МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Навчально-методичний центр післядипломної освіти
Кафедра політології

Політологія
(назва навчальної дисципліни)

ПРОГРАМА
вибіркової навчальної дисципліни
підготовки _бакалавра_________________________
(назва освітнього ступеня)
…..___________
(шифр і назва напряму)

Дніпро
2017 рік

2

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Дніпровський національний університет ім.О.Гончара
(повне найменування вищого навчального
закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к. політ. н., старший викладач Славіна О. В.

Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за спеціальністю
…..___________
“____” __________ 2017 року, протокол №_

3

ВСТУП
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Політологія» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності …
Предметом вивчення навчальної дисципліни є політична сфера сучасного
суспільства у контексті політичної участі громадянина сучасної України.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: сформувати у студентів систематизовані наукові знання про політику, які б складали
основу їхньої демократичної політичної культури і політичної соціалізації.
Для реалізації поставленої мети передбачається досягнення наступних завдань:
- визначення основних проблем науки про політику;
- привити студентам вміння розбиратися в складних питаннях теорії політики і політичної
дійсності;
- засвоєння навиків самостійного мислення та активної участі в обговоренні проблем
політичної теорії і практики;
- застосування отриманих знань в оцінці реальних політичних явищ, процесів і інститутів.
В результаті засвоєння курсу фахівець повинен знати:
-

основні політико-правові теорії,
принципи формування й функціонування політичних інститутів та механізми їх взаємодії з
громадянським суспільством;
детермінанти та чинники політичних процесів.
Підготовлений фахівець повинен вміти:

критично аналізувати різноманітні політичні теорії й ідеологічні доктрини,
виявляти та оцінювати тенденції розвитку політичних інститутів та процесів всередині
держави й на міжнародному рівні.
2. Програма навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль 1. Політична сфера суспільства та її наукове осмислення
Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Об’єкт і предмет політології. Основні
категорії, методи і функції політології.
Тема 2. Політика як суспільне явище. Поняття, суб’єкти і функції політики. Зв’язок політики з
іншими сферами суспільного життя.
Тема 3. Політична влада. Поняття влади. Концепції влади. Структура та функції влади.
Легітимність влади.
Змістовий модуль 2. Політична система та політичні інститути
Тема 1. Політична система суспільства. Сутність і значення системного аналізу політики.
Структура і функції політичної системи суспільства. Типологія політичних систем. Політична
система України.
Тема 2. Держава як основний інститут політичної системи суспільства. Сутність, ознаки та
функції держави. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади. Форми держави.

4
Тема 3. Політичні партії та партійні системи. Сутність, генезис і функції політичних партій.
Типологія політичних партій. Партійні системи.
Тема 4. Демократія у політичному житті суспільства. Підходи до визначення поняття
«демократія». Пряма та представницька демократія. Принципи демократії. Моделі демократії.
Тема 5. Політичні еліта та лідерство. Сутність, типологія і функції політичної еліти. Теорії еліт.
Сучасна політична еліта України, її риси та особливості формування Суть та роль політичного
лідерства в суспільстві. Типи лідерства.
Змістовий модуль 3. Неінституціональні основи політики
Тема 1. Політична ідеологія. Поняття, функції та типології політичної ідеології. Основні ідеологічні
течії.
Тема 2. Політична культура. Сутність і структура політичної культури. Типи і функції політичної
культури. Політична соціалізація.
Змістовий модуль 4. Політичний процес
Тема 1. Політичні конфлікти та згода. Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів.
Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій.
Тема 2. Політичний аналіз та прийняття політичних рішень. Структура політичного аналізу.
Етапи та методи політичного аналізу. Суб'єкти прийняття політичних рішень. Структура та етапи
прийняття політичних рішень.
Тема 3. Світовий політичний процес. Основні теорії міжнародних відносин. Суб’єкти міжнародних
відносин. Завдання, детермінанти та засоби зовнішньої політики. Дипломатія. Зовнішня політика
України.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен.
5. Засоби діагностики успішності навчання оцінки за виступи на семінарських
заняттях, оцінки за контрольні роботи.

