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Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: сукупність політичних знань, що охоплюють політичні 

процеси, які відбуваються в суспільстві, механізм взаємодії суб'єктів та об'єктів політики. 
 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: формування у студентів професійних компетентностей щодо 

їхнього вміння самостійно аналізувати суть політичних явищ і процесів та приймати виважені 

рішення, що сприятимуть подальшій демократизації українського суспільства, інтеграції його в 

світове співтовариство. 
 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння основних принципів формування сучасної 

політичної системи, обґрунтування актуальних політичних проблем; формування компетентностей 

щодо самостійного критичного аналізу політичних процесів та оцінки їх впливу на політичні 

рішення. 
 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адміністрування», 

«Стратегічне управління», «Управління публічним сектором» та передує вивченню дисциплін 

«Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності суспільства», «Регіональні 

аспекти економіки публічного сектору». 
 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: об'єкт, предмет і методи політичної науки, її структуру та функції; понятійний та 

категорійний апарат політичної науки; історію розвитку політичної думки, особливості ґенези 

національних політичних шкіл; основні світові та вітчизняні політичні школи, концепції і 

напрямки; визначення, походження, структуру та механізм функціонування політичної системи, 

державної влади, партійних систем; сутність політичних інститутів; поняття «опозиція» та її роль 

в житті суспільства; значення політичної еліти та політичного лідерства в державі. 

б) уміти: орієнтуватися в основних напрямках політичної думки; визначати теоретичні, духовні, 

прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і функції у підготовці 

політичних рішень; аналізувати сутність політичної влади, держави, політичного життя; 

розрізняти політичні відносини і процеси, суб'єкти і об'єкти політики; класифікувати політичні 

системи і режими, партійні та виборчі системи; аналізувати міжнародні політичні процеси, місце 

та роль України в сучасному світі; володіти навиками політичної культури; застосовувати 

політологічні знання у своїй професійній діяльності. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Особливості політики як публічного процесу. 

Тема 2. Структурні елементи публічної політики. 

Тема 3. Поняття політичних інститутів і політичних процесів: основні теоретичні підходи до 

вивчення й аналізу. 

Тема 4. Система політичних інститутів: порівняльна характеристика. 

Тема 5. Інститут Президентства. 

Тема 6. Форми здійснення політичного процесу. Специфіка політичних процесів демократичного 

суспільства. 

Тема 7. Політико-правові основи участі громадян у публічному управлінні як основа публічної 

політики. 

Тема 8. Конфлікт та згода в політичному процесі. 

Тема 9. Інститути представництва та погодження інтересів. 

Тема 10. ЗМІ: проблеми і перспективи взаємодії з політичними інститутами. 

 



Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Маліновська О.Я. 
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