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1. Опис навчальної дисципліни «Політична теорія: Загальна теорія 

політики» 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 1 - 

Семестр 2 - 

Кількість змістових модулів з розподілом: 4 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 26 - 

Форма семестрового контролю Екзамен - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу «Загальна теорія політики» є визначення змісту і місця 

політичної теорії в системі сучасного соціально-гуманітарного знання; окреслення 

етапів становлення політики та парадигм її динаміки з найдавніших часів до 

сьогоддення; простеження розвитку основних теоретичних шкіл і напрямків; 

розкриття підстав і векторів теоретизації влади, свідомості, ідеології, громадської 

думки, активності, суб’єктивності, інститутів, держави, системи, процесу, 

особливостей відтворення цих політичних феноменів у просторі та часі. 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей 

освітньої програми підготовки: 
ЗК-01 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК-03 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК-06 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК-07 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

СК-01 Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

СК-02 Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних 

та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки. 

СК-03 Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у 

різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

СК-04 Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної 

теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, 

міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності. 

СК-05 Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 

СК-06 Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 

СК-07 Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

СК-08 Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу. 

СК-09 Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 
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3. Результати навчання за дисципліною: 
РН-01 Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності. 

РН-03 Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності. 

РН-06 Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та 

використовувати їх у професійній діяльності. 

РН-07 Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, 

знати її цінності та досягнення. 

РН-08 Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

РН-09 Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки. 

РН-10 Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

РН-11 Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності. 

РН-12 Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 

РН-13 Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському 

та глобальному рівні. 

РН-14 Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, 

спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

РН-15 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію 

політичного аналізу 

РН-16 Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і 

широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань. 
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4. Структура навчальної дисципліни  

 

Назви змістових модулів і тем 
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Змістовий модуль І. 

Тема 1. Політика як об’єкт наукового пізнання і суспільний 

феномен. 
6 2 2 - - - 2 

Тема 2. Політична влада як регулятивний механізм соціального 

спілкування. 
6 2 2 - - - 2 

Тема 3. Системний вимір політики. Теорії політичних систем. 6 2 2 - - - 2 

Тема 4. Політичний режим як динамічний вимір політичної 

системи. 
6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 26 8 8 - - - 8 

Змістовий модуль ІІ. 

Тема 5. Теорії демократії: історія та сучасність.  6 2 2 - - - 2 

Тема 6. Інституційний вимір політики. Держава як політичний 

інститут. 
6 2 2 - - - 2 

Тема 7. Політичний процес. Теорія модернізації і 

демократичного транзиту. 
6 2 2 - - - 2 

Тема 8. Теорія партій і партійних систем. 6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 26 8 8 - - - 8 

Змістовий модуль ІІІ. 

Тема 9. Теорії політичних еліт і лідерства. 6 2 2 - - - 2 

Тема 10. Неформальні політичні спільноти. Латентний 

вимір політики. 
6 2 2 - - - 2 

Тема 11. Політична культура і політична комунікація. 6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 20 6 6 - - - 6 

Змістовий модуль IV. 

Тема 12. Політичні доктрини та ідеології.  4 2 2 - - - - 

Тема 13. Політична участь громадян: суб’єкти, форми, 

механізми. 
6 2 2 - - - 2 

Тема 14. Політичні конфлікти в системі владних відносин. 6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 20 6 6 - - - 6 

Усього за семестр 90 28 28 - - - 26 

Семестровий контроль 30 

Загалом 120 28 28 - - - 26 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Політика як об’єкт наукового пізнання і  

суспільний феномен (2 год.) 

Політика як наука і мистецтво. Об’єкт і предмет політичної науки. Генеза, 

історична еволюція і сучасність науки про політику. Історичні етапи розвитку 

політичної науки. Історичні, регіональні і цивілізаційні особливості і традиції у 

вивченні політики. Функції політичної науки. Система політичних наук. Історія 

політичних вчень. Теорія політики. Політична соціологія. Політична філософія. 

Політична антропологія. Прикладна політологія. Світова політика. Національні 

політичні процеси. Політична регіоналістика. Політична глобалістика. 

Політична сфера як відносини між людиною, суспільством і державою. 

Особливості парадигмального підходу до політики. Зміст і концептуалізація 

державоцентричної парадигми. Релігійно-міфологічний характер відносин влади і 

порядку. Середньовічне потрактування політики як прояву волі і дії бога. 

Секуляризація держави у працях Н.Макіавеллі. Парадигма політики як взаємин 

між державою і громадянським суспільством, спрямованих на утвердження 

свободи людини через право, розум і мораль. Ідеї економічного детермінізму, 

класової природи політики (К.Маркс, Ф.Енгельс). Конфліктологічна концепція 

К.Шмітта. Сучасні і постсучасні тлумачення сфери политичного. 

Основні поняття теми: 

політика, теорія політики, політична сфера, парадигма, секуляризація, 

детермінізм, конфлікт. 

 

Тема 2. Політична влада як регулятивний механізм  

соціального спілкування (2 год.) 

Природа і сутність влади. Основні види влади: політична, економічна, 

духовна, сімейна. Генеза і природа публічної влади. Сутність політичної влади та 

її головні властивості. Функції влади. Співвідношення державної і політичної 

влади. Структурні компоненти влади. Традиційні форми політичної влади: 

монархія, демократія, аристократія, технократія, охлократія, бюрократія, 

теократія, олігархія. Зміст концепції поділу влади. Поняття легітимності влади. 

Легітимність як ознака влади. Типи легітимності влади. Легітимність та 

легальність. М. Вебер: традиційна, раціонально-легальна та харизматична 

легітимність. Шляхи набуття легітимності влади. Криза легітимності. 

Делегітимація. Влада в умовах глобалізації. Концептуальні моделі організації 

влади в сучасному суспільстві. 

Основні поняття теми: 

політична влада, держава, монархія, демократія, аристократія, технократія, 

охлократія, олігархія, теократія, легітимність, політична традиція, харизма, 

легальність.  
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Тема 3. Системний вимір політики.  

Теорії політичних систем (2 год.) 

Чинники утвердження системного підходу до аналізу політики у 60–70 рр. 

ХХ ст. Кібернетична модель «чорної скрині» Д.Істона та її компоненти. Фази 

механізму функціонування політичної системи. Умови динамічної рівноваги 

політичної системи. К.Дойч про політичну систему як мережу комунікацій та 

інформаційних потоків. Особливості структурно-функціональної моделі 

Г.Алмонда. Аналітичні рівні, функції та інститути макросистеми. Спроби синтезу 

класичних моделей. Синергетичний підхід до системної самоорганізації. 

Внутрішній зміст, структура і елементи макрополітичних систем. Морфологія 

політичної системи, її статусно-рольовий, інституційний та системно-

нормативний рівні. Інституціональна (виборчі системи, державні установи, партії, 

профспілки, громадські організації), інформаційно-комунікативна (ЗМІ – офіційні 

та неофіційні, інформаційно-аналітичні агенції тощо), нормативно-регулятивна 

(моральні, правові, політичні норми) підсистеми. Типологія політичних систем. 

Основні поняття теми: 

системний підхід, політична система, «чорна скриня», політична комунікація, 

інформаційний потік, структурно-функціональний аналіз, синергетика, політична 

роль, політичний інститут. 

 

Тема 4. Політичний режим як динамічний вимір  

політичної системи (2 год.) 

Політичний режим як динамічна та функціональна характеристика 

політичної системи. Структурні елементи політичного режиму. Взаємозв’язок між 

режимом і формою правління. Історичні форми політичних режимів. Типології 

сучасних політичних режимів. Типологія Г. Моски. Аристократичні, 

демократичні, автократичні та ліберальні режими. Типологія Голосова–Блонделя. 

Типологія Д. Хелда. «Протективна» демократія. «Демократія, що розвиває». 

Модель «відмирання держави». «Змагальний елітизм». Плюралістична 

демократія. «Легальна» демократія. Партиципаторна демократія. Типологія 

Г. Алмонда і Г. Пауелла. Типологія Ч. Ендрейна. Типологія А. Лейпгарта. Змішані 

режими. Теократичні режими. Гібридні режими. Різновиди гібридних режимів за 

Ф. Шміттером. Диктобланда. Диктократія. Демократура.  

Поняття тоталітарного режиму. Дослідження тоталітаризму в роботах 

Х. Арендт. Ознаки тоталітаризму за К. Фрідріхом і З. Бжезінським. Історичні 

форми тоталітаризму. Лівий та правий тоталітаризм. Тоталітаризм у сучасному 

світі. 

Авторитарні режими. Ознаки авторитарних режимів. Відмінності між 

тоталітарними та авторитарними режимами. Форми авторитаризму за суспільно-

політичною функцією. Типології авторитарних режимів. Типологія Х.Лінца. 

Типологія Д.Берк-Шлоссера. Авторитарні режими в сучасному світі. 

Демократичні режими. Поняття та ознаки демократії. Основні принципи та 

процедури демократії. Принцип народного суверенітету. Плюралізм. Принцип 

представництва. Принцип виборності. Принцип конституціоналізму. Поняття 
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правової держави. Основні демократичні права і свободи. Демократичні 

інститути. Форми демократії. Пряма і непряма демократія. 

Основні поняття теми: 

політичний режим, демократія, політична участь, консоціалізм, плюралізм, 

авторитаризм, хунта, корпоративізм, султанізм, теоркатія, тоталітаризм, фашизм, 

комунізм, гібридний режим, диктобланда, демократура.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ   

 

Тема 5. Теорії демократії: історія та сучасність (2 год.) 

Демократія як політична форма організації суспільства. Історичні форми та 

розвиток демократії. Елементи демократії в примітивних суспільствах. Антична 

демократія, античний поліс. Демократія у Середньовіччі. Формування базових 

інституційно-правових засад сучасної демократії наприкінці XVII – напочатку 

XVIII ст. Теоретичне осмислення демократії мислителями Нового часу (Дж. Локк, 

Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, А. Токвіль. Т. Джефферсон тощо). Інтегралістські 

концепції: марксистська, народна, соціалістична демократія. Ліберальна 

демократія. Партиципаторна демократія. Елітарна демократія в роботах Т. Дая та 

Л. Цайглера. Модель демократії Ліпсета-Лернера. Консоціальна демократія. 

Дослідження А. Лейпгарта. Плюралістична демократія. Динамічне плюралістичне 

суспільство. Модель поліархії Р. Даля. Електронна демократія. Електронний уряд. 

Делегативна демократія. Економічна модель демократії Е.Даунса. Паритетна 

демократія. «Фасадна» та електоральна демократія. 

Основні поняття теми: 

демократія, античний поліс, пряма демократія, народовладдя, народний 

суверенітет, представницька демократія, колективістська демократія, лібералізм, 

партиципаторна демократія, демократія участі, косоціальна демократія, поліархія, 

сучасне динамічне плюралістичне суспільство, елекронна демократія, делегативна 

демократія. 

 

Тема 6. Інституційний вимір політики.  

Держава як політичний інститут (2 год.) 

 Поняття політичного інституту. Структура і типологія політичних 

інститутів. Держава як універсальний інститут політичної системи. Системність 

державного механізму за Т. Гобсом. Особливості філософського, історичного, 

правового (формально-юридичного), соціально-антропологічного та 

політологічного підходів до концептуалізації держави як універсального 

політичного інституту. Держава у марксизмі та неомарксизмі. Держава у 

М. Вебера. Ліберально-плюралістичне бачення держави як нейтрального арбітра-

посередника або основи політичної влади. Форми держави. Форми правління. 

Взаємозв’язок форм правління та типів політичного режиму. Форми державного 

устрою. Держава за умов глобалізації. Проблематизація державного суверенітету. 

Основні поняття теми: 

політичний інститут, держава, консенсусна парадигма, суспільний договір, 

конфліктна парадигма, теорія насилля, марксизм, економічний детермінізм, 
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форма правління, монархія, республіка, форма державного устрою, унітарна 

держава, федерація, конфедерація, державний суверенітет, народний суверенітет. 

 

Тема 7. Політичний процес.  

Теорія модернізації і демократичного транзиту (2 год.) 

Підходи до визначення характеру і змісту політичного процесу. Типи 

політичних процесів і режими функціонування політики. Типи політичних змін. 

Еволюційні і революційні зміни. Політичний розвиток. Синергетичний підхід у 

поясненні механізмів політичних процесів. Види політичних процесів. Державне 

адміністрування. Прийняття політичних решінь. Публічна політика. Виборчий 

процес. 

Транзитологія як напрям політичних досліджень. Співвідношення понять 

політичного розвитку, суспільно-політичної трансформації, політичної 

модернізації, демократичного транзиту. Типи модернізації. Первинна і вторинна 

(«навздогінна») модернізація. Екзогенна та ендогенна модернізація. Етапи 

розвитку теорії політичної модернізації. Дослідження С. Ліпсета, Г. Алмонда, 

Д. Пауелла, Д. Ептера, Л. Пая, С. Гантінгтона, Ш. Ейзенштадта, Ф. Шміттера, 

С. Верби, Дж. Лапаломбари. Нелінійність процесу модернізації. Демократизація і 

модернізація. Етапи демократичного транзиту за В. О’Доннеллом і Ф. Шміттером. 

