
Повна назва: Політична етика (за професійним спрямуванням) 

Статус: вибіркова. 

Мета: Політична етика (за професійним спрямуванням) – один з курсів в комплексі 

дисциплін політологічного напряму. Засвоєння курсу сприятиме формуванню професійного 

та загальноосвітнього рівня майбутніх спеціалістів в галузі політології, які, будучи залучені 

до загальноцивілізаційних процесів, включені у процеси націєтворення, виховання 

громадянськості на основі морально-етичних принципів, прагнуть до самовдосконалення. 

Предметом політичної етики є визначення обумовленості особливостей політичних процесів 

відповідною морально-етичною політичною поведінкою, взаємовідносинами  його суб єктів, 

виховання та засвоєння моделей морально-етичної політичної поведінки.  

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політична етика» (5 кредитів ECTS, 150 год.) розроблений за модульно-рейтинговою 

системою та включає в себе лекції (24 години), групові заняття (36 годин), самостійну роботу 

(90 годин), систему контролю та обліку знань. Викладається в 16-у триместрі. Передбачає 

написання і захист рефератів, тестування і підсумкової контрольної роботи за модулями й 

складання іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

МОДУЛЬ І. ЕТИКА ПОЛІТИКИ 

Тема 1. Предмет і сутність етики політики та її головні функції 

Тема 2. Iсторичний огляд політико-етичинх концепцій. 

Тема 3. Політична аксіологія та політична етика. 

Тема 4. Теорії ідеального  суспільства та суспільного прогресу: політико-етичний вимір. 

Тема 5. Антиномія свободи, рівності і соціальної справедливості у політиці. 

МОДУЛЬ ІІ. ЕТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 6. Проблема співвідношення мети і засобів у політичній діяльності. 

Тема 7. Бюрократія та професійна етика. 

Тема 8. Етика політичної модернізації. 

Тема 9. Аналіз політико-етичого стану сучасного українського суспільства. 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 В загальних рисах етику, політичну психологію, соціологію в частині формування 

комунікативних зв’язків, взаємовідносин та поведінки між особами; 

 Особливості етичного виміру політичної поведінки між суб’єктами політичного 

процесу з  приводу боротьби, утримання та організації влади, роль і місце політичної 

етики у функціонуванні політичної системи; 

 Причини виникнення та шляхи розв’язання політичних криз та конфліктів між 

суб’єктами політики, піднесення та занепад окремих регіонів та країн світу; 

Студенти зобов’язані вміти: 

 Давати об’єктивну оцінку досвіду дотримання етичних норм світової співдружності у 

вирішенні глобальних проблем. 

 Передбачати наслідки подій в світі, окремих країнах, в Україні зокрема  як       

детермінанту   морально-етичної    політичної поведінки суб єктів політики. 

 Орієнтуватися в різноманітності та суперечності політико-етичної поведінки суб’єктів 

політики( тип, характер, мотив, стиль). 

 Прогнозувати розвиток політичного процесу, надаючи рекомендації щодо його 

морально-етичного конструктивного спрямування. 

 

Викладач: Ярошенко Віра Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент 


