
Повна назва: Вступ до політології 

Статус: Нормативна. 

Мета: Оволодіння студентами знаннями і уміннями орієнтуватися в основних 

світових і вітчизняних політологічних школах і напрямках, оволодіння категоріальним 

апаратом та інструментарієм політичної науки. У студентів також мають сформуватися 

навички політичного аналізу, вміння застосовувати політичні знання у своїй професійній, 

громадській та політичній діяльності. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Вступ до політології» (6 кредитів ECTS, 180 год.) розроблений за модульно-

рейтинговою системою та включає в себе лекції (42 години), групові заняття (42 години), 

самостійну роботу (96 годин), систему контролю та обліку знань. Викладається в 1-у та 2-у 

триместрах. Передбачає написання контрольної роботи, перевірки знань за розділами, 

реферування та складання заліку та іспиту. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

 

Розділ І. Політологія як наука про політику 

Тема 1.1. Політологічна спеціалізація в системі політичної освіти в Україні 

Тема 1.2. Політологія та її місце в системі гуманітарних наук 

Тема 1.3. Парадигми та методи політології 

Тема 1.4. Політика як сфера суспільного життя 

Тема 1.5. Політична влада 

Розділ ІІ. Історія розвитку політичної думки 

Тема 2.1. Історія розвитку світової політичної думки 

Тема 2.2. Історія розвитку політичної думки в Україні 

Розділ ІІІ. Політика як системне явище 

Тема 3.1. Політична система суспільства 

Тема 3.2. Політичні режими 

Тема 3.3. Держава і громадянське суспільство 

Тема 3.4. Політичні партії і громадські організації 

Тема 3.5. Політика і особа 

Тема 3.6. Політична культура та політичні ідеології 

Тема 3.7. Політичні еліти 

Тема 3.8. Політичне лідерство 

Тема 3.9. Демократія: теорія і реальність 

Тема 3.10. Вибори та виборчі системи 

Тема 3.11. Система міжнародних політичних відносин 

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 сутність основних функцій політології; 

 методи, які використовує політологія; 

 базовий категоріальний апарат політичної науки. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 визначати об'єкт і предмет політології; 

 аналізувати структуру політичної влади і механізми її функціонування; 

 визначати політичну систему та її структурні елементи; 

 встановлювати хронологічну послідовність формування і розвитку політичної думки. 

 

Викладач: Чупрін Роман В’ячеславович – кандидат політичних наук, доцент. 