Лібералізація. Демократизація. Консолідація як фінальний етап демократичного 

переходу. Фази демократичного переходу за Д. Растоу. Хвилі демократизації за 

С. Гантінгтоном. Критерії демократичного мінімуму. Причини відкатів хвиль 

демократизації. Модернізація в авторитарних суспільствах. Критика теорії 

політичної модернізації. Кризи модернізації. Криза участі, криза розподілу, криза 

проникнення, криза легітимності, криза ідентичності. Проблеми модернізації в 

сучасній Україні. 

Основні поняття теми: 

політичний процес, суспільно-політична трансформація, синергетичний 

підхід, біфуркація, флуктуація, атрактор, політична модернізація, ендогенна 

модернізація, органічна модернізація, екзогенна модернізація, демократичний 

транзит, лібералізація, демократизація, консолідація демократії, криза 

модернізації.  

 

Тема 8. Теорія партій і партійних систем (2 год.) 

Визначення політичної партії. Основні ознаки політичної партії за 

Дж. Лапаломбарою та М. Вейнером. Партія як організація. Структура партії. 

Функції партій. Представницька функція. Артикуляція та агрегування інтересів. 

Мобілізаційна функція. Функція здійснення влади. Функція соціалізації. Етапи 

партогенезу. Типологія політичних партій. Типологія М. Дюверже. Кадрові партії. 

Масові партії. Типологія С. Коена. Типологія Р.-Ж. Шварценберга. Типологія 

Ж. Блонделя. Типологія партій за ідеологічним критерієм. Поняття партійної 

системи. Типологія партіом М. Дюверже. Типологія партійних систем 

Дж. Сарторі. 
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Формування партійної системи в Україні. Виникнення політичних партій на 

рубежі ХІХ – ХХ ст. Відродження партійної системи у другій половині ХХ ст. 

Основні етапи партоґенеза в сучасній Україні. 

Основні поняття теми: 

політична партія, політичний інтерес, фунція представництва інтересів, 

артикуляція, агрегування, мобілізація, політична соціалізація, партогенез, 

аристократичне угруповання, партія-клуб, кадрова партія, масова партія, партійна 

система, однопартійність, біпартизм, плюралізм.   

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

  

Тема 9. Теорії політичних еліт і лідерства (2 год.) 

Поняття політичної еліти, політичного класу і політичного лідерства. 

Підходи до визначення політичної еліти. Елітизм як напрям політичної думки. 

Класичний елітизм. Італійська школа політичної соціології (Г. Моска, В. Парето, 

Р. Міхельс, М. Острогорський). Сучасні теорії еліт та керівного класу. 

Неоелітизм. Демократичний неоелітизм та елітарна демократія. Секторальний 

елітизм. Технократичні теорії еліт. Плюралістичні теорії. Радикальний та 

поміркований плюралізм. Поліархія. Неомарксизм та елітологія. Корпоративізм і 

неокорпоративізм. Мережевий підхід і теорії політико-управлінських мереж. 

Поняття політичного лідерства. Піходи до визначення політичного лідерства. 

Системи рекрутування еліт та лідерів.  

Основні поняття теми: 

політична еліта, соціально-політична стратифікація, політичний клас, 

панівний клас, політичне лідерство, елітизм, циркуляція еліт, рецидус, деривація, 

неоелітизм, елітарна демократія, секторальний елітизм, поліархія, неомарксизм, 

корпоративізм, політико-управлінська мережа, рекрутування, система гільдій, 

антрепренерська система, успадкування, кооптація, вибори, теорія, рис, 

ситуаційна теорія, конституенти, мотивація, традиційне лідерство, харизматичне 

лідерство, раціонально-легальне лідерство.   

 

Тема 10. Неформальні політичні спільноти.  

Латентний вимір політики (2 год.) 

Самоорганізація в політичній сфері. Групи як суб’єкти політики. Процес 

артикуляції інтересів. Процес агрегування інтересів. Поняття груп інтересів та 

груп тиску. Теорії зацікавлених груп А. Бентлі та Д. Трумена. Типології груп 

тиску та груп інтересів. Асоціативні та неасоціативні групи інтересів. Спонтанні 

та інституціоналізовані групи інтересів. Функції груп тиску. Моделі взаємодії 

поличних партій з групами інтересів. Місце і роль груп інтересів у політичному 

процесі. Лобізм. Легітимні та нелегітимні канали політичного доступу. 

Громадські організації та суспільні рухи. Закриті неформальні групи в політиці. 

Поняття політико-економічного клану. Кліка. Феномен клієнтелізму.  
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Основні поняття теми: 

група інтересів, артикуляція інтересів, група тиску, лобі, лобізм, асоціативна 

група, неасоціативна група, канал політичного доступу, громадська організація, 

політико-економічний клан, кліка, клієнтела, клієнтелізм.   

 

Тема 11. Політична кульутра і політичні комунікації (2 год.) 

Поняття політичної культури. Структура політичної культури. Типи і функції 

політичної культури. Офіційна і неофіційна культура. Контркультура. 

Субкультура. Типологія політичної культури Є. Вятра. Концепція політичної 

культури Алмонда–Верби. Взаємозв’язок політичної культури і політичної 

свідомості. Теорія постматеріалістичної політичної культури Р. Інглхарта. 

Альтернативні підходи до дослідження політичної культури. Вплив політичної 

культури на політичну систему і суспільство. Офіційна політична культура як 

інструмент легітимації влади. Концепція символічної влади П. Бурдьє. Політична 

культура і політична соціалізація. Етапи політичної соціалізації. Інститути 

політичної соціалізації.  

Сутність і особливості комунікаційних процесів у політичній сфері 

суспільства. Комунікація як політичний процес. Підходи до тлумачення 

інформаційно-комунікаційних процесів. Ю. Габермас про комунікаційні дії. 

Історичні форми становлення політичної комунікації. Структура політичної 

комунікації. Масові політичні комунікації: сутність та особливості. Поняття 

суспільної думки. Особливості, структура і функції суспільної думки. Засоби 

формування суспільної думки: емоційні, стихійні, раціональні. ЗМІ у структурі 

масових комунікацій. 

Основні поняття теми: 

політична культура, політична цінність, політична орієнтація, світогляд, 

субкультура, патріархальна культура, підданська культура, активістська культура, 

громадянська культура, масова політична культура, елітаризм, егалітаризм, 

групова ідентичність, ідентифікація, політична ідентичність, політина 

соціалізація, політична комунікація, громадська думка, засоби масової інформації.   

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

 

Тема 12. Політичні доктрини та ідеології (2 год.) 

Поняття і функції політичної ідеології. Засади класифікацій ідеологій. Ліві 

та праві ідеології. Поняття політичного центризму. Глобальні ідеології. 

Лібералізм: витоки та ідеї. Консерватизм. Соціалізм. Соціал-демократія. 

Ультрарадикальний спектр політичних ідеологій. Комунізм. Анархізм. Фашизм та 

його форми. Місце націоналізму в ідеолого-доктринальному спектрі. 

«Посткласичні» ідеології. Неолібералізм. Лібертаріанство. Неоконсерватизм та 

нові праві. Сучасні трансформації соціалізму. Комунітаризм. Фемінізм. Рухи за 

гендерне самовизначення та рівність. Антиглобалізм. Проблема співвідношення 

ідеології та науки. Сучасні та постсучасні перспективи ідеології. 

Постмодерністське заперечення ідеологій. Ідея «кінця ідеології» та її критика.  
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Основні поняття теми: 

політична ідеологія, політичний центризм, лібералізм, лібертаріанство, 

консерватизм, соціалізм, соціал-демократія, націоналізм, політичний екстремізм, 

анархізм, комунізм, фашизм, комунітаризм, фемінізм, антиглобалізм.   

 

Тема 13. Політична участь: суб’єкти, форми, механізми (2 год.) 

Політика як спосіб людського існування та спілкування. Поняття суб’єкта 

політики. Категорія «актор» та її специфіка. Теорії політичної участі. Теорія 

раціонального вибору. Мотиваційні теорії політичної участі. Теорії соціальних 

факторів політичної участі. Ліберальна та популістська моделі політичної участі. 

Інструментальні теорії участі. Елітистські та егалітаристські інтерпретації 

політичної участі. Фактори впливу на політичну участь. Роль традицій у 

політичній участі громадян. Компетентність. Раціональність. Ефективність. 

Феномен політичної мобілізації. Види і цілі політичної участі. Конвенційні і 

неконвенційні форми політичної участі. Протестні форми політичної участі. 

Взаємозв’язок форм політичної участі і типу політичного режиму. Легітимність і 

нелегітимність влади у контексті політичної участі. Кризи політичної участі та 

способи їх вирішення. 

Основні поняття теми: 

суб’єкт політики, політичний актор, політична участь, активізм, мобілізація, 

політична соціалізація, електоральна поведінка, політична апатія, абсентеїзм, 

протест, відчуження.   

 

Тема 14. Політичні конфлікти в системі владних відносин (2 год.) 

Тлумачення політичного конфлікту. Збройний та воєнний конфлікт. 

Типологія політичних конфліктів за ступенем інтенсивності. Складові механізму 

політичних конфліктів. Суб’єкти і об’єкти політичних конфліктів. Інтереси і цілі 

суб’єктів конфлікту. Детермінанти та фактори політичних конфліктів. Соціально-

політичні, економічні, культурно-ідеологічні протиріччя як причини політичних 

конфліктів. Форми внутрішньодержавних і зовнішньополітичних конфліктів. 

Збройний конфлікт як категорія міжнародного права. Проблема визначення та 

врегулювання збройного конфлікту в міжнародному гуманітарному праві. 

Джерела права збройних конфліктів. Імплементація норм міжнародного 

гуманітарного права збройних конфліктів в Україні. Війна як високоінтенсивне 

збройне насилля. Поняття та ознаки війни. Класифікація війн. Державний і 

недержавний терор. Класифікація тероризму. Політичний тероризм. Релігійний 

тероризм. Національний та етнічний тероризм. Внутрішній тероризм. 

Міжнародний (транснаціональний) тероризм. Політичні конфлікти і політичне 

насилля як глобальна проблема сучасності. 

Основні поняття теми: 

політичне насилля, політичний конфлікт, збройний конфлікт, війна, агресія, 

збройна інтервенція, окупація, анексія, терор, тероризм, інформаційна війна, 

сепаратизм.   
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6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекції  1 4 4 4 4 3 3 3 3 

Відвідування семінарських занять  1 4 4 4 4 3 3 3 3 

Відвідування практичних занять 1 - - - - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 4 40 3 30 3 30 

Робота на практичному занятті 10 - - - - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - 78 - 78 - 66 - 66 

       Максимальна кількість балів: 288 

       Розрахунок коефіцієнта:60/288=0,21 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Різновидами самостійної роботи є: 

 вивчення лекційного матеріалу; 

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з навчальної 

дисципліни; 

 робота з рекомендованою основою і додатковою літературою; 

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях; 

 індивідуальна та групова робота на практичних заняттях; 

 підготовка творчих робіт (реферат, есе, виступ на конференції та ін.); 

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами. 

 Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з/п Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кількість 

балів 

1 Наслідки інтеграції та диференціації знання про 

політику, вектори наукового інтересу до 

політичного життя. 

2 5 

2 Державно-публічна, додержавна і наддержавна 

влада. 

2 5 

3 Включення часу у соціальний аналіз 

Е.Дюркгаймом. 

2 5 

4 Акцентування на поведінці індивіда як реакції на 

стимулювання зовнішнім середовищем або як 

реалізації усвідомлених вчинків і дій. 

2 5 

5 Н.Луман про часові параметри взаємодії як 

чинник визначеності, стабільності, 

передбачуваності соціальної системи. 

2 5 

6 Політика як спосіб людського існування, тип 

спілкування та відносин між індивідами , що 

утворюють цілісний соціум. 

2 5 

7 Метаінститут комунікативного дискурсу 

Дж.Ролза і Ю.Габермаса як чинник оновлення 

демократії. 

2 5 

8 Держава як суспільство, політично організоване 

відповідно до морального ідеалу (Велика 

Британія); як один з елементів соціальної системи 

(ФРН); як інституціоналізована влада, інструмент 

загального суспільного консенсусу (Франція). 

2 5 

9 Аналітичні рівні, функції та інститути 

макросистеми. Спроби синтезу класичних 

моделей. 

2 5 

10 Державне управління, публічна політика і 

державне адміністрування: проблема визначення 

2 5 

11 Поняття політичного лідерства. Психологічні 

теорії лідерства. Теорія рис. Лідерство та 

спадковість. Лідерство як сукупність певних рис. 

Мотиваційні теорії лідерства. 

2 5 

12 Легітимні та нелегітимні канали політичного 

доступу. Громадські організації та суспільні рухи. 

2 5 

13 Типологія режимів за рівнем демократичності. 

Недемократичні політичні режими. 

2 5 

 Разом 26 65 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
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оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, 

розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, 

міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі) 

завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 

(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік.  

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 
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 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності; 

 виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

1. Політичне життя як змінюваний об’єкт пізнання. 

