
Повна назва: Політологія 

Статус: вибіркова. 

Мета: цілеспрямоване вивчення політології є базовим у засвоєнні систематизованих знань 

про політичне життя суспільства . Мета викладання дисципліни – дати студентам достовірні знання 

про політичні процеси у суспільстві, сприяти формуванню їх політичної зрілості , активної 

громадянської позиції, зробити їх найбільш розвиненими і компетентними в питаннях ефективного 

творення сучасної політики. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політологія» (3 кредити ECTS, 90 год.) розроблений за рейтинговою системою та включає в 

себе лекції (14 годин), групові заняття (28 годин), самостійну роботу (48 годин), систему контролю та 

обліку знань. Викладається в 4-у триместрі. Передбачає написання і захист рефератів, тестування і 

підсумкової контрольної роботи за модулями й складання заліку. 

 

Структура навчальної дисципліни: 
Тема № 1. Вступ. Політологія як система знань про політику 

Тема № 2. Розвиток політичної думки від стародавніх цивілізацій до третього тисячоліття 

Тема № 3. Ровиток політичної думки в Україні 

Тема № 4. Політична система суспільства 

Тема № 5. Політична система сучасної України 

Тема 6. Демократія як  політичне середовище і умова формування правової держави і громадянського 

суспільства 

Тема № 7. Держава – основний інститут політичної системи 

Тема № 8. Політичні партії, політична еліта і політичні лідери  

Тема № 9. Політичний маркетинг та політичний менеджмент 

Тема № 10. Політична культура, політична ідеологія 

Тема № 11. Політичні відносини і політичні процеси 

Тема № 12. Трансформація політичних систем 

Тема № 13. Світова політика і міжнародні відносини 

Тема № 14. Україна в новому  геополітичному просторі 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

- особливості різних політичних режимів; 

- технології політичної влади; 

- особливості інституту політичного лідерства; 

- провідні політичні вчення; 

- історію розвитку української політології. 

Студенти зобов’язані вміти: 

- вільно орієнтуватися в політичному житті суспільства; 

- аналізувати провідні політологічні теорії; 

- прогнозувати можливий розвиток подій в політиці; 

- робити порівняльний політологічний аналіз з різних проблем; 

- аналізувати політичне життя України, різні аспекти його існування. 

 

Викладач: Ярошенко Віра Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент 


