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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Політологія» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.070101 Транспортні технології. 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є політична сфера життя 

суспільства, владно-управлінські відносини, засади та особливості функціонування 
політичних інститутів та процесів. 

.  
Міждисциплінарні зв’язки: 

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо спираються: 

Історія України Соціологія 

Філософія  

 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Генезис, сутність і зміст політики 
2. Політичні інститути 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування розуміння 

сутності та перспектив політичних подій, явищ, політичної свідомості та політичної 
культури. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Політологія» є 
- набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, прикладних 

та інструментальних компонентів політологічного знання; 
- розуміння системної сутності політичної сфери сучасного суспільства; 
- знання характеристик, засобів набуття та використання політичної влади;  
- дослідження ; 
- аналіз держави, форм державного правління та устрою у сучасному світі; 
- формування розуміння сутності політичного процесу та політичної культури. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати:  
- генезис політичних ідей та вчень в історії світової суспільної думки; 
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- основні теорії влади і владних відносин,  
- види політичних режимів світу та їх ознаки; 
- тенденції глобалізації політики,  
- роль політичних партій і рухів у суспільстві, що глобалізується; 
- основні ідеї сучасних політичних ідеологій, напрямів та рухів; 
- сутність сучасних міжнародних відносин; 
 
 вміти: 
- аналізувати сутність політичних проблем сучасності, використовувати 

отримані знання для аналізу політичних подій сьогодення;  
- критично осмислювати діяльність гілок політичної влади на рівні держави; 
- виявляти й обґрунтовувати свою політичну позицію, співвідносити її с 

сучасними політичними течіями; 
 
мати компетентності: 
- застосовувати основні положення і методи політичної науки при вирішенні 

професійних задач; 
- використовувати норми, що регулюють політичні відносини, у власному 

суспільному житті; 
- вміти формулювати свою власну позицію щодо політичних явищ та процесів 

сучасності;  
- робити науково обґрунтований вибір щодо різноманіття політичних течій і 

ідеологій; 
- використовувати методи збору, обробки й інтерпретації комплексної 

соціальної інформації для рішення організаційно-управлінських задач. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години – 2 кредити ECTS. 
 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Модуль 1. Політологія 
Змістовий модуль 1. Генезис, сутність і зміст політики. 
Тема 1. Сутність, місце і роль політики і політології як науки в житті 

суспільства. Об’єкт, предмет і метод політичних досліджень. Основні принципи 
наукового дослідження, реалізовані в політології. Політологія в системі наук. 
Функції політології. Сутність, трактовки, структура і функції політики.  

 
Тема 2. Історія світової політичної думки. Античні корні політичної науки. 

Політичні ідеї Середньовіччя та Відродження. Політична думка Нового часу. 
Сучасні тенденції розвитку політичної думки. 
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Тема 3. Політична діяльність і влада. Сутність та види політичної діяльності. 
Концепції влади. Структура влади. Види влади. Особливості політичної влади. 
Принципи організації та функціонування політичної влади: суверенітет, 
легітимність, ефективність. 

 
Змістовий модуль 2. Політичні інститути 
Тема 4. Політична система суспільства.  Поняття, структура і функції 

політичної системи. Типологія політичних систем. Критерії виділення політичних 
режимів сучасності. 

Тема 5. Держава як базовий інститут політичної системи. Теорії виникнення 
держави. Сутність та ознаки держави. Форми державного правління: монархія, 
республіка, поліархія. Форми державного устрою: унітарна держава, федерація, 
конфедерація. Правова держава та громадянське суспільство. 

Тема 6. Політичні партії і виборчі системи. Походження та сутність 
політичних партій. Типологія партій і партійних систем. Види виборчих систем. 
Принципи організації та проведення виборів. 

Тема 7. Політична культура. Поняття, призначення і функції політичної 
культури. Типологія політичних культур. Сутність і структура політичної 
свідомості. 

Тема 8. Сучасні ідейно-політичні течії. Ідеологія як теоретичний рівень 
політичної свідомості. Лібералізм. Консерватизм. Соціал-демократія. Національні 
ідеології. Мультикультуралізм. 

Індивідуальне завдання для заочної форми навчання – контрольна робота. 
 
3. Рекомендована література: 
1. Радионова Л.А., Семенюк Е.С. Политология: курс лекций (для студентів 

2-3 курсов всех форм обучения, всех спеціальностей) / Л. А. Радионова, Е. С. 
Семенюк; Харьк.нац.акад.гор.хоз-ва.-Х.; ХНАГХ, 2013. – 168 с. 

2. Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко 
С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм 
навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. 

3. Політологія: Навч.посібнік / Под ред. Сазонова М.І. – Х.,2004. – 735с. 
4. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М.,2004. – 448с. 
5. Мухаев Р. С. Политология . – М., 2005. – 446 с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: для денної форми 

навчання – екзамен, для заочної форми навчання – диф. залік. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові 

завдання, контрольна робота (для заочної форми навчання), екзаменаційні білети. 



6 
 

Анотація програми навчальної дисципліни 
ПОЛІТОЛОГІЯ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Політологія» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.070101 Транспортні 
технології. 

Предмет вивчення у дисципліні – політична сфера життя суспільства, владно-
управлінські відносини, засади та особливості функціонування політичних інститутів 
та процесів. 

Змістові модулі: 1.1. Генезис, сутність і зміст політики; 1.2. Політичні інститути. 
 

Annotation to the curriculum for the subject  
POLITOLOGY 

The program was made according to the educational and vocational programs for 
bachelor direction 6.070101 Transport Technologies.  

Subject of study – political area of public relations, power and management relations, 
the common and the particular in political institutions and processes.  

Content modules: 1.1. Genesis, the nature and content of the policy; 1.2. Political 
institutions. 

 
Аннотация программы учебной дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Программа изучения учебной дисциплины «Политология» составлена в 
соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки бакалавра 
направления 6.070101 Транспортные технологии. 

Предмет изучения в дисциплине – политическая сфера жизни общества, 
властно-управленческие отношения, основания и особенности функционирования 
политических институтов и процессов. 

Содержательные модули: 1.1. Генезис, сущность и содержание политики; 1.2. 
Политические институты. 


