
Кафедра політології 

Політичні доктрини  
назва  дисципліни 

Тип дисципліни:      вибіркова       

 Семестр:  3-4, 5-6 (бакалавр) 

 Обсяг дисципліни:  

 загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);  

  аудиторні години – 30  (лекції – 14, семінарські – 16 ) 

Лектор:  к.п.н. Сліпецька Юлія Миронівна (ел. адреса  slipetska.julija@gmail.com) 

Результати навчання: 

знати : 

 Логіку та основні етапи розвитку політичних доктрин ХХ ст.; 

 Головні характеристики, особливості та специфіку основних політичних доктрин ХХ ст; 

вміти : 

 Виявляти спільне та відмінне у комплексі політичних доктрин ХХ ст; 

 Виокремлювати концептуальні особливості політичних доктрин ХІХ і ХХ ст.  

 Знаходити концептуальну присутність означених доктрин в політичних матеріалах/документах.  

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни “Політичні доктрини ХХ століття” є ознайомлення  студентів із 

концептуальним змістом основних політичних доктрин ХХ сторіччя, питаннями між доктринального зв’язку.  

 

Завдання курсу: 

  сформувати базові знання про теоретичні основи, особливості, етапи розвитку політичних доктрин ХХ 

століття  

 порівняти особливості кожної із політичних доктрин та визначити її внесок у розвиток ідеологічної основи 

масових партій ХХ століття;  

 сформувати навички аналітичного та критичного мислення, що стосується осмислення історичної еволюції 

політичної думки та її доктринального оформлення;  

 узагальнити та систематизувати набуті студентами знання в ході вивчення політологічних дисциплін  

 

Рекомендована література: Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст..: 

навч. Посіб. / А. С. Романюк. – К.: Знання, 2011. – 255с.; Лібералізм :Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: 

Смолоскип, 2002; Націоналізм: Антологія/ Упоряд. О.проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000; Основи політичної науки: 

Курс лекцій за ред. Б.Кухти. – Ч.1: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б.Кухта, А.Романюк, 

М.Поліщук, Л.Старецька. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Львів: Кальварія, 1997; Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. 

Історіяполітичної думки / Пер. з англ.. – К.: Основи, 1997. 

 

Форми та  методи навчання: лекції,  семінарські заняття, консультації, самостійна робота, навчальні дискусії, 

Форма  звітності:  залік 

Мова навчання:  українська   
Спеціальність (спеціалізація): міжнародні відносини, міжнародна інформація, країнознавство, туризм, журналістика, 

соціологія, психологія,  

 

Розглянуто  на  засіданні кафедри                         2015 р.      Протокол №  

Завідувач кафедри    _________________               Поліщук М. В.                         

 

Затверджено на  Вченій раді  факультету  11  лютого 2015 р.      Протокол №  181/7  

В.о. декана                _____________________                         Рижак Л.В.  

  

mailto:slipetska.julija@gmail.com

