
Повна назва: Історія зарубіжних політичних вчень 

Статус: нормативна. 

Мета: сформувати у студентів уявлення про розвиток та інваріативні характеристики 

як окремих цивілізацій, так і загальнолюдської цивілізації, а також спонукати студентів до 

аналізу політичних концепцій, на основі першоджерел, періоду від стародавніх часів до 

сучасності. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Історія зарубіжних політичних вчень» (9,5 кредитів ECTS, 285 год.) розроблений за 

модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (60 год.), групові заняття (80 год.), 

самостійну роботу (145 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається в 3-у, 4-у та  

5-у триместрах. Передбачає написання і захист рефератів, тестування і підсумкової 

контрольної роботи за модулями й складання іспитів. В кінці вивчення дисципліни 

розробляється та захищається курсова робота. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Частина І. Політичні вчення в державах Стародавнього світу. 

Розділ 1. Витоки цивілізації і політичні погляди в Єгипті та Вавилоні. 

Розділ 2. Політична ідеологія Стародавньої Індії та Китаю. 

Розділ 3. Політичні вчення Давньої Греції та Риму. 

 

Частина ІІ. Політичні вчення Середньовіччя. 

Розділ 1. Політико-правова теорія Західної Європи раннього Середньовіччя. 

Розділ 2. Політичні вчення Західної Європи пізнього Середньовіччя. 

Частина ІІІ. Політичні доктрини Нового часу. 

Розділ 1. Політичні вчення періоду ХVII – XVIII ст. 

Розділ 2. Політичні концепції США та Західної Європи у ХІХ ст. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

- історію виникнення держав та суб’єктивні та об’єктивні умови для розвитку політико-

правових концепцій; 

- основні теоретичні школи аналізу систем влади, форм правління і суспільно-політичного 

устрою країн Західної Європи, США і Стародавнього світу; 

- особливості наукових шкіл історії політичних вчень; 

- головні етапи розвитку історії політичних вчень з найдавніших часів до сучасності; 

- на основі першоджерел знати основні методи аналізу політичних процесів; 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

- розрізняти ліберальну, консервативну, утопічну, соціалістичні традиції в політичній думці; 

- брати участь як експертів у політичних дискусіях, науково-практичних конференціях; 

- орієнтуватися в тенденціях розвитку сучасних політичних вчень, їх взаємодії та впливові на 

українську політичну думку; 

- аналізувати процеси державного будівництва, парламентаризму в нашій державі та за її 

межами. 

 

Викладач: Колісніченко Анатолій Іванович – доктор історичних наук, професор. 


