
 

 

 (Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Сучасні теорії влади і політика» 

Спеціальність: 052. Політологія  

Галузь знань: 05. Соціальні та поведінкові науки  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Сучасні теорії влади, їх відмінності від класичних теорій, особливості 

практичного застосування цих теорій у політичному процесі та соціальних 

технологіях здійснення влади в сучасній українській практиці. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Мета курсу – на основі аналізу елітизму, плюралізму, корпоративізму 

визначити специфіку і особливості форм політичної влади,зокрема в 

українському суспільстві, окреслити сутність і принципи державного 

управління як форми реалізації політичної влади. управління як форми 

реалізації політичної влади. Розкрити сутність явища політичної влади 

неможливо без аналізу її особливостей, форм і механізмів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати поняття «дискурсу влади» і способи їх операціоналізації, 

створювати моделі політичної та державної влади, визначати форми та 

механізми влади у політичному процесі 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

• Інтерпретувати явище влади з позиції наукових парадигм; екстраполювати 

теоретичні конструкти стосовно явища влади на сучасні суспільні реалії; 

окреслювати сутність і специфіку політичної влади у практичному вимірі; 

характеризувати особливості політичної влади в сучасній Україні. 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Сутність феномена влади та еволюціяція інтелектуальних поглядів на 

явище влади. Класичні і сучасні концепції влади: порівняльний аналіз 

Реляціоністські концепції влади. Системні концепції влади. Психологічні 

концепції влади. Плюралістичний та елітистистський підходи до 

розуміння влади у сучасному демократичному суспільстві. Державна 

влада як різновид політичної влади. Регіональна та муніципальна влада. 

Конфлікти і кризи у політичному житті . Групи за інтересами. 

Громадсько-політичні об’єднання. Групи тиску, лобіювання. Кризи 

легітимності сучасної влади  

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, дебати, ділові ігри, кейси, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому курсі бакалаврського 

рівня вищої освіти, знання з теорії політики, політичних основ держави 

Пореквізити Широкі компетентності у сфері аналізу влади (через призму теоретичних 

концепцій), що будуть значимими для практичного застосування у ході 

виробничої практики та написанні дипломної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

 Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Загальна теорія політики: 

Навчальний посібник. / Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. — 

К.: Видавничий дім «Кондор» , 2017. — 226 с. 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31676. 

2. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: Підручник / П.П. 

Шляхтун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.  

3. Кочубей Л. РR у політичній сфері: підручник/ НАН України, Ін-т 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.  – Київ, 2013. 

– 472 с. 

4. Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна: підручник / МОН 

України.  – Київ: Каравела, 2012. – 496 с. 

Репозитарій НАУ:  . Семенець-Орлова І. А. Державне управління 

освітніми змінами в Україні: теоретичні засади. Монографія. – К.: 

ЮСТОН, 2018. – 420 с. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38242. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 



 

 

 

 

Фо то 

 

Викладач(і) ПІБ викладача: СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА ІННА 

АНДРІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: доктор наук з державного 

управління 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11778 

Тел.:  0985560378 

E-mail: innaorlova@ukr.net 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код доступу у Google Classroom - paklr4l  

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11778

