
ПОЛІТОЛОГІЯ 
  Мета курсу – формування у студентів систематизованого уявлення про 

основні проблеми, що є предметом політичної науки, ґрунтовних знань з 
політології, які  є складовою наукового фундаменту для подальшої соціально-
гуманітарної  підготовки студентів університету та виховання патріотичної та 
громадянської позиції. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Політологія» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія України», 
«Філософія», «Історія української культури». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність вивчення сутності політичних процесів, 
особливостей політичної культури, забезпечення розуміння взаємозв'язку 
політичної теорії і практики, підвищення загальнокультурної, гуманітарної 
підготовки спеціалістів; здатність до з'ясування суттєвих ознак феномена 
політики, визначення місця й ролі політології в системі знань про суспільство 
та розкриття особливостей її утвердження як науки; здатність до розуміння 
ґенези найвищих здобутків світових політичних учень і розуміння політики, 
висвітлення базових характеристик вітчизняної політичної думки; здатність 
опанувати основними принципами політичної етики, історичного досвіду 
людської цивілізації, тенденціями сучасної політичної практики уникати 
багатьох недемократичних прийомів владним структурам. 

Програмні результати навчання: 
знати: природу і характер політичної та соціальної взаємодії; основні 

поняття та категорії політології, історії політичних вчень, дипломатії; 
специфіки становлення вітчизняної думки в сфері політики влади, держави і 
права, форм пізнання і обґрунтування політичних ідеалів в контексті 
загальносвітових досягнень в цій галузі знань; основні категорії політичної 
науки, а саме: політичне життя, етно-національні відносини, національна 
політика, політична еліта, політичне лідерство, політична система суспільства, 
держава, політична влада, політичні режими, громадські об'єднання, 
національна безпека, політичні конфлікти, геополітика, політичні партії, 
політична модернізація, глобальні проблеми сучасності тощо; основні 
політологічні течії, найважливіші принципи та цінності політології. 

уміти: визначати політичні та дипломатичні ризики і переваги для 
держави; аналізувати та оцінювати різноманітні підходи до розв’язання 
державно-політичних проблем; аналізувати інформацію про стан політичної 
взаємодії між учасниками міжнародних відносин; оцінювати політичні 
інститути та процеси; проводити самостійні та групові дослідження у сфері 
політології; обстоювати інтереси України, зокрема щодо формування 
політичного курсу; оцінювати вплив політичної культури на прийняття 
політичних рішень; збирати, аналізувати та узагальнювати інформацію, 



пов’язану з різноманітними політичними вченнями, оцінювати їхню вагомість 
для захисту національних інтересів України; давати самостійну оцінку сутності 
і ролі основних політологічних проблем; самостійно аналізувати політичні 
процеси сучасності; ідентифікувати політологічні тексти з певними поглядами, 
розв’язувати тести, аналізувати соціально-економічні, політичні проблеми 
суспільства, застосовувати політологічні знання в організаційній сфері; 
розуміти сутність політичних проблем сучасності, використовувати отримані 
знання для аналізу політичних подій сьогодення.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Політичні феномени й цінності. Політологія як наука: об’єкт, предмет і 

метод політології. Політична влада як суспільне явище та об’єкт політології. 
Виникнення та розвиток політичної думки. Громадянське суспільство. 

Політична влада і суспільство. Політичні системи та політичні режими. 
Суть і функції держави в політичній системі суспільства. Політичні партії. Їх 
функції, структура, мета існування. 

Людина у політичному процесі. Суб’єкт та об’єкт політики. Політична 
участь. Політичні еліти та політичне лідерство. Політична свідомість та 
політична культура. Сучасні політичні ідеології. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


