
ПОЛІТОЛОГІЯ 
Мета курсу – формування уявлень про сутність, історію та теоретичні 

засади політичної сфери суспільного життя, методологію діяльності і поведінки 
основних суб’єктів політики. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Історія України», «Філософія», «Психологія 
міжособистісного розуміння», «Психодіагностика». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентами дисципліни 
«Нейропсихологічна діагностика», «Психологія досягнень та успіху», 
«Психологія управління». 

Програмні результати навчання: 
знати: політичні засади функціонування соціальної та духовної сфер 

суспільного життя; сутнісні риси соціальних відносин та психологічних станів 
соціуму, вплив на них політичних чинників; 

уміти: збирати, обробляти та впорядковувати інформацію з різних 
джерел про політичні, соціальні та психологічні процеси внутрінаціонального 
та міжнародного життя, виділяти суттєве, співвідносити її з актуальними 
завданнями фахової діяльності; формулювати концептуальні схеми та 
алгоритми вирішення соціальних проблем;  

володіти: фахово визначати політико-правові, соціально-економічні, 
культурні, іміджеві й інші ризики, пов’язані з заходами внутрішньо 
національного та міжнародного характеру.  

Зміст навчальної дисципліни:  
Поняття політики, причини та умови формування політичної сфери 

суспільного життя. Виникнення політології та етапи її формування. Сучасний 
розвиток політології у світі та Україні. Основні категорії політології. Її об’єкт, 
предмет, методи дослідження. Система політичних наук. Зв’язок політології з 
іншими суспільними науками. Поняття політичної діяльності, її сутність, 
мотиви та засоби. Типологія політичної діяльності. Поняття та основні складові 
політичного процесу. 

Влада як суспільний феномен. Суб’єкти, об’єкти, джерела та ресурси 
політичної влади, методи її реалізації. Поняття та способи легітимації 
політичної влади. Поняття політичної системи, її структура та функції. 
Політична система і соціальна системи суспільства). Типологія політичних 
систем. Політична система сучасної України, проблеми її функціонування та 
реформування. Поняття політичної свідомості, політичної ідеології та 
політичної психології. Політичний та ідеологічний плюралізм як важливий 
принципи функціонування сучасної демократії. Поняття політичного руху. 
Світові політико-ідеологічні доктрини та рухи. Лібералізм як політико-
ідеологічна доктрина. Ліберальна ідеологія в Україні та її представники. 
Консерватизм як політико-ідеологічна доктрина та суспільнополітичний рух. 
Сучасний неоконсерватизм. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,0 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
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