
Повна назва: Кратологія 

Статус: вибіркова. 

Мета: Формування у студентів цілісної наукової картини такого соціального 

феномена як влада; ознайомлення студентів із закономірностями її виникнення, 

функціонування та розвитку; надання уявлення про типи і види влади, механізми та 

технології її здійснення. До головних завдань дисципліни слід віднести представлення 

кратології як відносно самостійної науки та дисципліни в системі суспільно-політичного 

знання, визначення її місця у дослідженні владних відносин; розуміння кратології як 

загальної системи наук, які тісно, органічно пов'язані між собою і вивчають владу в усіх її 

видах і проявах , на всіх рівнях і стадіях її розвитку, у всіх аспектах її зв'язків з іншими 

основними суспільними явищами, структурами і соціальними інститутами; вивчення 

наукового інструментарію науки про владу. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Кратологія» (6 кредитів ECTS, 180 год.) розроблений за рейтинговою системою та 

включає в себе лекції (28 годин), групові заняття (56 годин), самостійну роботу (96 годин), 

систему контролю та обліку знань. Викладається в 10-у триместрі. Передбачає написання і 

захист рефератів, тестування і підсумкової контрольної роботи за розділами й складання 

іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Частина І. Кратологія як система наук про владу. 

Розділ 1. Вступ до науки про владу.  

Розділ 2. Історична трансформація наукових знань про владу. 

Розділ 3. Загальна характеристика системи наук про владу.  

Частина ІІ. Специфіка влади, проблеми її здійснення та функіонування. 

Розділ 1. Конструювання поняття влади, її типологічний аналіз. 

Розділ 2. Механізми здійснення влади у суспільстві. 

Розділ 3. Володарювання та владна діяльність. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 понятійно-категоріальний апарат кратології;  

 класичні та сучасні концепції і теорії влади;  

 специфіку і типологію влади; 

 методологію та  інструментарій аналізу влади;  

 механізми і технології здійснення влади; 

 актуальні аспекти сучасних трансформацій влади. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 дослідити природу та еволюцію влади в історичному контексті;  

 аналізувати концепції і теорії влади; 

 застосовувати інструментарій кратології для аналізу політичного процесу,  

 прогнозувати трансформації владних інститутів.  

 

Викладач: Громадська Наталя Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент. 


