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Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних основ 

політичної науки, розкриття змісту основних категорій і понять, підготовці до 

активної участі у політичному житті, вмінні орієнтуватися у складному розмаїтті 

сучасних політичних процесів, застосовувати отримані знання у житті.  

Студенти має знати : 

Модуль 1:  теоретики-методологічні основи політології, особливості розвитку 

світової та вітчизняної політичної думки, сучасні ідейно-політичні течії, сутність 

політичної влади та механізми її здобуття через інститут виборів.  

Модуль 2: зміст таких категорій політології, як «політична система суспільства», 

«політичний режим», особливості функціонування основних інститутів політичної 

системи:держави, політичних партій, громадських об’єднань, а також зміст 

категорії «політична культура» як одного із структурних елементів політичної 

системи суспільства.  

Модуль 3. такі поняття політичної науки як «політична еліта», «політичне 

лідерство», зміст етнонаціональних відносин та етноплітики, основні проблеми 

світової політики та міжнародних відносин. 

Студенти має  уміти:   

Модуль 1: : визначати предмет, характеризувати функції та методи, які 

використовує політологія для дослідження політичних процесів і явищ, аналізувати 

особливості розвитку зарубіжної та української політичної думки, орієнтуватись в 

основних ідейно-політичних течіях, визначати сутність влади, характеризувати 

основні виборчі системи. 

Модуль 2: визначати поняття та структуру політичної системи суспільства, 

виділяти ознаки, головні функції, форми держави, визначати поняття «правова» та 

«соціальна» держава та її взаємозв’язок з громадянським суспільством, 

характеризувати політичні режими за їх основними ознаками, аналізувати 

особливості політичного режиму сучасної України, оцінювати місце і роль 

політичних партій у політичному житті.  

Модуль 3.  розуміти роль політичної еліти у суспільстві, аналізувати сутність 

політичного лідерства, давати характеристику типів політичного лідерства, 

розрізняти поняття «етнос» і «нація», оцінювати роль і місце етнополітичних 

відносин у житті суспільства, характеризувати сучасні тенденції розвитку 

міжнародних відносин, оцінювати місце України у сучасному геополітичному 



просторі. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

№ п/п 
Назва модулів, розділів, тем 

 

1 2 

1. Модуль 1. Політологія як система знань про політику 

1.1. 
Тема 1. Сутність і роль політики та політології у житті 

суспільства. 

1.2. Тема 2. Історія світової політичної думки 

1.3. Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні. 

1.4 Тема4. Основні ідейно – політичні течії. 

1.5 Тема 5. Політична влада  

1.6 Тема 6. Вибори в органи політичної влади 

2. Модуль 2. Політична система суспільства і політичні режими 

2.7 Тема 7. Політична система суспільства.  

2.8 Тема 8. Держава як базовий інститут політичної системи 

2.9. Тема 9. Політичні режими. 

2.10. Тема 10. Політичні партії та партійні системи 

2.11 Тема 11. Громадські організації та рухи. 

2.12 Тема 12. Політична культура 

3. Модуль 3. Особистість, політика, суспільство 

3.13 Тема 13 . Політична еліта. 

3.14 Тема 14. Політичне лідерство 

3.15 Тема 15. Політика та етнонаціональні відносини. 

3.16. Тема 16. Світовий політичний процес. 

3.17 Тема 17. Україна в системі міжнародних відносин. 

 
 


