
Дисципліни вільного вибору студентів

циклу професійної та практичної підготовки для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти

БЛОК ДИСЦИПЛІН 
«ПОЛІТОЛОГІЯ»

Викладання блоку дисциплін забезпечується кафедрою 

політології, соціології і культурології



2021/2022 навчальний рік, 3 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Політична історія 7



Мета: формування у студентів уявлень та знань про

найважливіші події, етапи і тенденції політичного

розвитку України і різних країн світу.

Завдання: надання студентам певного рівня

теоретичних знань про найважливіші періоди та основні

тенденції розвитку політичної історії України і різних

країн світу.

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ



2021/2022 навчальний рік, 4 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Політичні режими 7



ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

Мета: ознайомлення студентів із сутністю

політичних режимів, їх основними характеристиками,

принципами функціонування в різних країнах світу.

Завдання: оволодіння студентами категоріально-

понятійним апаратом, пов’язаним із політичними

режимами; формування вмінь щодо застосування

отриманих знань для аналізу сучасних політичних

режимів та навичок порівняльного аналізу різних

типів політичних режимів у сучасному світі.



2022/2023 навчальний рік, 5 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Політичні системи країн  світу 7



ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ

Мета: оволодіння студентами базовими засадами

теорії політичних систем; визначення особливостей та

підґрунтя функціонування політичної системи

окремих країн світу.

Завдання: ознайомлення із основними теоріями

політичних систем, особливостями функціонування

політичних систем країн світу; формування у студентів

умінь та навичок порівняльного аналізу політичних

систем країн світу, виокремлення проблемних ліній

щодо підвищення рівня ефективності функціонування

політичної системи за певних обставин.



2022/2023 навчальний рік, 6 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Політика і релігія 5

2 Громадянське суспільство 5



ПОЛІТИКА І РЕЛІГІЯ

Мета: ознайомлення студентів із проблемним
полем взаємодії політики і релігії, особливостями
політики держави у сфері релігійних відносин.

Завдання: визначення особливостей релігії як
одного з чинників впливу на політику, зокрема
основних світових релігій; формування вмінь та
навичок для орієнтації у проблемному полі
взаємодії держави і церкви; вміння оцінювати
рівень ефективності розробки та реалізації
політики держави в сфері релігійних відносин.



ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Мета: ознайомлення студентів з особливостями

та головними етапами теоретичної еволюції

концепції громадянського суспільства та

формування уявлення про його розвиток і

функціонування в Україні.

Завдання: формування у студентів вмінь та

навичок аналізу проблем становлення

громадянського суспільства в різних країнах світу,

зокрема в Україні.



2023/2024 навчальний рік, 7 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1
Державне управління та місцеве

самоврядування
5

2 Історія та основи євроінтеграції 5



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Мета: набуття студентами знань щодо сутності,
засобів, сфер, об’єктів і механізмів державного
управління та місцевого самоврядування.

Завдання: дослідження сутності державного
управління та місцевого самоврядування для
формування вмінь та навичок у студентів аналізу
загальнотеоретичних аспектів організації роботи
органів державного управління та місцевого
самоврядування в Україні в контексті сучасних
демократизаційних процесів; розробки стратегії їхньої
політичної діяльності; впровадження організаційно-
правових засобів підвищення ефективності діяльності
управлінських структур на регіональному рівні.



ІСТОРІЯ ТА ОСНОВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мета: ознайомлення студентів із питаннями

європейської інтеграції в історичному, теоретичному і

практичному спектрах аналізу.

Завдання: розкриття сутності базових

характеристик євроінтеграції в історичному,

теоретичному і практичному спектрах аналізу для

формування у студентів вмінь та навичок у

дослідженні питань функціонування Європейського

Союзу, аналізу особливостей сучасного етапу

європейської інтеграції.



2023/2024 навчальний рік, 8 семестр

№ 

з/п
Назва дисципліни

Кількість 

кредитів 

ЄКТС

1 Тероризм і політика 5

2 Національна безпека 5



ТЕРОРИЗМ І ПОЛІТИКА

Мета: формування у студентів комплексного

розуміння причин і загроз міжнародного тероризму, а

також систематизованих знань про теорії, практики та

способи протидії тероризму в системі сучасних

міжнародних відносинах у контексті розробки та

здійснення ефективної національної та міжнародної

політики.

Завдання: формування систематизованих знань про

теорії, практики та способи протидії тероризму в

системі сучасних міжнародних відносинах у контексті

розробки та здійснення ефективної національної та

міжнародної політики.



НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Мета: ознайомлення студентів із теоретичним та

прикладним вимірами національної безпеки.

Завдання: розкриття сутності національної безпеки,

її концептуальних засад, умов забезпечення

національної безпеки й суверенітету держави, зокрема

України; формування умінь та навичок дослідження

закономірностей становлення, розвитку і

функціонування системи національної безпеки тієї чи

іншої країни; здійснення порівняльного аналізу

української концепції національної безпеки з

аналогічними політико-правовими засадами інших

держав світу.


