
 

Дисципліна Суспільно-політичні доктрини та 

ідеології 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий) 

Назва спеціальності/освітньо-наукової 

програми 

Інституційні зміни процесів демократичної 

трансформації в Україні 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

120 год. 

Лекції – 10 год., практичні – 14 год., 

консультації – 8 год., самостійна робота –   

88 год. 

Кількість кредитів 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Політології та публічного управління 

Автор дисципліни д. політ. н., доц. ЯрошО. Б. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Магістр, ОКР Спеціаліст 

Що буде вивчатися Основними темами є: 

Тема 1: Сутність та еволюція політичної 

ідеології. 

Тема 2: Політична ідеологія: цінності, 

структура та функції. 

Тема 3: Ліберальна ідеологія: історія та 

сучасність  

Тема 4: Консерватизм як ідеологічна течія. 

Тема 5: Соціал-демократичні концепції: 

історія та сучасність. 

Тема 6: Націоналізм як суспільно-

політична доктрина. 

Тема 7: Соціалістична  ідея  та форми її  

реалізаціїю. 

Тема 8: Політико-релігійні доктрини 

сучасного світу 

Тема 9: Класичний  і  новітній   анархізм 

Тема 10: Фашизм : ідеологія  та  практика   

Тема 11: Екологічні концепції сучасного 

світу.. 

Тема 12: Політичні ідеї альтерглобалізму та 

антиглобалізму   

Тема 13: Пацифізм як новітній рух 

Тема 14: Фемінізм: три хвилі розвитку 

феміністського руху 

Тема 15: Ідеологічно-партійний спектр 

України : історія і  сьогодення   

Чому це цікаво/треба вивчати Мета навчальної дисципліни  «Суспільно-

політичні доктрини та ідеології»: 

засвоєння здобувачами третього рівня 

освіти  професійно-наукового рівня 

теоретичних знань та практичних навиків 



про основні  політичні доктрини та 

ідеології, їх принципи та цінності.   

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Знання:  

- про політичні цінності класичних та 

новітніх ідеологій;  

- кваліфіковано аналізувати 

проблеми політичного буття; 

- оцінювати та прогнозувати 

розвиток доктрин та ідеологій із позиції її 

основних соціально-політичних суб’єктів. 

Вміння: 

- відрізняти одну політичну 

ідеологію від іншої;  

- прогнозувати політичні наслідки в 

разі поширення певної політичної 

ідеології; 

-  вміти бути обізнаними у сфері 

інтелектуального доробку із політичних 

концепцій. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями 

Знання, вміння та навички набуті в процесі 

вивчення курсу є основою свідомого 

громадянина у демократичній державі 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Фахові компетентності:  

- Поглиблене знання теоретико-

методологічних засад 

політичної науки, володіння понятійним та 

аналітично-дослідницьким апаратом 

сучасної світової політичної науки. 

-         Здатність до застосування широкого 

спектру політологічних знань до аналізу 

політичних процесів відповідно до 

історичного і сучасного контексту. 

- Знання принципів функціонування 

та закономірностей розвитку влади та 

публічної політики в Україні. 

  Програмні результати навчання 

-  Опанувати понятійно-категоріальний 

апарат із предметної галузі ідеологічних 

течій та суспільно-політичних доктрин.  

- Комплексно розуміти принципи 

функціонування та закономірності 

розвитку ідеологічних течій та суспільно-

політичних доктрин в умовах переходу від 

авторитаризму до демократії. 

Інформаційне забезпечення Web-

посилання на (опис дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

https://vnu.edu.ua/uk/all-

educations/instytutsiyni-zminy-protsesiv-

demokratychnoyi-transformatsiyi-v-ukrayini-

2022-r 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

