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Мета вивчення навчальної дисципліни: 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 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: історія та культура 

України, філософія. Вивчення дисципліни «Політологія» передбачає формування умінь 

застосовувати отримані знання в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності, 

забезпечує високий рівень гуманітарної підготовки. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як:  здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність приймати 

обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; здатність 

спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись іноземною 

мовою; здатність використовувати міжнародні латинські терміни, скорочення і кліше у 

фаховому усному й писемному мовленні; здатність діяти соціально,відповідально та свідомо; 

здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я 

населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації. 
Програмні результати навчання: використовувати державну мову та знання 

іноземної мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу сучасних тенденції 

розвитку галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести відповідальність за 

своєчасне набуття сучасних знань. Формувати цілі та визначати структуру особистої 

діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб;  

усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та 

обов’язками. 
Очікувані результати навчання:  
знати: знати природу і характер політичної та соціальної взаємодії; знати основні 

поняття та категорії політології, історії політичних вчень, дипломатії; знати 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; 
вміти: визначати політичні та дипломатичні ризики і переваги для держави; 

аналізувати та оцінювати різноманітні підходи до розвязання 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; уміти обстоювати інтереси України, зокрема щодо формування політичного 

курсу; оцінювати вплив політичної культури на прийняття політичних рішень; збирати, 

аналізувати та узагальнювати інформацію, повязану з різноманітними політичними вченнями, 

оцінювати їхню вагомість для захисту національних інтересів України.  
Зміст навчальної дисципліни: 
Політологія як наука: об’єкт, предмет 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. Зміст і 

структура політичного знання. Значення вивчення політології для формування особистості 

майбутнього фахівця, його громадянських якостей та політичної культури. 
Політична влада як суспільне явище та 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.  Легітимна  і  легальна  влада.  Типи  легітимного   панування  за М. Вебером. 

Ознаки легітимності. Криза легітимності: причини та шляхи подолання. 
Виникнення та розвиток політичної думки: основні етапи історії розвитку 

політології. Погляди на владу, державу та державне правління в країнах Стародавнього Сходу: 

Лао-цзи (даосизм), Конфуцій (конфуціанство), Мо-цзи (моїзм), Шан Ян (легізм). Античні 

джерела політичної науки: Сократ, Платон, Арістотель, Полібій, Ціцерон, Сенека. Політичні 

ідеї середньовіччя та Відродження: початок формування ідеї і практики громадянського 

суспільства, макіавеллізм (Августин, Тома Аквінський, Н. Макіавеллі). Політичні уявлення 

Нового часу: постаті (Т. Гобс, Джон Лок, Шарль Луї Монтеск’є, Едмунд Берк, Жан-Жак Руссо) 

та основні теоретичні узагальнення (природних прав людини, суспільного договору, 

народного суверенітету, розподілу влади, правової держави). Політична думка першої 

половини ХІХ ст. : І. Кант, Ф. Гегель, А. Токвіль, К. Маркс. 
Громадянське суспільство: історичні уявлення про громадянське суспільство (Т. 

Гоббс, Т. Пейн, Ш. Л. Монтеск'є, Г. Гегель, К. Маркс). Поняття й сутність громадянського 

суспільства. Структура й функції громадянського суспільства. Особливості формування 

громадянського суспільства в Україні. Взаємозв'язок демократії і громадянського суспільства. 

Взаємини між державою і громадянським суспільством при різних типах політичного режиму. 
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. 
Суть і функції держави в політичній системі суспільства: держава – форма 

організації суспільства, носій публічної влади, сукупність взаємопов’язаних установ і 

організацій, які здійснюють управління суспільством від імені народу. Ознаки держави  – 
визначають внутрішні й зовнішні державні зв’язки як необхідну форму існування і розвитку 

сучасних суспільств. Функції держави  (внутрішні та  зовнішні ). 
Політичні партії. Їх функції, структура, мета існування: партія як частина 

громадянського суспільства, форма його політичної організації. Місце, роль і функції партії в 

суспільстві. Типологія політичних партій. Артикуляція та агрегація інтересів. Сутність і різновиди 

партійних систем. Становлення багатопартійності в Україні. Партійні системи та виборчі 

системи. Види виборчих систем. Боротьба партій за політичне лідерство в умовах політичного 

плюралізму (вітчизняний і зарубіжний досвід). Характеристика сучасних українських партій, 

їхніх прихильників та лідерів, стратегії й тактики боротьби. Групи інтересів як суб’єкти політики. 

Групи інтересів неполітичні та політичні (групи тиску). Функції груп інтересів. Лобізм як 

політичний інститут.  
Суб’єкт та об’єкт політики. Політична участь: поняття суб’єкта та об’єкта політики. 

Класифікація суб’єктів політики. Індивід як політичний  суб’єкт. Рівні політичної суб’єктності 

індивіда. Класифікація групових суб’єктів політики за включеністю у політичний процес. 

Політична дійсність як об’єкт дослідження політичної науки. Сутність політичної участі. 

Механізм політичної ідентифікації. Форми політичної участі. 
Політичні еліти та політичне лідерство: сутність та роль політичних еліт в 

суспільстві. Поняття політичної еліти. Класичні та сучасні теорії еліти. Особливості 

політичних еліт як суб’єктів політики. Політична еліта і демократія. Природа та концепції 

сучасного лідерства. Типологія та функції політичного лідерства. Проблеми формування нової 



політичної еліти в Україні. 
Політична свідомість та політична культура. Сучасні політичні ідеології: 

політична свідомість як форма суспільної свідомості. Сутність та структура політичної 

свідомості. Індивідуальна і суспільна політична свідомість. Буденна і теоретична політична 

свідомість. Політична свідомість і світогляд. Взаємозв’язок між політичною свідомістю і 

правосвідомістю. Моральні і психологічні аспекти політичної свідомості. Об’єктивні і 

суб’єктивні фактори, суперечності й труднощі формування політичної свідомості.   Політична 

ідеологія як форма свідомості. Сутнісні характеристики ідеології. Функції ідеології. Ідеологія 

і наука. Ідеологія у сучасному світі. Основні сучасні світові ідеології. Політична культура: 

зміст та структура. Історичні типи політичної культури: їх цивілізаційні, загальнолюдські, 

національно-релігійні цінності. Трактування проблем політичної культури різними школами 

сучасної політології. Проблеми формування української політичної культури. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3.5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

          Форма семестрового контролю: залік 
 
 