2. Предмет загальної теорії політики. Політичні субдисципліни. 

3. Політика як діяльність держави. 

4. Політика як взаємовідносини між державою та громадянським суспільством. 

5. Особливості сучасного (комунікативного) трактування політики. 

6. Класифікація інтерпретацій влади. 

7. Системотворча роль політичних норм і цінностей у фіксації легітимного 

порядку влади. 

8. Політичний простір і його характеристики. 

9. Політичний час, особливості його співвідношення з вимірами політичного 

простору. 

10. Політична свідомість та її рівні. 

11. Політична ідеологія: проблема визначення. 

12. Зміст теорії інтересу як підходу до вивчення соціальних факторів ідеології. 

13. Сутнісні параметри і характеристика ідеології. 

14. Сучасні та постсучасні перспективи ідеології. 

15. Феномен маси. 

16. Х.Ортега-і-Гасет про відносини влади і мас. 

17. К.Попер про масу в умовах представницької демократії. 

18. Масова політична свідомість як специфічний тип суспільної свідомості. 

19. Політична участь: підстави аналізу. 

20. Проблема раціональності політичних дій 

21. Інституційний поворот в політичній науці. 

22. Інститути і переваги агентів політичної дії. 

23. Становлення, збереження і зміна політичних інститутів. 

24. Різновиди політичних агентів та їх класифікація представниками різних 

напрямків політологічного знання. 

25. Основні підходи до концептуалізації держави та їх сутність. 

26. Базові характеристики сучасної держави. 

27. Класичні теоретичні моделі політичної системи. 

28. Підсистеми в макрополітичній структурі. 

29. Сутність поняття «політичний процес». 

30. Структура політичного процесу. 

31. Механізми розробки та здійснення державної політики. 

32. Процес ухвалення державних рішень.  

33. Поняття політичного класу і керівного класу.  
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34. Марксистське тлумачення політичного класу.  

35. Субстанціональний і функціональний підходи до визначення політичного 

класу. 

36. Елітизм як напрям політичної думки.  

37. Класичний елітизм. Італійська школа політичної соціології.  

38. Неоелітизм. Консервативний неоелітизм. 

39.  Демократичний елітизм. Учення Й. Шумпетера, К. Маннгейма, П. Бахраха. 

40. Плюралістичні теорії еліт. Радикальний та поміркований плюралізм.  

41. Неомарксизм та учення елітологів лівої орієнтації. 

42. Неокорпоративіз). 

43.  Мережевий підхід і теорії політико-управлінських мереж. 

44. Теорії політичного лідерства. 

45. Психоаналіз про природу політичного лідерства.  

46. Соціально-психологічні теорії лідерства.  

47. Основні ознаки політичної партії за Дж. Лапаломбарою і М. Вейнером. 

48. Структура політичної партії.  

49. Роль партій у політичній системі та суспільстві. Функції партій. 

50. Основні етапи партогенезу. 

51. Типології політичних партій.  

52. Поняття партійної системи. Типології партіом. 

53.  Політичний режим як динамічна та функціональна характеристика політичної 

системи. 

54. Структурні елементи політичного режиму.  

55. Взаємозв’язок між режимом і формою правління.  

56. Історичні форми політичних режимів.  

57. Типологія політичних режимів за Г. Москою.  

58. Типологія політичних режимів Голосова–Блонделя.  

59. Типологія політичних режимів Д. Хелда.  

60. Типологія політичних режимів Г. Алмонда і Г. Пауелла.  

61. Типологія політичних режимів Ч. Ендрейна.  

62. Типологія політичних режимів А. Лейпхарта.  

63. Гібридні режими. Різновиди гібридних режимів за Ф. Шміттером.  

64. Поняття тоталітаризму і тоталітарного режиму.  

65. Дослідження тоталітаризму в роботах Х. Арендт.  

66. Ознаки тоталітаризму за К. Фрідріхом і З. Бжезінським.  

67. Історичні форми тоталітаризму. Лівий та правий тоталітаризм.  

68. Сучасні тоталітарні режими. 

69. Авторитарні режими. Ознаки авторитарних режимів.  

70. Відмінності між тоталітарними та авторитарними режимами.  

71. Форми авторитаризму за суспільно-політичною функцією.  

72. Типологія авторитарних режимів Х. Лінца.  

73. Типологія авторитарних режимів Д. Берк-Шлоссера.  

74. Демократія як політична форма організації суспільства.  

75. Основні форми, принципи, інститути та процедури демократії.  

76. Основні демократичні свободи.  
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77. Історичні форми та розвиток демократії. 

78. Сучасні теорії та моделі демократії.  

79. Співвідношення понять політичного розвитку, суспільно-політичної 

трансформації, політичної модернізації, демократичного транзиту.  

80. Типи модернізації.  

81. Етапи розвитку теорії політичної модернізації.  

82. Етапи демократичного транзиту за В. О’Доннеллом і Ф. Шміттером.  

83. Фази демократичного переходу за Д. Растоу.  

84. Хвилі демократизації за С. Гантінгтоном.  

85. Форми демократизації за Гі Ерме.  

86. Кризи модернізації.  

87. Проблеми модернізації в сучасній Україні. 

88. Поняття та структура політичної культури.  

89. Типи і функції політичної культури.  

90. Концепція політичної культури Алмонда–Верби.  

91. Концепція символічної влади П. Бурдьє.  

92. Концепція культурного та структурного насилля Й. Галтунга. 

93. Політична культура і політична соціалізація. Етапи та інститути політичної 

соціалізації.  

94. Комунікація як політичний процес.  

95. Поняття, особливості, структура і функції суспільної думки.  

96.  МІ у структурі масових комунікацій.  

97. Конфліктні політичні комунікації.  

98. Поняття та види груп інтересів та груп тиску.  

99. Теорія зацікавлених груп А. Бентлі та Д. Трумена.  

100. Лобізм. Легітимні та нелегітимні канали політичного доступу.  

101. Закриті неформальні групи в політиці.  

102. Тлумачення політичного насилля.  

103. Типології політичного насилля.  

104. Складові механізму здійснення політичного насилля.  

105. Форми внутрішньодержавного політичного насилля.  

106. Форми міждержавного насилля. 

107. Збройний конфлікт як категорія міжнародного права.  

108. Міждержавні конфлікти.  

109. Неміжнародний (внутрішній) збройний конфлікт та його ознаки.  

110. Специфічні типи збройних конфліктів.  
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6.6  Шкала оцінок 

Рейтингова 

Оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  

 



7. Навчально-методична картка дисципліни  

Разом: 120 год., з них: лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 

26 год., семестровий контроль – 30 год. 
Семестр ІІ семестр 

Модулі 

(назви, бали) 
Змістовий модуль І 

(78 балів) 
Змістовий модуль ІІ 

(78 балів) 
Змістовий модуль ІІІ 

(66 балів) 
Змістовий модуль ІV 

(66 балів) 

Теми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Лекції 

(теми, бали) Т
1
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) 

Т
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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1
0
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) 

Т
1

2
 

(1
 б

ал
и

) 

 

Т
1

3
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Т
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Семінарські 

заняття 

(теми, бали)+ 

відвідування 

семінарів 
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1
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1
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0
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) 

С
 1
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(1
0
+

1
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и

) 

Самостійна 

робота 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 
- 

С. р. 

(5 балів) 

С. р. 

(5 балів) 

Поточний 
контроль 

(вид, бали) 
МКР 1 (25 балів) МКР 2 (25 балів) МКР 3 (25 балів) МКР 4 (25 балів) 

Семестровий 
контроль Екзамен 

 



8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Конституція України. Суми : ТОВ «ВВП Нотіс», 2018. 56 с. 

2. Гелей С., Рутар С. Основи політології. Київ : Знання, 2008. 415 с. 

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

посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. 226 с. 

4. Короткий оксфордський політичний словник / пер. з англ.; за ред. І. Макліна, 

А. Макмілана. Київ : Основи, 2005. 789 с. 

5. Подмазко Є.А. Загальна теорія політики як метатеорія. Одеса : Друк, 2008. 

220 с. 

6. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний 

підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми. Т. 1. Методологічний 

підхід. Львів : «Новий Світ-2000», 2016. 516 с. 

7. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний 

підходи: підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми. Т. 2. Доктринальний 

підхід. Львів : «Новий Світ-2000», 2017. 535 с. 

8. Гетьманчук М. П., Грищук В. К., Турчин Я. Б. Політологія : навч. посібник / за 

ред. М. П. Гетьманчука. Київ : Знання, 2011. 415 с. 

9. Панов М. І., Герасіна Л. М. Політологія: Академічний курс : підручник. Київ : 

ВД «Ін Юре», 2007. 520 с. 

10. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів 

ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. Львів : 

«Новий Світ – 2000», 2014. 778 с. 

11. Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії політики. Київ : Тандем, 1996. 240 с. 

12. Теорія політики: підручник / Денисенко В. М. та ін. Львів : Ліга-Прес, 2015. 

668 с. 

13. Шляхтун П. П. Політологічний термінологічний словник. Київ : Київський 

університет, 2015. 543 с. 

14. Ярош Б. О., Ярош О. Б. Загальна теорія політики: навч. пос. Луцьк : РВВ 

«Вежа», 2005. 240 с. 

 

б) додаткові:  

1. Актуальні питання сучасної політики : слов.-довід. для працівників ОВС / за ред. 

проф. М. П. Гетьманчука. Львів, 2010. 188 с. 

2. Арістотель. Політика / пер. з давньогрец. та передмова О. Кислюка. Київ: 

Основи, 2003. 239 с. 

3. Балацька О.Б. Збройне насилля в системі владних відносин : словник-довідник 

для студентів спец. «Політологія». Старобільськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка», 2017. 39 с. 

4. Балацька О. Б. Інституційні форми міжелітної взаємодії: політологічний 

аналіз. Політологічні записки : збірник наукових праць / Східноукраїнський 

національний університет ім. В. Даля. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2012. Вип. 2 (6). С. 111–122. 
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5. Балацька О. Б. Політичне насилля як державотворчий фактор у теоріях 

насилля другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Вісник 

Дніпропетровського університету: збірник наук. пр. Серія: Філософія, 

соціологія, політологія. Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2015. № 5 (27). 

С. 205–212. 

6. Балацька О. Б. Політичне насилля як політико-культурний феномен: специфіка, 

детермінація, тенденції: Монографія. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка», 2018. 385 с. 

7. Веймер Д., Вайнінг Е. Аналіз політики. Концепції і практики. Київ : Основи, 

1998. 654 с. 

8. Висоцький О. Легітимаційна політика: поняття і сутність. Політичний 

менеджмент. 2006. №3. С. 3–20. 

9. Висоцький О. Сутність легітимації політики. Політичний менеджмент. 2004. 

№ 4. С. 24–34. 

10. Гелей С., Рутар С. Політико-правові системи світу : навч. посібник. Київ : 

Знання, 2006. 668 с. 

11. Гоббс Т. Левіафан / пер. з англ. Київ : Дух і літера, 2000. 600 с. 

12. Зимовець Р. Конфлікти та протести у постіндустріальному суспільстві (до 

питання про актуальність дослідницької парадигми Ю.Хабермаса). 

Філософська думка. 2001. № 3. С.93–115. 

13. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів : «Новий 

Світ-2000», 2016. 1000 с. 

14. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 564 с. 

15. Мак’явеллі Н. Державець. Флорентійські хроніки. Київ : Основи, 1998. С. 333–

363. 

16. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / за 

заг. ред. Н. М. Хоми. Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. 492 с. 

17. Політико-правова система України : курс лекцій: навч. посібник / 

В. Кириченко та ін. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 203 с. 

18. Політична система сучасного суспільства : навч. посібник / В. Мадіссон та ін. 

Київ : КНУТД, 2015. 183 с. 

19. Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції 

розвитку / за заг. ред. Ф. М. Рудича. Київ : Парламентське вид-во, 2010. 336 с. 

20. Політологія / за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. Київ : Академія, 2008. 

528 с. 

21. Політологія : навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. 

ред. проф. В. С. Бліхара. Львів : ПП «Арал», 2018. 540 с. 

22. Попова І. Соціологічний підхід до вивчення легітимності та легітимації. 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2000. №3. С. 21–41. 

23. Потульницький В. Теорія української політології : курс лекцій. Київ : Либідь, 

1993. 191 с. 

24. Пояркова Т. К. Кризовий синдром модернізації незалежної України: причини 

виникнення та засоби подолання : монографія. Суми : Університетська книга, 

2015. 351 c. 
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25. Стойко О. Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних 

суспільствах : монографія. Київ : Інститут держави і права ім. В. Корецького, 

2016. 415 с. 

26. Цвих В. Сучасні підходи до визначення сутності та меж функціонування груп 

інтересів/тиску. Людина і політика. 2002. № 1. С. 41–53. 

 

в) англомовні:  

1. Dahl A. Robert. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 1998. 217 p. 

2. Encyclopedia of Government and Politics / ed. by M. Hawkesworth, M. Kogan. 

London: Routledge, 2004. 1408 p. 

