
 

Дисципліна Теорія політики 

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., семінари – 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. Ярош Я. Б. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Магістр, ОКР Спеціаліст 

Що буде вивчатися Основними темами є: 

Змістовий модуль 1.  Особливості 

політичної науки  

Змістовий модуль 2.  Плюралізм політичних 

концепцій в політичній думці 

Чому це цікаво/треба вивчати Метою дисципліни є з’ясування і 

оволодіння студентами засадами полі-

тичної теорії, вивчення методики 

політологічного аналізу складних процесів 

сучасного політичного життя, у тому числі 

і його політичних інститутів. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Знати:  

–       історію та теорію політичної науки; 

– роль політичної науки в системі 

знань про суспільство; 

– понятійно-термінологічний 

політичної науки; 

– специфіку політичних систем та 

політичних режимів. 

Вміти:   : 

– формувати у себе високу 

політичну культуру; 

– застосовувати принципи сучасного 

політичного мислення; 

– свідомо брати участь у 

політичному житті; 

– активно впливати на політичні 

процеси. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями  

Знання, вміння та навички набуті в процесі 

вивчення дисципліни  є основою свідомого 

громадянина у демократичній державі 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Фахові компетентності:  

1.Комплексне розуміння природи та 



значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень 

про політику та її сучасні інтерпретації.  

2.Поглиблене знання нормативної та 

позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної 

політології та володіння категорійно-

понятійним та аналітично-дослідницьким 

апаратом сучасної світової політичної 

науки. 

3.Комплексне розуміння принципів 

функціонування та закономірностей 

розвитку влади та публічної політики, 

політичних інститутів та процесів, 

політичної поведінки, політичної культури 

та ідеології, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів. 

4. Знання базових теоретико-

методологічних засад  досліджень 

феномену демократії як суспільно-

політичного явища, їх репрезентації у 

світовій та вітчизняній суспільно-

політичної думці.  

Програмні результати навчання 

1. Знання понятійно-категоріального 

апарату наукових досліджень сфери 

суспільно-політичних відносин.  

2. Знання класичних та сучасних теорій, 

концепцій, наукових шкіл політологічних 

досліджень. 

3. Знання головних наукових принципів, 

підходів та методів політологічного 

дослідження. 

4. Знання стану та перспектив розвитку 

сучасної західної та вітчизняної науки у 

контексті її інституційного розвитку. 

 

Інформаційне забезпечення Web-

посилання на (опис дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

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

