
 
 

Кафедра політології 

Політологія: основи політичних знань 
Назва вибіркової дисципліни 

Семестр: 3, 4, 5, 6, 7 або 8 

Обсяг дисципліни:  

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

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

Лектор: проф., д.п.н. Романюк А.С. (anatoliy.romanyuk@gmail.com; доц., к.п.н. Поліщук Микола Васильович 

(m_polis@franko.lviv.ua), доц., к.п.н. Мандзій Любомира Степанівна (l.mandziy@meta.ua), доц., к.п.н. Литвин 

Віталій Сергійович (lytvyn.vitaliy@gmail.com); доц., к.п.н. Четверікова Лариса Олегівна (lala76@bk.ru), доц., к.п.н. 

Скочиляс Любомир Степанович (skochylyas@yahoo.com), доц., к.п.н. Сліпецька Юлія Миронівна (ел. адреса 

sokyrka_yulietta@yahoo.com); доц., к.п.н. Шурко Оксана Богданівна (shurko_o@ukr.net), доц., к.п.н. Була Світлана 

Петрівна (ел. адреса bula_sv@ukr.net); ас., к.п.н. Зубрицька Дарія Михайлівна (ел. адреса dara403@gmail.com), ас., 

к.п.н. Осадчук Ігор Юрійович (ел. адреса ihorosadchuk89@gmail.com) 

 

Результати навчання: 

знати:  

 предмет і об'єкт політології, її сучасну методологію; 

 історію розвитку політичної думки; 

 основні положення та елементи в межах системного аналізу політики; 

 роль держави, партій, виборів, влади, еліт та лідерів у політичних системах; 

вміти: 

 користуватись сучасною методологією аналізу політики; 

 аналізувати політичні, партійні та виборчі системи сучасних країн;  

 визначати вплив різноманітних чинників формування політичної думки на означення політичних процесів; 

 орієнтуватися в формах держави, в міжнародному політичному житті, мати уявлення про місце та статус України 

в сучасному політичному світі. 

 

Анотація навчальної дисципліни:  

Мета: ознайомити студентів з політологією як навчальною дисципліною, а також формування у студентів уявлення про 

світ політичного, його сутність та зміст, загалом особливості функціонування політичної сфери суспільства. 

Завдання: Ознайомити студентів з теорією і методологією політології; проаналізувати основні етапи становлення 

політичної думки світу. Проінтерпретувати теоретичні уявлення про політичну сферу як сукупність інститутів і 

впорядкованих відносин. Поінформувати студентів з науковими підходами стосовно аналізу сучасних проблем 

політичного життя; ознайомити студентів із різними типами сучасних держав, видами політичних партій, виборів, 

постатями політичних лідерів тощо. 

 

Рекомендована література: Ашин Г.К., Понеделкин А.В., Игнатьев В.Г., Старостин А.М. Основы политической 

элитологии : Учебное пособие. – М., 1999. – 302 с. ; Безродний Є. Ф., Уткін О. І. Історія політичних вчень : Навч. 

посібник. – К. : Професіонал, 2006. – 432 с. ; Даль Р. О демократии / Пер. с англ. – М., 2000. ; Демократія. Антологія / 

Упорядник О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – 1104 c. ; Кудряшова Е.В. Лидер и лидерство : Исследование лидерства 

в современной западной общественно-политической мысли. – Архангельск, 1996. – 226 с. ; Луман Н. Власть / Пер. с нем. 

А. Ю. Антоновского. – М. : Праксис, 2001. – 256 с. ; Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования. М. : 

Издательство "Весь Мир", 1997. – 544 с. ; Мельниченко В. Виборчі системи у світовій політичній практиці  // Віче. – 1997 

р. – № 3. – С. 74–88. ; Основи політичної науки. З історії політичної думки : від стародавності до наших днів [Курс лекцій 

за ред. Б. Кухти]. – Львів : Кальварія, 1997. – 288 c. ; Політологія / За наук. ред. А. Колодій. – К., 2000. – 584 с. ; Рябов С. 

Політологічна теорія держави : 2-е вид. – Київ : Тандем, 1996. ; Сарторі Д. Порівняльна конституційна інженерія : 

Дослідження структур, мотивів і результатів / Джовані Сарторі. – К : АртЕк, 2001. – 224 с. ; Скиба В., Горбатенко В., 

Туренко В. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-політичної думки / За заг. ред. В.Й. Скиби. – К. : Основи, 

1998. – 718 с. ; Шляхтун П.П. Політологія. Теорія та історія політичної науки.  – К. : Либідь, 2002. – 576 с. 

 

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

Форма звітності: залік 

Мова навчання: українська  
 

Розглянуто на засіданні кафедри  09 лютого 2015 р.   Протокол № 7  

Завідувач кафедри   _________________   Поліщук М. В.  

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

В.о. декана    _________________   Рижак Л.В.  
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