3. Hubert D. Attenuated Democracy: A Critical Introduction to U.S. Government and 

Politics. Salt Lake Community College, 2020. 

4. Lijphart A. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-

Six Countries. Yale University Press, 2012. 368 p. 

5. Political Ideologies and Worldviews: An Introduction / ed. by V. Vezina. Kwantlen 

Polytechnic University, 2021. 270 p. 

6. Levine A. Political Keywords: A Guide for Students, Activists, and Everyone Else. 

Blackwell Publishing, 2007. 306 p. 

7. Political Extremism in Modern Democratic Transformations /  Svoboda I., 

Novakova O. V., Balatska O. B., and other. Cuestiones Políticas.  2021. Vol. 39, 

№ 70. P. 504–523. 

8. Simon Ch., Steel B. Lovrich N. State and Local Government and Politics: Prospects 

for Sustainability. Oregon State University, 2018. 596 p. 

9. Ware A. Political Parties and Partie Systems. Oxford; New York: Oxford University 

Press, 1996. 435 p. 

10. Encyclopedia of Political Theory / ed. by M. Bevir. SAGE Publications, Inc. 2010. 

1584 p. 

11. George A., Bennett A. Case Studies and Theory Development in the Social 

Sciences. The MIT Press, 2005. 343 p. 
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1.Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс ІІ  

Семестр 3  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 5  

Самостійна робота 23  

Форма семестрового контролю екзамен 

 

 

 



4 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення курсу «Вибори і виборчі системи» є формування у 

студентів-політологів уявлення про специфіку виборів як інституту політичної 

системи, типів виборчих систем, дослідження світового досвіду формування 

виборчих систем на прикладі різних країн світу; розгляд основних напрямів і 

тенденцій розвитку різних типів виборчих систем; розкриття особливостей 

переходу від одного типу виборчої системи до іншого; дослідження інституту 

виборів в умовах демократії, авторитаризму й тоталітаризму як явищ, 

характерних для сучасної епохи. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 
ЗК-02     Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. Володіння 

базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними 

політологічними поняттями, знання закономірностей та тенденцій 

функціонування політичних систем, різних форм держав. 

ФК-02    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології:   

 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та 

якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу; 

 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн і 

регіонів; 

базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-

економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та 

взаємодії. 

ФК-03    Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки: 

 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність загальнонаукових 

та спеціальних методів та дослідницьких підходів, розуміння етико-практичної 

значущості політичного знання;  

ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту; 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 
ПРН-01-з    Розуміння предметної  області та базової специфіки професійної діяльності: 

 знання класичних і сучасних теорій політики; 

 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних 

систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності 

політичної та державної влади; 

 знання теорій походження та моделей держави; 

знання структури і функцій системи державного управління. 

ПРН-02-з    Знання на відповідному рівні загальну природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 
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включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.   

ПРН-03-з    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології. 

ПРН-02-у    Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

ПРН-03-у    Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу 

владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-10-у    Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у 

професійній комунікації. 

ПРН-03-с    Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей знань. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план  

Назви змістових модулів і тем 

Р
аз

о
м

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

  
Л

е
к
ц

ії
 

  
С

ем
ін

ар
и

 

  
П

р
а
к
т
и

ч
н

і 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

і 

  
Ін

д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовий модуль І. 

Псефологія – наука про вибори 

Тема 1. Вибори як важливий компонент сучасної 

політики. 
7 2 2 - - - 3 

Тема 2.Виборчий процес: чинники та критерії. 8 2 2 - - - 4 

Тема 3.Виборче право. Фінансування виборів. 8 2 2 - - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 25 6 6 - - - 11 

Змістовий модуль ІІ. 

Виборчі системи 

Тема 4. Загальна характеристика, елементи та 

класифікація виборчих систем. 
7 2 2 - - - 3 

Тема 5. Географія виборчих систем. Виборча система 

США. 
7 2 2 - - - 3 

Тема 6. Виборча система України. 7 2 2 - - - 3 

Тема 7. Значення та політичні наслідки виборчих систем. 

Виборча інженерія. 
7 2 2 - - - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 30 8 8 - - - 12 

Підготовка та проходження контрольних заходів 5  

Загалом 60 14 14 - - - 23 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Псефологія – наука про вибори 

 

Тема 1. Вибори як важливий компонент сучасної політики 

Поняття політичного вибору. Вибір та обрання, вибір та делегування, 

делегативна демократія. Дефініції виборів. Виборча та ліберальна 

демократія,вибори як елемент демократії та механізм демократизації. Індекси 

політичної демократії. Індекс “Фрідом Гауз”. Суть, функції, учасники та типи 

політичних виборів, значення виборів у різних політичних системах. Вибори в 

найдавніші часи, політичні вибори в сучасну добу, вибори як вирок 

диктатурі. Вибори у європейських країнах, вибори в посткомуністичних 

державах, вибори в Україні. 

Псефологія – наука про вибори. Предмет та методи псефології. Зв’язок 

псефології з іншими науками. М. де Кондорсе – родоначальник вчення про 

виборчі системи. Становлення та розвиток науки про вибори.  

Огляд літератури з курсу. Методичні рекомендації щодо вивчення курсу та 

методика оцінювання знань. 

Основні поняття теми: 
вибори, псефологія, демократія. 

 

Тема 2. Виборчий процес: чинники та критерії 

Виборча кампанія та виборчий процес, суб’єкти, засади та етапи виборчого 

процесу. Процедура політичного волевиявлення. Основні чинники виборчого 

процесу. Критерії та принципи демократичності виборів. Президентські, 

парламентські та місцеві (муніципальні, комунальні) вибори. Учасницька 

демократія: референдум в теорії та на практиці (за Лоуренсом Ле Дюком). 

Головні процедури виборчої кампанії. Виборча кампанія та міжетнічні стосунки.  

Основні поняття теми: 
виборча кампанія, виборчий процес. 

 

Тема 3. Виборче право. Фінансування виборів 

Виборче право та відповідальність за його порушення. Політичні свободи 

та гарантії їх реалізації, виборче законодавство, міжнародно-правові акти, що 

регулюють проведення виборів. Політична участь, виборче право і боротьба за 

його демократизацію, виборчі обмеження (цензи) та привілеї. Види 

відповідальності за порушення виборчих прав. Форми незаконного впливу на 

виборців та способи протидії їм, основні види порушень під час голосування. 

Фінансування виборів. Регулювання політичного фінансування у ліберально-

демократичних суспільствах (за Лайзою Янг). Фінансування виборів в Україні. 

Основні поняття теми: 
виборче право, виборча свобода, відповідальність, порушення. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

Виборчі системи 

 

Тема 4. Загальна характеристика,  

елементи та класифікація виборчих систем 

Загальна характеристика виборчої системи. Соціологічні закони М. 

Дюверже. Виборча система та соціально-політичне представництво. Виборча 

система та багатопартійність. Елементи виборчих систем (виборчий округ, 

виборчий бюлетень, виборчі (партійні) списки, способи голосування, правила 

переведення голосів у мандати, способи обрахунку голосів, виборчий бар’єр). 

Класифікація виборчих систем. Рівень пропорційності виборчих систем, 

дискримінаційні виборчі системи. Мажоритаризм та мажоритарна виборча 

система. Переваги та недоліки мажоритарної виборчої системи, класифікація та 

різновиди мажоритарної виборчої системи. Пропорційність, пропорційна 

виборча система. Переваги та недоліки пропорційної виборчої системи, 

класифікація та різновиди пропорційної виборчої системи. Напівпропорційні 

виборчі системи. Куріальна виборча система. Змішана виборча система. 

Основні поняття теми: 
виборчі системи, мажоритаризм, мажоритарна система, пропорційність, 

пропорційна система.  

 

Тема 5. Географія виборчих систем. 

Виборча система США. 

Географія виборчих систем. Виборчі системи європейських держав. 

Представницька демократія Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. 

Значення трьох важливих політичних ідей, сформованих у політичній свідомості 

– ідея громадянства, ідея демократії та ідея республіканізму (виборність, 

змінюваність та нетривалість магістратур). Центральні органи у Стародавньому 

Римі (сенат, народні збори та магістратури). Виборність і колегіальність за 

середньовіччя. Виникнення парламенту (орган станового представництва – 

Генеральні штати у Франції; Виборний комітет з 25 баронів у Англії). Специфіка 

формування виборних органів у сучасній Франці. Принципи виборчого права, 

що закріплені у ст. З Конституції Франції. Відносини, пов'язані з організацією і 

проведенням виборів, які визначені нормами Виборчого кодексу Франції – 

інкорпорації виданих з 1852 р. норм органічних і звичайних законів. Виборча 

система Великої Британії. Виборча система як інститут представницької 

демократії в Німеччині, як механізм взаємодії та взаємовпливу політичних 

інститутів, як необхідна умова формування електоральних переваг виборців. 

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права. Особливості 

вибору Європарламенту. Венеціанська комісія. Виборча система США. Система 

виборів в США є засобом виховання й самоорганізації та практичною 

реалізацією виборчого права народу, ефективним засобом перебудови сучасного 

суспільства. Специфіка процедури обрання президента в сучасних США. 

Поняття вибірників. Причини, що зумовили формування складної двоступеневої 
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системи обрання глави держави. Сильні та слабкі сторони виборчої системи 

США. 

Основні поняття теми: 
республіканізм, колегіальність, вибірники, парламент, магістратура, сенат, 

народні збори. 

 

Тема 6.Виборча система України 

Еволюція  виборчої системи в Україні. Джерела демократії: народні збори 

– віче за часів Київської Русі. Вибори в козацькій державі – Січова Рада. 

Старшинська та Генеральна Ради на Слобожанщині. Краєвий законодавчий 

орган місцевого самоврядування – Галицький сейм. Українська Центральна Рада 

як орган представництва різних політичних сил. Інститут виборів у СРСР, УРСР. 

Вибори в умовах незалежної української держави. Виборча система України та 

напрямки її реформування. Законодавство України про вибори народних 

депутатів, Президента України, місцевих Рад. Списки виборців, територіальний 

виборчий округ, виборчі дільниці, виборчі комісії в Україні, висування 

кандидатів у депутати, реєстрація кандидатів, передвиборна агітація, 

голосування, підрахунок голосів, повторні вибори. Демократія участі,форми 

прямої (безпосередньої) демократії, функції та види референдумів, 

референдумократія, плебісцит, народна ініціатива. Референдум і політична 

система суспільства. Політичні наслідки референдумів. Референдум і тактика 

політичних партій. Референдуми в Україні. Закон України «Про всеукраїнський 

та місцеві референдуми» та напрямки його вдосконалення. 

Основні поняття теми: 
місцеві вибори, місцеві ради, виборчі комісії, референдуми, плебісцит, 

народна ініціатива. 

 

Тема 7. Значення та політичні наслідки виборчих систем.  

Виборча інженерія 
Оцінювання виборчих систем, засади та методологія дослідження 

виборчих систем. Політичні наслідки виборчих систем. Політична та виборча 

інженерія. Підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчої 

кампанії. Показники ефективності мажоритарної, пропорційної та змішаної 

виборчих систем. Результати та політичні наслідки виборів. Як закріпити успіх, 

що досягнуто на виборах. Робота кандидата, штабів, члені ДВК, спостерігачів. 

Оперативний збір інформації про явку виборців та про результати підрахунку 

бюлетенів. Проведення екзитполів. Діяльність юристів виборчого штабу по 

захисту об’єктивних даних проведеного підрахунку та звернення до 

правоохоронних органів у випадку порушень виборчого права. Поведінка 

кандидата у день виборів, під час визначення результатів голосування та 

оголошення проміжних і остаточних результатів виборів. Стратегія виборчої 

кампанії, її загальні принципи і складові. Різновиди виборчих стратегій. 

Розроблення передвиборної програми та платформи. Проектування тактики 

виборчої кампанії. 
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Основні поняття теми: 
виборча інженерія, екзитполи, стратегія виборчої кампанії. 

 

6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

№ 

з/п 
Вид діяльності студента 

М
ак

с.
 к

іл
ьк

іс
ть

 б
ал

ів
 з

а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 

І 

Модуль ІІ 

К
іл

ь
к
. 
о
д

и
н

и
ц

ь
  
 

М
ак

с.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 

К
іл

ь
к
. 
о
д

и
н

и
ц

ь
  
 

М
ак

с.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 

1 Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 

2 Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4 

3 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 3 30 4 40 

4 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 

5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 

Разом 30  66  78 

Максимальна кількість балів 144 

Розрахунок коефіцієнта 60/144=0,416 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  

 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях;  

 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  

Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях на 

семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, ПМК. 
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Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з/п Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п 
Назва творчих завдань 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 г
о
д

и
н

 

Б
а
л

и
 

1 
Виборча та ліберальна демократія, вибори як елемент демократії та 

механізм демократизації. 
3 5 

2 
Виборча кампанія та виборчий процес, суб’єкти, засади та етапи 

виборчого процесу. 
4 5 

3 
Політичні свободи та гарантії їх реалізації, виборче законодавство, 

міжнародно-правові акти, що регулюють проведення виборів. 
4 5 

4 Виборча система та багатопартійність. 3 5 

5 Географія виборчих систем. Виборчі системи європейських держав. 3 5 

6 Еволюція  виборчої системи в Україні. 3 5 

7 
Показники ефективності мажоритарної, пропорційної та змішаної 

виборчих систем. 
3 5 

Разом  23 35 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 
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завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, 

розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, 

міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі) 

завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 

дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення 

у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у 

таблицях.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік.  

