
ПОЛІТОЛОГІЯ 
 
          Мета курсу  ˗ засвоєння студентами концептуальних засад та 
закономірностей розвитку політичної науки, 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. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: підвищення загальної політичної культури студентської 
молоді, висвітлення, проблеми політичних еліт і політичного лідерства, 
політичної свідомості та політичної культури, їх вплив на політичну ситуацію 
в Україні, розкриття змісту сучасних політичних ідеологій та значення засобів 
масової інформації в сучасній політиці, визначення сутності демократії як 
принципу суспільно-політичного життя. 
      Програмні результати навчання: 

знати: основний теоретичний матеріал та основні поняття дисципліни, 
основних суб’єктів політики, типологію учасників політичних процесів, 
важливі відмінності традицій політичної науки у різних регіонах світу; 

уміти: на основі аналізу програмних документів політичних партій, 
результатів соціологічних опитувань населення щодо довіри владі та 
конкретним політичним лідерам, визначати наявність легітимності влади, її 
ефективність; 

володіти: навичками аналізу державних нормативно-правових 
документів, довідників, сучасної політичної літератури та періодичних 
видань, використовуючи ознаки та критерії класифікації політичної влади, 
визначати форми та типи влади в конкретній державі. 

          Зміст навчальної дисципліни: 
ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА: ОБ’ЄКТ І МЕТОД ПОЛІТОЛОГІЇ. Політика як 
суспільне явище та її функції. Політологія як наука про політику та два 
основних підходи до визначення сфери політичного: сфера державного 
управління, сфера влади. Об’єкт політології та сутність наукових дискусій з 
приводу предмета політології. Основні підходи до визначення предмета 
політичної науки. Методи дослідження політики: загальнологічні, конкретно-
наукові, методи емпіричних досліджень.  Становлення політології як учбової 
дисципліни та особливості її пізнавальної та практичної функцій. Основні 
поняття політичної сфери. Необхідність вивчення політології в умовах 
відродження та розвитку української державності.  
ПОЛІТИЧНА ВЛАДА ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЇ. Влада як суспільне явище 
та її різновиди. Сутність політичної влади. Державна влада. Природа, ознаки 
та ресурси влади. Функції політичної влади. Основні концепції політичної 
влади. Засоби здійснення влади. Принципи поділу влади. Механізм 
стримування і противаг в системі влади. Поняття  легітимності. Ознаки 
легітимності. Криза легітимності: причини та шляхи подолання. 



ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ. Поняття і структура 
політичної системи. Теорії політичних систем Д. Істона, К. Дойча, Г. Алмонда. 
Особливості політичної системи. Критерії типологізації політичних систем. 
Функції політичної системи. Поняття «політичний режим». Типологія 
політичних режимів. Тоталітарний політичний режим: ознаки та передумови 
виникнення. Авторитаризм: природа та характерні риси. Демократичний 
політичний режим: ознаки та проблеми утвердження. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


