаження 
Середня кількість год. 

на кожен вид (денна 

форма) 

Кількість кредитів/год. 4,0/120 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 60 

лекційні заняття, год. 30 

практичні заняття, год. 30 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 60 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 60 

Екзамен + 

Залік - 

 

 