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 

 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
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 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності; виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю 

1. Предмет та основні етапи становлення псефології як науки про вибори. 

2. Що розуміється під політичним вибором? У чому різниця між вибором, 

обранням та призначенням? 

3. Охарактеризуйте вибори як елемент демократії та механізм демократизації. 

Якими є інституційні гарантії демократії? 

4. Назвіть індекси політичної демократії. Що таке індекс “Фрідом Гауз”? 

5. У чому суть виборчої та ліберальної демократії? 

6. У чому суть справжніх та несправжніх виборів? 

7. Охарактеризуйте роль виборів у різних політичних режимах. 

8. Назвіть суб’єктів виборчого процесу. 

9. Дайте характеристику прямим, непрямим, основним, проміжним, 

додатковим, дійсним, вирішальним та установчим виборам. 

10. Що таке президентські вибори? Які існують моделі президентських виборів? 

11. Як відбуваються вибори президента США? 

12. Що таке парламентські вибори? У чому особливість виборів двопалатного 

парламенту? 

13. Що таке місцеві вибори? Який порядок їх проведення в Україні? 

14. Як відбувалися вибори в найдавніші часи? 

15. У чому особливість виборів в європейських країнах? 

16. Дайте загальну характеристику виборам в посткомуністичних державах. 

17. Дайте характеристику виборів в Україні. 

18. Що таке виборче законодавство? Якою є система виборчого законодавства 

України? 

19. Які головні міжнародно-правові акти, що регулюють проведення виборів? Що 

таке Венеціанська комісія? 

20. У чому полягає політичне значення участі у виборах? Індикатором яких 

процесів є явка виборців? 

21. Що таке абсентеїзм і які чинники його зумовлюють? 

22. Що таке виборче право? У чому полягає різниця між активним та пасивним 

виборчим правом? 

23. Назвіть основні віхи боротьби за загальне виборче право. Якими є причини та 

наслідки поширення загального виборчого права? 

24. Що таке емансипація жінок та суфражизм? 

25. Що таке виборчі цензи? Які ви знаєте виборчі обмеження? 

26. Що таке плюральний вотум? Які види виборчих привілеїв ви знаєте? 

27. Назвіть основні види відповідальності за порушення виборчих прав. 
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28. Які ви знаєте форми незаконного впливу на виборців? 

29. Які існують способи протидії незаконному впливу на виборців? 

30. Які критерії демократичності виборів? 

31. Що таке принципи виборчого процесу? Назвіть головні принципи 

демократичних виборів. 

32. Дайте характеристику принципу все загальності виборів. 

33. Що таке принцип рівності виборів? У чому він проявляється? 

34. Що робить вибори вільними? 

35. Що розуміється під поняттям “прямі вибори”? У чому їх перевага перед 

непрямими (опосередкованими) виборами? 

36. Як забезпечується таємний характер політичних виборів? 

37. Чому вибори мають бути обов’язковими та періодичними? 

38. Які ознаки справжніх виборів? Для чого застосовують несправжні вибори? 

39. Що таке уніформізм? Якими є політичні наслідки розведення виборів у часі? 

40. Що таке передвиборча кампанія? Які її завдання? 

41. Що таке виборча кампанія, її головні моделі? 

42. Що таке виборчий період і виборчий процес? Які засади та етапи виборчого 

процесу? 

43. Назвіть головні процедури виборчої кампанії. 

44. Як відбувається проголошення (призначення) виборів? 

45. Які існують процедури реєстрації виборців? Як формуються списки виборців? 

46. Охарактеризуйте процедуру та правила утворення виборчих округів. 

47. Охарактеризуйте порядок утворення виборчих дільниць. Які різновиди 

виборчих дільниць розрізняє українське законодавство? 

48. Які існують вимоги до приміщення для голосування? 

49. Який порядок формування органів, що проводять вибори? 

50. Що таке ЦВК? Який порядок її формування та повноваження? 

51. Який порядок формування та організація роботи окружної виборчої комісії? 

52. Який порядок формування та організація роботи дільничної виборчої комісії? 

53. Які права та обов’язки, обмеження та гарантії члена виборчої комісії? 

54. Які існують способи висування (номінації) кандидатів? Як відбувається 

номінація кандидатів політичними партіями? 

55. Що таке попередні вибори (праймеріз)? Як вони відбуваються? 

56. Який порядок реєстрації та підстави скасування реєстрації кандидатів? 

57. Що таке Декларація про майно та доходи кандидата у депутати?  

58. Що таке грошова (виборча) застава? 

59. Яким є статус кандидата у депутати?  

60. Що таке імунітет кандидата у народні депутати? 

61. Яким є порядок офіційного оголошення учасників виборчого процесу? 

62. Що таке передвиборча пропаганда та агітація? Їх цілі, форми, засоби та 

обмеження? 

63. Що таке агітаційна кампанія та політична реклама? 

64. Який порядок використання ЗМІ у передвиборній агітації? 

65. Який визначений порядок голосування?  



14 

 

66. Що таке факультативне та обов’язкове голосування? Повторне голосування 

(перебалотування). 

67. Що таке відкріпне посвідчення та порядок його використання? 

68. Який порядок підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків 

голосування? 

69. Який порядок встановлення результатів виборів? 

70. Як відбувається офіційне оприлюднення результатів виборів? 

6.6  Шкала оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  

 



15 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  

Разом: 60 год., із них: лекції – 14 год., семінарські заняття –  14 год., модульний 

контроль – 4 год., самостійна робота – 23 год., семестровий контроль – 5 год. 

 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Лекції 

(теми) 

Лекції 

(бали) 

Семінарські заняття 

(теми) 

СЗ 

(бали) 

СР 

(бали) 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

Підсумковий 

контроль 

(вид, бали) 

М
о

д
у

л
ь
 І

. 
П

се
ф

о
л

о
г
ія

 

–
 н

а
у

к
а

 п
р

о
 в

и
б

о
р

и
 

0
-6

6
 

Тема 1. Вибори як важливий 

компонент сучасної 

політики. 

1 

Семінарське заняття 1. 

Вибори як важливий 

компонент сучасної 

політики.. 

0-11 5 

МКР 

0-25 

екзамен 

Тема 2.Виборчий процес: 

чинники та критерії. 
1 

Семінарське заняття 2. 

Виборчий процес: чинники 

та критерії. 
0-11 5 

Тема 3. Виборче право. 

Фінансування виборів. 
1 

Семінарське заняття 3. 

Виборче право. 

Фінансування виборів. 
0-11 5 

.М
о

д
у

л
ь
 І

І.
 В

и
б

о
р

ч
і 

си
ст

ем
и

 

0
-7

8
 

Тема 4.Загальна 

характеристика, елементи та 

класифікація виборчих 

систем. 

1 

Семінарське заняття 4. 

Загальна характеристика, 

елементи та класифікація 

виборчих систем. 

0-11 5 

МКР 

0-25 

Тема 5.Географія виборчих 

систем. Виборча система 

США. 

1 

Семінарське заняття 5. 

Географія виборчих 

систем. Виборча система 

США. 

0-11 5 

Тема 6. Виборча система 

України. 
1 

Семінарське заняття 6. 

Виборча система України. 
0-11 5 

Тема 7.Значення та 

політичні наслідки виборчих 

систем. Виборча інженерія. 

1 

Семінарське заняття 7. 

Значення та політичні 

наслідки виборчих систем. 

Виборча інженерія. 

0-11 

 
5 
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8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Балабан Р. В. Теорія виборчої системи.  К. : Либідь, 2007.  112 с.  

2. Буркут І. Г. Виборчі технології: регіональний досвід. Чернівці : Букрек, 2009.  

240 с.  

3. Бучин М. А. Демократичні принципи виборів: політико-правові аспекти 

регулювання в Україні : моногр. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012.  

364 с.  

4. Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборчі технології: Навч.- метод. 

Посібник. К. : Ельга Ніка-Центр , 2003.  400 с.  

5. Вибори в Європейському Союзі / За ред. Д.С. Ковриженка ; Лабораторія 

законодавчих ініціатив.  К. : ФАДА, 2006.  156 с.  

6. Горбач  О. Н.  Політологія : навч. посіб.  Львів: 2016.259 с. 

7. Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права. Матеріали 

Венеціанської Комісії, органів Ради: пер. з англ. / За ред. Ю.Ключковського. 

Вид. 2-е, випр. і доповн. К.: ФАДА, 2009.  340 с.  

8. Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для 

утвердження демократії в Україні. Львів, 2010.  462 с.  

 

 

б) додаткові:  

1. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання : навч. посіб. К. : Академвидав, 2010. 

432 с. 

2. Буркут І. Г. Виборчі технології: регіональний досвід / І. Г. Буркут, О. В. 

Колесников. Чернівці : Букрек, 2009. 240 с. 

3. Бучин М. А. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в 

Україні:монографія Львів, 2009. 231 с. 

4. Вальчишин П. Виграти вибори. Покрокова інструкція. / П. Вальчишин, П. 

Охотін .К.,2014. 136 с. 

5. Вибори в Європейському Союзі / За ред. Ковриженка Д. С. ; Лабораторія 

законодавчих ініціатив. К.: ФАДА, ЛТД, 2006. 156 с. 

6. Вибори і референдум в Україні: проблема теорії і практики: збірник / ред. М. 

Рябець та ін. К. : Центральна виборча комісія, 2001.  360 с.  

7. Виборче законодавство: українська практика, міжнародний досвід та шляхи 

реформування / Г. Антонова, А. Біденко, П. Бурковський та ін.; за ред. Є. В. 

Радченка.  К. : Факт, 2003.  258 с. 

8. Виборче право України. Навчальний посібник / За заг. ред. В.Ф. Погорілка, 

М.І. Ставнійчук.  К. : Парламентське вид-во, 2003.  383 с.  

9. Вишняк О. І. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи. К. : Ін-т 

соціології НАНУ,2000. 309 с. 
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10. Дерев’янко С. М. Політико-правові засади референдумів в Україні : 

монографія / Сергій Миронович Дерев’янко.  Івано-Франківськ : Місто НВ, 

2011.  848 с.  

11. Дробуш І. В. Актуальні проблеми юридичної відповідальності у сфері 

реалізації виборчих прав громадян України // Часопис Київського 

університету права.  2006.  № 4. С. 58–63. 

12. Ключковський Ю. Основні положення Виборчого кодексу України // Вибори 

та демократія. 2010. № 2-3. С. 130–144. 

13. Кочубей Л. О. Виборчі технології : навч. посіб. К. : Український центр 

політичного менеджменту, 2008. 332 с. 

14. Лісничий В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: 

Навч. посібн.К.: ВД «Професіонал». 2004. 

15. Мазур О. Г. Виборчі системи: світовий досвід. Луг: СУДУ, 1999. 36 с. 

16. Максимець Б. В. Національно-демократичні партії України у виборчих 
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18. Мостіпан О. М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників 

ефективності виборчих систем // Гілея : зб. наук. праць. 2011. Вип. 7. С. 585–

590. 

19. Павлова Л. Чинники формування стратегій виборчих кампаній в сучасній 

Україні// Гілея. 2012. № 6. С. 641–644. 

20. Поліщук І. Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу // Політичний 

менеджмент.  2005. № 6.  С.42-48.  

21. Правова культура виборів в Україні: теорія і практика : Монографія / За заг. 

ред. Ю.С. Шемшученка.  К. : Юридична думка,  2006. 156 с.  

22. Про вибори Президента України: Закон України від 1999 р. 

23. Про добровільне об’єднання територіальних громад» Закон України № 157-

УІІІ від 05.02.2015 р. 

24. Про місцеві вибори : Закон України № 595-VIII від 14.07 2015 р. 

25. Про політичні партії в Україні: Закон України № 2365-ІІІ від 5.04.2001 р. 

26. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика.  Львів: Астролябія, 

2005.  348 с.  

27. Рудакевич О. М. Використання матеріалів парламентських виборів в Україні 

у викладанні курсу «Політології»: методичні рекомендації. Тернопіль: 

ТНЕУ, 2013. 51 с. 

28. Рудакевич О. М. Нетрадиційні форми лекційних та семінарських занять у 

викладанні курсу «Політології»: методичні рекомендації. Тернопіль: ТНЕУ, 

2013. 38 с. 

29. Рудакевич О.М. Політологія: лекції, семінари, самостійна робота: навч. 

посібн. Тернопіль, 2015. 304 с. 



18 

 

30. Тодика О.Ю. Народовладдя на трансформаційному етапі розвитку держави 

і суспільства: Монографія / За ред. О.В. Петришина, д-ра юрид. наук, проф., 

акад. АпрН України.  Х.: Право, 2007.  480с.  

31. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови 

демократичного суспільства : навч. посіб.  К. : Видавничий дім 

«Професіонал», 2006. 208 с. 

32. Цоклан В.І., Федоренко В.Л. Система сучасних джерел конституційного 

права України: Монографія / За ред. В.Л. Федоренка.  К.: Ліра-К.  2009.  400с.  

33. Шведа Ю. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії 

: навч.-метод. посіб.  К. : Знання, 2012.  373 с.  

34. Шведа Ю. Р. Партії та вибори : енциклопедичний словник. Львів : 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 750 с.  

 

в) англомовні: 

1. Levin, Dov H. (2016). When the Great Power Gets a Vote: The Effects of Great 

Power Electoral Interventions on Election Results. International Studies Quarterly. 

60 (2): 189–202. 

2. Carles Boix (1999). Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems 

in Advanced Democracies, American Political Science Review. 93 (3), pp. 609–

624. 

3. Bowler, Shaun; Farrell, David M.; Pettit, Robin T. (2005). Expert opinion on 

electoral systems: So which electoral system is "best"?. Journal of Elections, Public 

Opinion and Parties. 15 (1): 3–19. 

4. Philip Gordon Chen & Matthew D. Luttig(2021). Communicating policy 

information in a partisan environment: the importance of causal policy narratives in 

political persuasionJournal of Elections, Public Opinion and Parties. 31(3): 329–

347. 

5. Alison F. Smith (2020). Political Party Membership in New Democracies: Electoral 

Rules in Central and East Europe. Palgrave Macmillan.187 p. 

6. Christian Welzel (2021).Why the Future Is Democratic. Jornal of Democracy. 

32(3): 132–144. 

7. Nathaniel Persily, Charles Stewart III (2021).The Miracle and Tragedy of the 2020 

U.S. Election. Jornal of Democracy. 32(3): 159–178. 

8. David M Farrell, Matthew Shugar (2012). Electoral Systems. SAGE Publications 

Ltd. 1864 p. 

9. Kurrild-Klitgard P. (2013). Election inversions, coalitions and proportional 

representation: examples of voting paradoxes in Danish government formations. 

Scand. Polit. Stud. 36(2): 121–136. 

10. David M. Farrell (2011). Electoral Systems: A Comparative Introduction. RED 

GLOBE PRESS. 288 p. 

 



 



2 

 



3 

 

1. Опис навчальної дисципліни «Політичні ідеології та партологія»  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс ІІ  

Семестр 4  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 5  

Самостійна робота 23  

Форма семестрового контролю Екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення курсу «Політичні ідеології та партологія» є осягнення 

політичної сфери суспільного буття, засвоєння знань про суспільно-політичні 

процеси, формування, поширення та вплив ідеологій, роль політичних 

партій в житті суспільства; сприяння формуванню у студентів національної 

свідомості, наукового мислення у сфері політики, політичної культури, 

зацікавленості у поглибленні і розширенні світогляду; усвідомлення сутності, 

соціального призначення та функцій політичної науки, її роль і місце в системі 

гуманітарних наук.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 
ЗК-02     Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Володіння базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними 

політологічними поняттями, знання закономірностей та тенденцій 

функціонування політичних систем, різних форм держав. 

ФК-02    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології:   

 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та 

якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу; 

 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної 

поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики 

окремих країн і регіонів; 

 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту 

функціонування та взаємодії. 

ФК-03    Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки: 

 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність загальнонаукових та 

спеціальних методів та дослідницьких підходів, розуміння етико-практичної 

значущості політичного знання;  

 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту; 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 
ПРН-01-з    Розуміння предметної  області та базової специфіки професійної діяльності: 

 знання класичних і сучасних теорій політики; 

 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних 

систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та 

державної влади; 

 знання теорій походження та моделей держави; 

 знання структури і функцій системи державного управління. 

ПРН-02-з    Знання на відповідному рівні загальну природу та значення політики як 
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специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.   

ПРН-03-з    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології.   

ПРН-02-у    Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

ПРН-03-у    Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу 

владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно 

до певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-10-у    Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній 

комунікації. 

ПРН-03-с    Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей знань. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план  

Назви змістових модулів і тем 
Р

аз
о
м

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

  
 С

ам
о
ст

ій
н

а 

  
Л

е
к
ц

ії
 

  
С

ем
ін

ар
и

 

  
П

р
а
к
т
и

ч
н

і 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

і 

  
Ін

д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

 

Змістовий модуль І 

Тема 1. Ідеологія в сучасному світі. Основні етапи 

розвитку політичних ідеологій 
10 2 2 - - - 6 

Тема 2. Ідеологія в сучасному світі. Основні етапи 

розвитку політичних ідеологій 
10 2 2 - - - 6 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 4    12 

 

Змістовий модуль ІІ  

Тема 3. Лібералізм 7 2 2 - - - 3 

Тема 4. Консерватизм 6 2 2 - - - 2 

Тема 5. Націоналізм 6 2 2 - - - 2 

Тема 6. Фашизм і націонал-соціалізм 6 2 2 - - - 2 

Тема 7. Комунізм 6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 33 10 10    11 

Підготовка та проходження контрольних заходів 5  

Загалом 60 14 14    23 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1-2. Ідеологія в сучасному світі  

Основні етапи розвитку політичних ідеологій. Сутність феномену 

ідеології. «Етюд про здатність мислити», «Проект ідеології» («Елементи 

ідеології») А. Дестюд де Трасі.  

Класовий підхід К.Маркса та Ф.Енгельса. Соціологізм К.Мангейма.. 

Теорії деідеологізації та реідеологізації. Доробок М.Вебера, В.Парето, Р.Арона, 

Т.Пасонса, Д.Белла. 

Ідеологія як: 

 системи ідей, покликані обслуговувати наявні публічні практики 

суспільства; 

 індивідуальна сукупність політичних переконань суб’єкта; 

 специфічна система переконань; 

 спотворені та хибні ідеї; 

 будь-яка сукупність ідей - як істинних так і хибних. 

Структура ідеології - емоційно-психологічний та вольовий компоненти, 

мова ідеології. Переконання та ідеологія. Стадії розвитку ідеології. 

Класифікація ідеологій. 

Ідеологія та її суспільно-політичне призначення. Цінності - як підґрунтя 

формування ідеології. Державна ідеологія: сутність, теоретико-концептуальний, 

програмно-директивний та поведінковий аспекти. 

Функції ідеології. Рівні ідеології. 

Формування індивідуальної та масової свідомості під впливом ідеології. 

Політична культура та ідеологія. ЗМІ та поширення ідеології. 

Роль ідеологій в суспільствах перехідного типу. 

Основні етапи розвитку політичних ідеологій. 

Основні поняття теми:  
ідеологія, державна ідеологія, переконання, цінності, свідомість, 

суспільства перехідного типу. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

Тема 3. Лібералізм 

Походження терміну «лібералізм». Причини виникнення й поширення 

ліберальної ідеології. Етапи розвитку лібералізму: 

1) класичний лібералізм - кінець XVII ст. - початок XIX ст.; 

2) демократичний лібералізм - початок XIX ст. - до Першої світової війни; 

3) соціальний лібералізм - охоплює кінець XIX ст. - до кінця 60-х років XX ст.; 

4) неолібералізм - від завершення Другої світової війни. 
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Універсальні складові лібералізму. 

Загальна характеристика та особливості класичного лібералізму. 

Загальна характеристика та особливості демократичного лібералізму. 

Загальна характеристика та особливості соціального лібералізму. 

Загальна характеристика та особливості неолібералізму. 

Глобалізація та ліберальна ідеологія. 

Особливості розвитку ліберальної ідеології в Європі та Америці. 

Лібералізм в Україні. 

Основні поняття теми:  
лібералізм, ліберальна ідеологія, глобалізація. 

 

Тема 4. Консерватизм 

Походження терміну «консерватизм». Причини виникнення й поширення 

консервативної ідеології. Етапи розвитку консерватизму у ХХ ст.: 

1) Консерватизм першої половини ХХ ст.; 

2) Консерватизм другої половини ХХ ст. 

Універсальні складові консерватизму. 

Загальна характеристика та особливості класичного консерватизму. 

Загальна характеристика та особливості консерватизму першої половини 

ХХ ст. 

Загальна характеристика та особливості соціального консерватизму 

другої половини ХХ ст. 

Особливості розвитку консерватизму в Європі та Америці. 

Консерватизм в Україні. 

Основні поняття теми:  
консерватизм, консервативна ідеологія, глобалізація. 

 

Тема 5. Націоналізм 

Національна ідея та національна ідеологія. Національна ідея та 

національне питання. Національна ідея та національна держави. 

Національна ідеологія та націоналізм. Спільні та відмінні положення 

націоналізмів. 

Три етапи в розвитку націоналізму XX ст.: 

1) повʼязаний із розпадом світових імперій після Першої світової війни, що 

спричинило утворення держав національного типу. Водночас національні 

меншини, які не зуміли отримати власну державність, зазнали чутливої 

національної дискримінації, що спровокувало в них подальше піднесення 

національного руху. 

2) другий – 50 - 60-х рр., коли в країнах Третього світу відбувався прискорений 

розвиток антиколоніалізму, спрямованого на отримання незалежності 

(протягом цього періоду здобули незалежність понад 70 країн). 

3) третім етапом розвитку націоналізму в XX ст. був кінець 80-х - початок 90-х 

років, зумовлений крахом соціалістичної моделі суспільного розвитку, що 

призвело, з одного боку, до «визволення» від різних видів залежності країн 
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народної демократії щодо колишнього СРСР. З іншого боку, СРСР, СФРЮ і 

Чехословаччина, які існували, з огляду на різні причини, як союзні держави, 

розпалися на окремі самостійні держави. 

Політична доктрина сіонізму. Т.Герцль. 

Європейські націоналізми. 

Афроамериканський націоналізм. С.Бріггс, М.Літтл, М.Л.Кінг. 

Антиколоніальний націоналізм. Р.Тагор, М.Ганді, У.Бергхард, Ф.Фарон. 

Націоналізми етнічних груп. 

Націоналізм в Україні. 

Основні поняття теми:  
національна ідея, націоналізм, націоналізм визвольний, націоналізм 

антиколоніальний, націоналізм афроамериканський, націоналізм етнічних груп, 

національна ідеологія, сіонізм, антиколоніалізм, глобалізація. 

 

Тема 6. Фашизм і націонал-соціалізм 

Походження термінів «фашизм» і «націонал-соціалізм». Причини 

виникнення й поширення фашизму і націонал-соціалізму.  

Загальні та особливі характеристики фашизму і націонал-соціалізму. 

Особа лідера у фашизмі і націонал-соціалізмі. Ідея месіанства. Державницька 

ідея. 

Характерні відмінності фашизму і націонал-соціалізму. 

Політична доктрина італійського фашизму. Дж.Джентіле. 

Політична доктрина націонал-соціалізму в Німеччині. Т.Малтус, 

А.Розенберг. 

Основні поняття теми:  
фашизм, націонал-соціалізм. 

 

Тема 7. Комунізм 
Зміст і поширення соціалістичних ідей в Європі.  

Походження терміну «комунізм». Причини виникнення й поширення 

комуністичної ідеології. В.Ленін і становлення ідеології комунізму. 

Основні етапи розвиту ідеології комунізму: 

1) перший етап - від початку століття і до 1924 p., - етап «ленінізму». 

2) другий етап охоплює період 1924 - 1956 pp., - етап «сталінізму». 

3) третій етап - від XX зʼїзду КПРС до 1985 p., - етап десталінізації, розвиток 

ортодоксального/догматичного комунізму; в межах якого розпочався процес 

декомунізації - відмови від багатьох класичних засад комуністичної 

ідеології, які вже не відповідали вимогам часу. 

4) четвертий етап - від доби перебудови і донині, - поширення наступних 

тенденцій у цей період:  

 перша - збереження і підтримання ортодоксального комунізму;  

 друга - активна декомунізація і фактичний перехід на позиції соціал-

демократії;  
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 третя - спроба поєднати деякі положення класичної комуністичної 

ідеології та засади ринкового розвитку економіки. 

Стагнація ортодоксального комунізму, розвиток радикалізму та початок 

декомунізації. 

Сучасний стан розвитку міжнародного комунізму. 

Комунізм на пострадянському просторі та в Україні. 

Основні поняття теми:  
класова ідеологія, соціал-демократія, соціалізм, комунізм, комунізм 

ортодоксальний, «ленінізм», «сталінізм».  

 

6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

№ 

з/п 
Вид діяльності студента 

М
ак

с.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

за
 о

д
и

н
и

ц
 

Модуль І Модуль ІІ 

К
іл

ь
к
. 
о
д

и
н

и
ц

ь
  
 

М
ак

с.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 

К
іл

ь
к
. 
о
д

и
н

и
ц

ь
  
 

М
ак

с.
 

