ПОЛІТИЧНА ЕТИКА
Галузь знань

0301 соціально-політичні науки

Напрям підготовки

052 «Політологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки фахівця бакалавр
Політична етика – це дисципліна, предметом якої виступають
закономірності зародження, динаміка і сутність етичних викликів
сучасного світу політики, з’ясування ролі етики й моралі в даних
проблемах.
Метою дисципліни є формування у студентів-політологів високої
професійно етичної політичної культури, цілісного уявлення про
політичну етику як самостійну науково-практичну дисципліну. Курс
«Політична етика» повинен навчити тому, як використовувати теоретичні
етико-філософські методи й розробки у вирішенні конкретних політичних
питань суспільства і громади.
Згідно з освітньо-кваліфікаційними вимогами до випускників курс
«Політична етика» повинен підготувати студентів до практичного
застосування етичних знань в галузі аналізу сучасних моральних проблем
у соціально-політичних процесах.
Завдання дисципліни полягає у тому, щоб:
o
o
o
o
o

навчити студентів виявляти моральні проблеми політичного життя;
виробити навички соціально-етичного аналізу;
розкрити основні етапи формування політичної етики, її зв’язок із
загальнолюдськими цінностями;
вивчити історично типові соціально-етичні колізії і їх класичні
теоретичні інтерпретації;
роль політичної етики в сучасному глобалізаційному політичному
світі.

Після завершення курсу „Політична етика” студенти повинні знати:
o
o
o
o
o
o
o

об’єкт, предмет, методи курсу;
понятійно-категоріальний апарат курсу;
напрямки досліджень науковцями етики сучасного політичного
світу;
історичні типи політичної етики і її основні концепції;
структуру політичної етики;
її зв’язок із політичною та історичною реальністю;
роль етики й моралі в сучасних політичних процесах державного
управління, державного будівництва та місцевого самоврядування;

Студенти повинні вміти:
o

оперувати основними поняттями і категоріями;

o
o
o
o
o
o
o

пояснювати суть основних функцій „Політичної етики” та їх
взаємодію;
охарактеризувати зв’язки дисципліни „Політична етика” з іншими
науками;
розрізняти особливості політичної етики сучасних суспільств й
держав;
розуміти дискусійні проблеми політичної етики;
застосовувати знання в аналізі сучасних політичних доктрин і
концепцій;
аналізувати вчинки політичних діячів з морально-етичної точки
зору;
формулювати етичні вимоги до влади.

Зміст і структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретико-праксеологічні засади курсу
„Політична етика” (теми)
Тема 1. Поняття політичної етики
Тема 2. Вступ до курсу «Політична етика»
Тема 3. Політико-правові засади політичної етики
Тема 4. Базові засади формування політичної етики.
Тема 5. Політика і мораль: основні аспекти взаємодії.
Тема 6. Особливості реалізації політичної етики
Тема 7. Моральні засади формування політичної етики
Тема 8. Класичне й сучасне розуміння політичної етики
Тема 9. Професійна етика журналістів
Тема 10. Регулювання етики поведінки державних службовців: зарубіжний
досвід
Тема 11. Парламентська етика
Тема 12. Зарубіжний і вітчизняний досвід політичної етики
Тема 13. Зарубіжний досвід парламентської етики
Тема 14. Етика міжнародних відносин
Тема 15. Мистецтво ведення політичної дискусії
Модуль 2
ІНДЗ
Модуль 3
Самостійна робота
На вивчення навчальної дисципліни відводиться:
Загальний обсяг годин – 120 годин / 4 кредити ECTS;
Обсяг аудиторних годин – 40 годин, з яких 20 години становлять лекційні
заняття і 20 годин семінарські заняття.

Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік.
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