
Повна назва: Сучасне українське суспільство і політичний процес 

Статус: Нормативна. 

Мета: полягає у формуванні знань щодо сучасного стану українського суспільства, 

оволодіння студентами систематизованими науковими знаннями про поточний політичний і 

економічний стан, розвиток творчого політичного мислення, здатності самостійно аналізувати 

явища і процеси, формування політичної культури, набуття навичок соціальної поведінки і 

діяльності, а на їх основі – вмінь, з метою впровадження їх у професійну діяльність державних 

службовців для створення умов щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Курс «Сучасне українське суспільство і політичний процес» (5 кредитів ECTS, 150 год.) 

розроблений за модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (26 годин), 

семінарські заняття (26 годин), самостійну роботу (98 годин), систему контролю та обліку 

знань. Викладається в 14-у та 15-у триместрах. Передбачає написання і захист реферату та 

курсової роботи, тестування і підсумкової контрольної роботи, складання заліку та іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи дослідження сучасних політичних 

проблем українського суспільства 

Змістовий модуль 2. Сучасна політична практика та тенденції розвитку українського 

суспільства 

 

Вихідні компетенції студента  

Студенти повинні знати: 

- основні категорії, які позначають основні політичні інститути та процеси в Україні; 

- місце і роль нормативного, політичного знання в системі гуманітарної освіти та професійної 

підготовки; 

- закономірності функціонування політичної влади в Україні, засоби і форми її здійснення; 

- загально цивілізаційні тенденції розвитку політичних процесів в Україні; 

- механізми виявлення та формування форм та рівня політичного мислення і політичної 

культури; 

- основні концепції політичного розвитку сучасного українського суспільства. 

Студенти зобов’язані вміти: 

- використовувати понятійний апарат політичної теорії при оцінках конкретних політичних 

ситуацій; 

- орієнтуватися у різноманітності та протиріччях суб'єктів політики; 

- аналізувати політичний курс держави та діяльність засобів його здійснення;  

- оцінити рівень політичної культури конкретної особистості та в цілому суспільства; 

- аргументовано відстоювати свою позицію в політичній дискусії;. 

- прогнозувати розвиток політичних процесів.  

 

Викладач: Іванов Микола Семенович — доктор політичних наук, професор. 
 