к
іл

ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 

1 Відвідування лекцій 1 2 2 5 5 

2 Відвідування семінарських занять 1 2 2 5 5 

3 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10 2 20 5 50 

4 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 

5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 

Разом - 8 54 17 90 

Максимальна кількість балів 144 

Розрахунок коефіцієнта 60/144=0,42 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  

 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях;  

 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  

Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях 

на семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, ПМК. 
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Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з

/

п 

Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п 
Назва творчих завдань 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Б
а
л

и
 

1 
Основні етапи розвитку політичних ідеологій. Сутність феномену 

ідеології. 
2 5 

2 
Формування індивідуальної та масової свідомості під впливом ідеології. 

Політична культура та ідеологія. ЗМІ та поширення ідеології. 
2 5 

3 
Походження терміну «лібералізм». Причини виникнення й поширення 

ліберальної ідеології. Етапи розвитку лібералізму. 
2 5 

4 
Походження терміну «консерватизм». Причини виникнення й поширення 

консервативної ідеології. Етапи розвитку консерватизму у ХХ ст. 
6 5 

5 
Національна ідея та національна ідеологія. Національна ідея та 

національне питання. Національна ідея та національна держави. 
6 5 

6 
Походження термінів «фашизм» і «націонал-соціалізм». Причини 

виникнення й поширення фашизму і націонал-соціалізму.  
4 5 

7 
Походження терміну «комунізм». Причини виникнення й поширення 

комуністичної ідеології. В.Ленін і становлення ідеології комунізму. 
3 5 

Разом  23 35 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 
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завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної 

бібліотеки, складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, 

розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, 

міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі 

(дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні 

питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 

дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 

нижче у таблицях.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік. 

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 

 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
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 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності;виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю  

1. Сутність феномену ідеології.  

2. Структура ідеології – емоційно-психологічний та вольовий компоненти, 

мова ідеології. Переконання та ідеологія.  

3. Стадії розвитку ідеології. Класифікація ідеологій. 

4. Державна ідеологія: сутність, теоретико-концептуальний, програмно-

директивний та поведінковий аспекти. 

5. Функції ідеології. Рівні ідеології. 

6. Роль ідеологій в суспільствах перехідного типу. 

7. Причини виникнення, поширення та сутність ліберальної ідеології.  

8. Етапи розвитку лібералізму. 

9. Загальна характеристика та особливості класичного лібералізму. 

10. Загальна характеристика та особливості демократичного лібералізму. 

11. Загальна характеристика та особливості соціального лібералізму. 

12. Загальна характеристика та особливості неолібералізму. 

13. Глобалізація та ліберальна ідеологія. 

14. Лібералізм в Україні. 

15. Причини виникнення, поширення та сутність консервативної ідеології. 

16. Етапи розвитку консерватизму у ХХ ст. 

17. Загальна характеристика та особливості класичного консерватизму. 

18. Загальна характеристика та особливості консерватизму першої половини ХХ 

ст. 

19. Загальна характеристика та особливості соціального консерватизму другої 

половини ХХ ст. 

20. Консерватизм в Україні. 

21. Національна ідея та національна ідеологія.  

22. Національна ідея та національна держави. 

23. Національна ідеологія та націоналізм. Спільні та відмінні положення 

націоналізмів. 

24. Політична доктрина сіонізму. Т.Герцль. 

25. Європейські націоналізми. 

26. Афроамериканський націоналізм. С.Бріггс, М.Літтл, М.Л.Кінг. 

27. Антиколоніальний націоналізм. Р.Тагор, М.Ганді, У.Бергхард, Ф.Фарон. 

28. Націоналізми етнічних груп. 

29. Націоналізм в Україні. 

30. Причини виникнення, поширення та сутність ідеології фашизму. 

31. Причини виникнення, поширення та сутність ідеології націонал-соціалізму. 

32. Загальні та особливі характеристики фашизму і націонал-соціалізму.  
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33. Політична доктрина італійського фашизму. Дж. Джентіле. 

34. Політична доктрина націонал-соціалізму в Німеччині. Т.Малтус, 

А.Розенберг. 

35. Причини виникнення й поширення комуністичної ідеології. В.Ленін і 

становлення ідеології комунізму. 

36. Основні етапи розвиту ідеології комунізму: 

37. Сучасний стан розвитку міжнародного комунізму. 

38. Комунізм на пострадянському просторі та в Україні. 

39. Партологія як наука та навчальна дисципліна. 

40. Основні етапи історичного розвитку політичних партій. 

41. Політична партія, сутність, місце в політичній системі суспільства. 

42. Лібералізм як ідеологічна основа діяльності політичних партій. 

43.  Партійна програма: сутність та основні функції.  

44. Ідеологія політичних партій.  

45. Поняття «партійна система». Системний підхід в партології. 

46. Становлення партійної системи України.  

47. Картельні політичні партії. Сутність, характеристика. 

48. Теорія політичних партій К. Джанди. 

49. Теорія соціально-політичних розмежувань С. Ліпсета та С. Роккана. 

50. Теорія політичних партій М.Дюверже. 

51. Теорія політичних партій М. Вебера. 

52. «Соціологічні закони» М. Дюверже 

53. Основні тенденції розвитку партійних систем країн Західної Європи 

54. Партійна система США 

55. Вплив партій на демократизацію партійної системи. Індекс Т. Ванханена 

56. Інституціоналізація політичних партій. Характеристика етапів. 

57. Масові політичні партії, сутність характеристика 

58. Соціалізм в ідеології, політиці та практиці соціал-демократичних та 

комуністичних партій. 

59. Націоналізм як ідейно-політична доктрина політичних партій. 

60. Консерватизм як ідейно-політична доктрина політичних партій. 

61. Класифікація партійних систем М. Дюверже (кількісний критерій). 

62. Класифікація партійних систем Дж. Сарторі. 

63. Класифікація партійних систем Ж. Блонделя. 

64. Порівняльний аналіз одно, двох, багатопартійних систем. Позитивні риси та 

недоліки. 

65. Електоральна та парламентська діяльність політичних партій. 

66. А. Токвіль про політичні партії в США. 

67. Передумови та шляхи утворення політичних партій. Історія і сучасність. 

68.  Американський та європейський шляхи утворення політичних партій. 

69. Типологія політичних партій Р. Гантера та Л. Даймонда. 

70. Класифікації українських партій за ідеологічною ознакою та способом 

утворення. 

71. Олігархізація та бюрократизація політичних партій. 
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72. Організаційна структура сучасних типів політичних партій. 

73. Парапартійні та квазіпартійні організації. 

74. Політичні партії і профсоюзи. Політичні партії і соціальні рухи та групи 

інтересів. 

75. Режими функціонування партійних систем М. Дюверже. 

76. Режими функціонування партійних систем Х. Даалдера. 

 

6.6  Шкала оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни  
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7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Разом: 60 год., із них: лекції – 14 год., семінарські заняття –  14 год., модульний 

контроль – 4 год., самостійна робота – 23 год., семестровий контроль – 5 год. 

 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Лекції 

(теми) 

Лекції 

(бали) 

Семінарські заняття 

(теми) 

СЗ 

(бали) 

СР 

(бали) 

Поточний 

контроль 

(вид, 

бали) 

Підсумковий 

контроль 

(вид, бали) 

М
о

д
у

л
ь
 І

 

0
-5

4
 

Тема 1. Ідеологія в 

сучасному світі. 

Основні етапи 

розвитку політичних 

ідеологій. 

1 

Семінарське 

заняття 1. 

Сутність, особливості 

та функції 

політичних партій. 

0-11 0-5 

МКР 

0-25 

Екзамен 

Тема 2. Ідеологія в 

сучасному світі. 

Основні етапи 

розвитку політичних 

ідеологій. 

1 

Семінарське 

заняття 2. 

Історія формування 

політичних партій. 

0-11 0-5 

М
о
д

у
л
ь
 І

І 

0
-1

2
0
 

Тема 3. Лібералізм. 1 

Семінарське 

заняття 3. 

Основні тенденції 

розвитку сучасних 

політичних партій. 

0-11 0-5 

МКР 

0-25 

Тема 4. Консерватизм. 1 
Семінарське 

заняття 4. 

Партійні системи. 

0-11 0-5 

Тема 5. Націоналізм. 1 

Семінарське 

заняття 5. 

Політичні партії та 

політичні ідеології. 

0-11 0-5 

Тема 6. Фашизм і 

націонал-соціалізм. 
1 

Семінарське 

заняття 6. 

Формування 

партійної системи в 

Україні. 

0-11 0-5 

Тема 7. Комунізм. 1 

Семінарське 

заняття 7. 

Основні тренди 

партійного 

будівництва в Україні 

та світі. 

0-11 

 
0-5 
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8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Обушний М. Партологія: навчальний посібник. К.: Арістей, 2006.  

2. Примуш М. Політичні партії: історія та теорія: навчальний посібник. К.: 

«Видавничий дім «Професіонал», 2008. 

3. Політологія: підручник. / М. П. Требін та ін. Харків: Право, 2018.  

4. Горбач  О. Н.  Політологія: навч. посіб.  Львів: 2016. 

5. Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи 

студентів: навч. посіб. / А. В. Сакун та ін. Київ, 2017.  

 

б) додаткові: 

1. Лібералізм: Антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий.  К.:  Смолоскип, 

2002. 

2. Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. К.: 

ВД «Простір», «Смолоскип», 2008.  

3. Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. К.:  

Смолоскип, 2006. 

4. Арендт X. Джерела тоталітаризму. / X. Арендт; пер. з англ.  2-е вид. К.: Дух і 

Літера, 2005. 

5. Демократія: Антологія / упоряд. О. Проценко. К.: Смолоскип, 2005. 

6. Новічкова О. Критика лівих ідеологій та її деконструкція в праці Реймона 

Арона «Опіум інтелектуалів» (1955). Магістеріум. Політичні студії. 2014. 

Вип.58.  

7. Примуш М. Політичні партії: історія та теорія. Навчальний посібник / М. 

Примуш. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.  

8. Міль Дж. Ст. Представницьке правління. К.: Основи, 2004. 

9. Політична історія України ХХ століття: У 6 т. / Майборода О. та ін. К.: Вид-

во «Ґенеза», 2003. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002).  

10. Пояркова Т.К. «Русский мир» як ефект «доповненої» реальності. 

Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Т.Шевченка. Думка / 

ред. І.С. Монолатій.  Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу, 2016. № 3(35). С. 

172−179. 

11. Україна: політична історія. XX – поч. XXI ст. / В.М. Литвин та ін. К.: 

Парламентське видавництво, 2007.  

12. Брусиловська О. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи. 

1989-2009. Одеса: Астропринт, 2011.  

13. Діяк І.В. Українська національна ідея: шлях до Великої України. К., 2005. 

14. Донцов Д. Дух Росії. К., 2011.   

15. Гринів О. Українська націологія ХІХ-ХХ ст. Л., 2005. 

16. Щокін Р. Сучасний український консерватизм. К., 2006. 

17. Політичні партії України. В 3-х томах. К., 2005. 

18. Кресіна І., Кресін О. Гетьман Пилип Орлик та його конституція. К., 1993. 
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19. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. К., 1991. 

20. Петлюра С. Вибрані твори та документи. К., 1994. 

 

в) англомовні: 

1. John T. Jost, Christopher M. Federico & Jaime L. Napier In Michael Freeden, 

Lyman Tower Sargent & Marc Stears (eds.) (2013), Political ideologies and their 

social psychological functions The Oxford Handbook of Political Ideologies. 

Oxford University Press. pp. 232–250.  

2. Hatemi, P. K.; Hibbing, J.; Alford, J.; Martin, N.; Eaves, L. (2009). «Is there a 

«party» in your genes?» Political Research Quarterly. 62 (3). pp.584–600. 

3. Vincent, Andrew (2009). Modern Political Ideologies.  Wiley-Blackwell; 3rd 

edition   392 p. 

4. Bell, D. 2000. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the 

Fifties (2nd ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press. 540 p.  

5. Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man. New York: Free 

Press. 418 p.  

6. Jost, John T.; Federico, Christopher M.; Napier, Jaime L. (January 2009). 

«Political Ideology: Its Structure, Functions, and Elective Affinities». Annual 

Review of Psychology. 60 (1): pp.307–337.  

7. Bawn, Kathy, Cohen, Martin, Karol, David, Masket, Seth, Noel, Hans, Zaller, 

John. 2012. A Theory of Political Parties: Groups, Policy Demands and 

Nominations in American Politics. Perspectives on Politics. 10 (3): pp.571–97. 

8. Hicken, Allen (17 March 2011). Clientelism. Annual Review of Political 

Science. 14: pp.289–310.  

9. Muirhead, Russell; Rosenblum, Nancy L. (2020). The Political Theory of Parties 

and Partisanship: Catching up. Annual Review of Political Science. 23: pp.95–

110.  

10. Helms, Ludger (11 March 2020). Leadership succession in politics: The 

democracy/autocracy divide revisited. The British Journal of Politics and 

International Relations. 22 (2): pp.328–346.  

11. Alison F. Smith (2020). Political Party Membership in New Democracies: 

Electoral Rules in Central and East Europe.  Palgrave Macmillan. 187 p. 

12. Vincent, Andrew (30 March 2009). Modern Political Ideologies. John Wiley & 

Sons. pp. 1–22.  

