
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ 
 

Мета курсу – засвоєння на конкретному історичному й теоретичному матеріалі 
закономірностей суспільного прогресу, виникнення та розвитку знань про державу, 
поступового осягнення людською думкою суті таких суспільних явищ як політика, влада, 
держава й право.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Історія політичних вчень та політологія» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія України», 
«Філософія», «Теорія держави  і права», «Історія міжнародних відносин», «Вступ до 
спеціальності», «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», вона інтегрується з 
вивченням ОК: «Міжнародні відносини та світова політика», «Теорія міжнародних 
відносин». 
         Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом наступних 
ОК: «Зовнішня політика України», «Конфліктологія та теорія переговорів». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України; здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі і знань про природу і суспільство, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового образу життя; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  здатність 
виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи 
організації  міжнародних відносин,суспільних комунікацій та/або регіональних студій; 
здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, 
безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному; 
здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та світової політики 
у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях; 
усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені; здатність аналізувати 
структуру та динаміку міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на 
міжнародну систему, державні та суспільні інститути;  знання історичного процесу 
формування, розвитку, зміни, наступності знань про політику, владу, державу і право; знання 
особливостей політичних теорій, вчень в класичній спадщині різних країн світу; знання 
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; знання основ політичної науки, її категоріального апарату; здатність 
проаналізувати особливості процесу становлення і розвитку політичної науки, її сучасний 
стан і перспективи розвитку; вміння формулювати закономірності організації, 
функціонування і розвитку політичної системи суспільства; здатність виділяти основні види 
політичної діяльності та форми участі громадянина у політичних процесах; знання основних 
законів і закономірностей у політичній науці. 

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; 

уміти: 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; 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:  
Політична думка, політичні процеси та інститути стародавнього світу. Предмет і 

методологія історії політичних вчень світу, категоріальний апарат політології. Політична 
думка в державах Стародавнього Сходу, політична влада як суспільне явище. Політичні 
вчення Стародавньої Греції і Стародавнього Риму. Політичні вчення в Західній Європі в 
період середніх віків. Політичні системи та політичні режими. 



Еволюція політичних вчень сучасності. Людина у політичному процесі. Політичні 
вчення епохи Відродження і Реформації. Політичні здобутки просвітників. Громадянське 
суспільство. Консервативні та соціалістичні теорії політики ХІХ ст. Політичні вчення в Росії. 
Основні політичні вчення XX століття. Політичні партії. Їх функції, структура, мета 
існування. Українська політична думка ХІХ –ХХ ст. Політичні еліти та політичне лідерство . 

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. 
Викладач – Крупеня Ірина Миколаївна, канд.політ.наук,  доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму, Алексанян Валерій Ігорович – викладач кафедри 
міжнародних відносин та туризму. 


