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Теорія ігор в політиці 
Анотація. Дисципліна «Теорія ігор в політиці» належить до переліку дисциплін 

вільного вибору студентів. Вона спрямована на підвищення особистісного та 

професійного рівня розвитку студентів. У межах дисципліни аналізуються поняття 

«політика» («πολιτικά»; «ta politikа»; «politike»; «politikа»; «polity»; «policy»; «politics») 

та «гра» («play (fun)»; «game»; «квазігра»). Виокремлюються два підходи до розуміння 

ролі гри в політичному процесі: «гри в політиці» («гри політичної») як  конвенційної та  

автентичної гри політичної та «гри в політику» («політичної гри») як квазігри 

політичної.  
Кількість кредитів: 4. 
Мета навчальної дисципліни – є підготовка висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній 

простір фахівця освітнього ступеня бакалавр  в галузі соціальних та поведінкових наук 

за спеціальністю „Політологія”, який в процесі вивчення дисципліни «Теорія ігор в 

політиці» оволодів здатністю розгляду політики в межах ігрової парадигми.  
Попередні вимоги: 
Студент/ка повинен/на знати: ігрову модель постановки та вирішення пізнавальних 

проблем політичної сфери суспільного життя; основні підходи до розуміння ролі гри в 

політичному процесі; квазіігрові небезпеки та рекомендації щодо виходу з квазіігрового 

стану вітчизняного політичного процесу. 
Студент/ка повинен/на вміти: творчо використовувати у навчальній та дослідницькій 

діяльності знання ігрової парадигми політики.  
Студент/ка повинен/на володіти: елементарними навичками наукового дослідження та 

управління інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних 

подій та явищ; використання іншомовних фахових інформативних джерел. 
Основні теми курсу: 

✔ Варіативність взаємозв'язку категорій «політика» та «гра», їхній 

понятійний зміст; 
✔ Дискурсивний характер понять «політика» та «гра»; 
✔ Підходи до розуміння ролі гри в політичному процесі; 
✔ Співвідношення політики з конвенційною грою політичною; 
✔ Автентична гра політична в політичному житті України та світу; 
✔ Квазігра політична в реаліях сьогочасного політичного процесу. 

Мова викладання: українська. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається в 5 семестрі ОП «Політологія» в обсязі 120 

годин, у тому числі 28 годин лекційних занять, 14 – семінарських та 78 години 

самостійної роботи. 
Форма контролю: іспит. 



Викладач: кандидат політичних наук, доцентка кафедри політології Ірина Анатоліївна 

Лященко 
 


