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Кафедра політології 

Політична культура і псхологія 
Назва вибіркової дисципліни 

Тип дисципліни:      вибіркова      Семестр:  7 (бакалавр)  

Обсяг дисципліни:  

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

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

Лектор:   доцент Шурко О.Б. (ел.адреса  shurko_o@ukr.net ), 

Результати навчання: 

знати:  

 Основні наукові концепції політичної культури; 

 Структуру, форми та функції політичної культури  

 Основні концепції політичної психології; 

 Суть та особливості політичної ідеології; 

 Базові цінності політичної культури; 

 Неінституційні детермінанти політичної культури; 

 Види політичного насильства; 

 Психологічні основи виборчої кампанії; 

вміти:  

 Аналізувати політичну культуру суспільства; 

 Використовувати знання з політичної культури і психології у підготовці кандидатів парламентських та 

муніципальних виборів; 

 Розрізняти і характеризувати елементи стійкої та рухомої частини політичної психології; 

 Аналізувати політичну поведінку конкретного суб’єкта політики; 

 Формувати стратегію ведення виборчої кампанії; 

 Визначати маніпулятивні технології та їх вплив на суспільство як наслідок діяльності тих чи інших 

політичних акторів. 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Мета: надати студентам максимальне уявлення про суть, теоретичні підходи і проблематику політичної 

культури та психології, а також сформувати у них конкретні знання про сучасні реалії політичної культури 

України та  інших держав, про основні психологічні фактори політичного життя суспільства. Основними 

завданнями вивчення дисципліни “Політична культура і психологія” є ознайомлення із особливостями 

формування та становлення політичної культури, вивчення основних компонентів політичної психології, які є 

невід’ємними частинами політичного процесу, дослідження складових політичної свідомості, наліз основних 

політичних цінностей. 

Рекомендована література: Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии //Полис. - 

1992. - № 4.;Безверхий В., Клинченко О. Політична культура українського народу: з історії в сучасність // 

Національна культура в сучасній Україні // Політична думка. – 1994. - №4.;Гозман Л.Я. Психология в политике - 

от обьяснения к воздействию // Вопросы психологии. -1992. - № 1.;Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая 

психология. -Р.-на Дону. -1996 Цимбалістий Б. Політична культура українців // Сучасність. – 1994. -№3-

4.;Шестопал Е.Б. Политическая культура. Психологический профиль российской политики 1990-х. 

Теоретические и прикладные проблемы политической психологии -М. -2000.;Політична свідомість та поведінка 

в структурі політичної культури // Політологія. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П.Горбатенка. – К., 2001.;Бурдяк В.І., 

Ротар Н.Ю. Політична культура Європи в контексті інтеграційних процесів:Монографія. – Чернівці, 2004. 
 

Форми  та  методи навчання: лекції, практичні, самостійна робота 

Форма  звітності: екзамен 

Мова навчання:  українська   

Спеціальність (спеціалізація): культурологія, банківська справа; економіка підприємств; прикладна 

економіка; міжнародна економіка; економічна кібернетика; економічна теорія; маркетингу, 

менеджменту; обліку і аудиту; статистики; фінансів, грошового обліку і кредиту. 
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