Розширений план лекцій з
дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Лекційних годин - 16
Викладач - к.політ.н., доц. Чістякова І.М.
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ
ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
Лекція 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Політика як суспільне явище.
1. Політологія в системі суспільних наук. Об'єкт і предмет політології.
2. Структура та функції політології. Методологія політології.
3. Сутність та різновиди політики. Структура і функції політики.
4. Об'єкт та суб'єкт політики. Рівні існування політики.
5. Політика і суспільство.
Лекція 2. Політична система: поняття, структура, типологія.
1. Поняття політичної системи.
2. Структура політичної системи.
3. Функції політичної системи.
4. Типологія політичних систем.
5. Політична система України.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
Лекція 3. Політична думка від Стародавнього часу до Нового часу. Зародження і розвиток
політичної думки в Україні.
1. Політична думка стародавнього Сходу та Заходу. Політичні ідеї та вчення періоду
Раннього Християнства та Середньовіччя.
2. Політична думка епохи Відродження. Світська політична думка Нового часу.
3. Утвердження політології як науки протягом XX ст. Основні національні школи й
проблемні підходи сучасної західної політології.
4. Політична думка Київської Русі.
5. Українська політична думка від періоду феодальної роздробленості та
козацько-гетьманської доби.
6. Українська політична думка першої половини XX ст.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
ВЛАДА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
Лекція 4. Держава: поняття, основні ознаки, функції та форми. Політична влада: природа,
ресурси, легітимність.
1. Поняття «держава» і теорії її походження. Типи, структура і функції держави.
2. Форми державного правління і державного устрою. Демократична, соціальна, правова
держава.
3. Майбутність держави. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи.
4. Основні концепції політичної влади. Форми та механізм політичної влади. Поняття
легітимності та принцип поділу влади.
Лекція 5. Політичне життя суспільства.

1.
2.
3.
4.

Поняття та категорії політичного життя.
Зміст і структура політичної діяльності.
Форми та рівні політичної участі.
Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів.

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА НЕІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ
Лекція 6. Правова держава та громадянське суспільство. Демократія в політичному житті
сучасного світу.
1. Особливості формування громадянського суспільства в Україні.
2. Поняття та роль демократії у політичному процесі. Основні принципи та ознаки
демократичної організації суспільства.
3. Вибори, як форма прояву демократії. Сутність ті види виборчих систем.
4. Становлення і розвиток демократії в сучасній Україні.
Лекція 7. Політичні партії та партійні системи. Сутність політичного режиму та його
типи.
1. Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення
партійної системи.
2. Суть політизованих громадських об'єднань та рухів, їх відмінність від політичних
партій.
3. Тоталітарний політичний режим.
4. Авторитарний політичний режим.
5. Демократичний політичний режим.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ПОЛІТОЛОГІЇ
Лекція 8. Політична конфліктологія та політична стабільність. Політика і мораль.
Міжнародні відносини та світовий політичний процес.
1. Теорія політичної стабільності, суспільної інтеграції та організації.
2. Співвідношення політики і моралі як регуляторів суспільного життя.
3. Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави
4. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичого процесу.
Політична глобалістика.

