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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням дисципліни 

1. Історія України (в обсязі шкільної програми). Курси ВНЗ соціального та 
філософського спрямування. 

 Успішне освоєння курсу дозволяє краще засвоїти курс «Соціальні 
технології використання людських ресурсів», сприяє формуванню 
громадянської компетентності майбутніх спеціалістів.  

 

2. Вимоги до результатів із  дисципліни 

знати:  

- об’єкт, предмет і методи політичної науки, її понятійно-категоріальний 
апарат; 

- головні політичні концепції, школи і напрями; 

- сутність влади та політичного життя, політичних відносин і процесів; 

- суб’єкти та об’єкти влади і політики; 

- політичні засади прав людини і громадянина. 

вміти:  

- пояснити значення і роль політичних систем та політичних режимів у 
житті країни, місце та функції громадянського суспільства; 

- розрізняти теоретичні та прикладні компоненти політичного знання, 
характеризувати їх роль у підготовці та обґрунтуванні політичних рішень, у 
забезпеченні особистого внеску громадян в суспільно-політичне життя; 

- розкривати і визначати процеси світового політичного життя, 
геополітичну картину світу, місце, роль і статус України у сучасному 
міжнародному житті; 

- користування навичками політичної культури; 

- застосовувати політичні знання у своїй професії та громадській 
діяльності. 

3.Зміст робочої програми 

Змістовий модуль 1. Політика як соціальне явище. Історія розвитку 
світової та вітчизняної політичної думки. 

Тема 1. Політологія як наука. Політична влада та її суб’єкти.  



Предмет та об’єкт курсу. Політика як соціальне явище. Функції політики. 
Функції політології. Взаємозв’язок  влади і політики. Ознаки і форми 
політичної влади.   Політична еліта та лідерство.  

Тема 2. Політична ідеологія. Політична свідомість та політична культура. 

Поняття політичної ідеології. Місце і функції ідеології в системі 
політичної культури. Свідомість і політика. Типологія політичної культури. 

Змістовий модуль 2. Держава і політичні інститути у політичній 
системі. 

Тема 3. Політична система суспільства та типи політичних режимів. 

Поняття політичної системи. Структура та функції політичної системи. 
Критерії класифікації політичних систем. Типологія політичних режимів 
сучасності. 

Тема 4. Держава у політичній системі.  

Держава як основний елемент політичної системи суспільства. Ознаки 
держави. Типологія держав за формою правління та за типом державного 
устрою. 

Тема 5. Політичні інститути та політична діяльність у політичній системі 
суспільства. 

Поняття політичного інституту. Політичні партії та їх функції в 
суспільстві. Типологія політичних партій та партійних систем. Громадські 
організації та рухи. Групи інтерсів та тиску. 

Змістовий модуль 3. Світовий вимір політики. 

Тема 6. Конфлікти і кризи в суспільно-політичному житті. 

Поняття політичного конфлікту і кризи. Структура і типологія 
конфліктів. Шляхи дозволу конфлікту. Соціальне значення конфліктів. 
Політичний розвиток, модернізація і конфлікт.   

Тема 7. Світовий політичний процес. 

Поняття світового політичного процесу. Геополітика та її виміри. 
Міжнародні відносини та їх суб’єкти.  
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