 

 

https://philpapers.org/s/John%20T.%20Jost
https://philpapers.org/s/Jaime%20L.%20Napier
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1. Опис навчальної дисципліни «Порівняльна політологія»  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 

Курс ІІ  

Семестр 4  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
3 

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні 42  

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль 20  

Самостійна робота 22  

Форма семестрового контролю екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення курсу «Порівняльна політологія» є осягнення політичної 

сфери суспільного буття, засвоєння знань про суспільно-політичні процеси, 

форми правління та державного устрою у їх компаративному зрізі; сприяння 

формуванню у студентів національної свідомості, наукового мислення у сфері 

політики, політичної культури, зацікавленості у поглибленні і розширенні 

світогляду; усвідомлення сутності, соціального призначення та функцій 

політичної науки, її роль і місце в системі соціо-гуманітарних наук.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти 

наступними компетентностями: 
ЗК-02     Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. Володіння 

базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними 

політологічними поняттями, знання закономірностей та тенденцій 

функціонування політичних систем, різних форм держав. 

ФК-02    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології:   

 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та 

якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу; 

 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн 

і регіонів; 

 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту 

функціонування та взаємодії. 

ФК-03    Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки: 

 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність загальнонаукових та 

спеціальних методів та дослідницьких підходів, розуміння етико-практичної 

значущості політичного знання;  

 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту; 

 

3. Результати навчання за дисципліною: 

 
ПРН-01-з    Розуміння предметної  області та базової специфіки професійної діяльності: 

 знання класичних і сучасних теорій політики; 

 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних 

систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної та 

державної влади; 

 знання теорій походження та моделей держави; 

 знання структури і функцій системи державного управління. 

ПРН-02-з    Знання на відповідному рівні загальну природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи 

основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.   
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ПРН-03-з    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології.   

ПРН-02-у    Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

ПРН-03-у    Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу 

владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до 

певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-10-у    Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у професійній 

комунікації. 

ПРН-03-с    Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей знань. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Р
аз

о
м

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

  
 С

ам
о
ст

ій
н

а 

  
Л

е
к
ц

ії
 

  
С

ем
ін

ар
и

 

  
П

р
а
к
т
и

ч
н

і 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

і 

  
Ін

д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовий модуль І.  

Тема 1. Порівняльна політологія як напрямок політичної 

науки. 
4 2 

2 

 

 

- - 2 

Тема 2. Порівняльна політологія – теорія, практика, 

проблематика досліджень. 
4 2 - - 2 

Тема 3. Порівняльний метод та методика порівняльного 

політологічного дослідження. Категоріальний апарат. 
8 2   4 

Модульний контроль 2  

Разом 18 6 2 - - - 8 

Змістовий модуль ІІ.  

Тема 4. Порівняльне дослідження політичних систем. 18 2 4 10 - - 2 

Тема 5. Порівняльне дослідження політичного устрою. 3 2 - - 1 

Тема 6. Порівняльне дослідження форм правління. 3 2 - - 1 

Тема 7. Порівняльне дослідження політичних режимів. 3 2   1 

Тема 8. Порівняльне дослідження політичної культури. 4 2   2 

Модульний контроль 2  

Разом 33 10 4 10 - - 7 

Змістовий модуль ІІІ.  

Тема 9. Порівняльне дослідження державних інститутів. 4 2 

 

4 
 

- - 2 

Тема 10. Порівняльне дослідження політичних партій та 

партійних систем. 
9 2 - - 3 

Тема 11. Порівняльне дослідження виборчих систем. 4 2 - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 19 6 4  - - 7 

Підготовка та проходження контрольних заходів 20  

Загалом 90 22 10 10 - - 22 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Порівняльна політологія як напрямок політичної науки. 

Політологія - наука про політику і політичну владу в усіх її проявах, 

спосіб її організації і діяльності. Місце політології в системі наукового знання: 

політологія і філософія, політологія і право, політологія і соціологія, 

політологія та економічні науки (теорії). 

Виникнення й основні етапи становлення порівняльної  політології. 

Порівняльний метод в історії політичних вчень: Аристотель, Полібій, Цицерон, 

Ф.Аквінський, Н.Макіавеллі, Ш.-Л.Монтеск’є, О.Конт, Е.Дюркгайм, Г.Гегель, 

М.Вебер. 

Обʼєкт і предмет порівняльної політології. Порівняльна політологія в 

системі політологічних дисциплін. Функції порівняльної політології. 

Формування порівняльної політології як самостійної субдисципліни 

політичної науки. Історико-порівняльний підхід Ф.Лібера. «Традиційний підхід» у 

порівняльній політології (В.Вільсон). Р.Міхельс про партії, Дж.Брайтс про сучасні 

демократії, Г.Сміт про історію політики. Нормативність політичної теорії 

Вплив Чикагської школи на розвиток порівняльної політології. 

Біхевіористський період в порівняльній політології. 

Структурно-функціональний метод (Т.Парсонс, Д.Істон, Г.Алмонд). 

Інституціоналізм. «Нова порівняльна політологія».  

Неоінституціоналізм. 

Основні поняття теми:  
політологія, соціологія, субдисципліна, об’єкт науки, предмет науки, метод, 

політична теорія, інституціоналізм, неоінституціоналізм. 

 

Тема 2. Порівняльна політологія - теорія, практика, проблематика 

досліджень. 

Класична тематика порівняльної політології. 

Політичні системи та їх утворення, існування, функції. 

Вивчення демократії - центральна проблема порівняльної політології на 

сучасному етапі розвитку науки. 

Порівняння політичних систем на підставі аналізу інституту держави. 

Порівняння політичного устрою: інтереси особи та суспільства, громадянські 

права та відповідальність, соціальний консенсус. Законодавча ти виконавча 

влади, виборча система, повноваження судової гілки влади - судів та суддів. 

Унітарна та федеративна держави, парламентська та президентська форми 

республіканського правління. Політичний режим. 

Проблема розвитку порівняльної політології. «Третій світ» і концепція 

модернізації. 

Ґенеза й проблеми соціальної держави. Економічна та політична 

конкуренція. Теорія раціонального вибору й демократія. 
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Формування нових обріїв порівняльних політологічних досліджень: 

економічні аспекти політики, функціонування політичних інститутів, розвиток 

й активність груп інтересів, аналіз діяльності державних і наддержавних 

установ. Націоналізм та етнічні конфлікти. 

Порівняльна політологія та міжнародні відносини; екологічні рухи, нові 

альтернативні рухи, гендер. 

Основні поняття теми:  
порівняльна політологія, політична система, інститут, інститут держави, 

влада, гілки влади, політичний режим, модернізація, соціальна держава, 

конфлікт, соціальний рух, гендер. 

 

Тема 3. Порівняльний метод та методика порівняльного 

політологічного дослідження. Категоріальний апарат. 

Порівняння як метод наукового аналізу. Сутність та методологічні 

проблеми порівняння.  

Основні поняття порівняльного аналізу. Основні етапи порівняльного 

політичного дослідження. Значення системного аналізу в порівняльному 

політологічному дослідженні. 

Методика проведення порівняльного дослідження. Методика Д.Баррі: 

концептуалізація об’єкта дослідження, операціоналізація, мінімізація впливів 

елементів політичної культури однієї з досліджуваних країн на іншу, 

незалежність спостереження. 

Методика М.Догана: визначення питань, що висуваються до 

досліджуваних культур, визначення еквіваленту дослідження, визначення 

максимально подібних та відмінних елементів систем. 

Послідовність порівняльного аналізу: 

 метод дослідження окремого випадку; 

 бінарний аналіз; 

 порівняння схожих елементів (країн); 

 дослідження «контрастних» країн і т.д. 

Категорії порівняльної політології: ідеальний тип, модель, типологія, 

класифікація, кореляція, види порівняння, бінарний, лонгетюдний, 

асинхронний, регіональний, глобальний, порівняння найбільш схожих систем, 

порівняння найбільш відмінних систем. 

Основні поняття теми:  
метод, методика, порівняння, системний аналіз, порівняльний аналіз, 

об’єкт дослідження, концептуалізація, операціоналізація, мінімізація, 

еквівалент дослідження, категорія, категорія порівняльної політології. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

Тема 4.  Порівняльне дослідження політичних систем. 

Розвиток теорії політичних систем. Д.Істон та Г.Алмонд - фундатори 

теорії політичної системи. 

Типології політичних систем. Проблеми типізації політичних систем: 

євро центризм, статичність, відсутність універсальних підходів. 

Структура політичної системи: політична, державна влада; політичні 

відносини; політична організація суспільства; політична культура. Функції 

політичної системи. Закономірності функціонування політичної системи.  

Типологія політичних систем: англо-американський, континентально-

європейський, доіндустріальний (частково індустріальний), тоталітарний та 

демократичний типи. 

Методологічні основи порівняльного дослідження політичних систем: 

загальна теорія систем (Л. фон Берталанфі), теорія соціальної системи 

(Т.Парсонс, Р.Мертон), біологічні антропологічні теорії, кібернетичний підхід 

до аналізу соціальних систем. 

Сутність, структура та функції політичної системи. Класифікація 

політичних систем. Формування й вибір критеріїв дослідження: раціональна 

орієнтація, структурна диференціація, політична мобілізація. 

Взаємодія теорії політичної системи з теоріями політичної стабілізації 

режимів, політичної інституціоналізації, груп тиску, політичної та соціальної 

інтеграції, політичної рівноваги, політичної мотивації. 

Методологічне та політико-практичне значення теорії політичних систем. 

Основні поняття теми:  
політична система, типологія, теорія систем, теорія соціальної системи. 

 

Тема 5. Порівняльне дослідження політичного устрою. 

Сутність держави, державної влади. Концепції походження держави. 

Класифікація сучасних держав світу. 

Сутність державного суверенітету. Розуміння інституту держави. 

Класифікація форм і методів державної діяльності. Місцеві органи 

самоуправління. 

Основні поняття теми:  
держава, державна влада, концепція, класифікація, суверенітет, інститут 

держави. 

 

Тема 6. Порівняльне дослідження форм правління. 

Сутність й типологія форм правління. Переваги й недоліки різних форм 

правління. Критерії оцінювання. Вимір форм правління. 

Сучасні тенденції розвитку різних форм правління. 

Основні поняття теми:  
правління, форма правління. 
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Тема 7. Порівняльне дослідження політичних режимів. 

Класифікації політичних режимів. 

Типологізації перехідних політичних режимів. 

Вимір політичних режимів. 

Основні поняття теми:  
політичний режим, типологія, перехідний політичний режим. 

 

Тема 8. Порівняльне дослідження політичної культури. 

Сутність політичної культури. Структура політичної культури.  

Політична культура як основний чинник, що визначає політичну 

поведінку індивідів і соціальних спільностей, надаючи їм певного змісту і 

спрямування.  

Поняття політичної свідомості. Політична психологія та ідеологія. 

Буденна й теоретична політична свідомість. Індивідуальна, групова й масова 

свідомість. 

Типи і функції політичної культури. Типологія політичної культури 

Г. Алмонда і С. Верби. Типологія політичної культури Є. Вятра. 

Вплив політичної культури на політичну систему. Функції політичної 

культури. 

Основні поняття теми:  
культура, політична культура, свідомість, ідеологія, свідомість буденна та 

теоретична, політична система. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ  

 

Тема 9. Порівняльне дослідження державних інститутів. 

Сутність та характеристика основних державних інститутів.  

Основні різновиди системи державних органів. Поділ влад у 

демократичному суспільстві. Система стримувань і противаг гілок влади. 

Парламентаризм. Конституційно-правовий статус парламенту. 

Формування й компетенція парламенту. Політична роль та функції парламенту. 

Класифікації парламентів. Особливості парламентських коаліцій. Парламент і 

виконавча влада.  

Очільник держави і парламент. Президент і парламент як суб’єкти 

політики та політичні гравці. Значення та основні функції. 

Сукупність органів судової влади. 

Основні поняття теми:  
інститут соціальний, інститут політичний, інститут державний, 

державний орган, влада, поділ влад, стримувань і противаг система, парламент, 

президент. 
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Тема 10.  Порівняльне дослідження політичних партій та  

партійних систем. 

Політична партія та її сутність. Причини та умови виникнення політичних 

партій. Структура політичної партії: ядро (керівні органи вищої і нижчої ланок, 

партійні лідери, активісти), рядові члени партії та прибічники.  

Типології політичних партій. Партії авангардного типу і парламентарні, 

демократичні і тоталітарні, класові і народні, революційні і реформістські, масові 

і кадрові, правлячі і опозиційні, легальні і нелегальні, світські і релігійні; партії 

консервативні, соціалістичні, комуністичні. 

Місце і роль політичних партій в політичній системі суспільства. Партійні 

системи і їх типологія: альтернативні та не альтернативні партійні системи. 

Різновиди багатопартійних систем: однопартійна, двопартійна, багатопартійна 

системи. Сутність політичного плюралізму. 

Сутність партійної системи. Критерії багатопартійності. Основні типи 

партійних систем сучасності. 

Взаємовідносини держави, політичних партій та громадських організацій. 

Основні поняття теми:  
партія політична, партій типологія, тип партії, політична система, 

партійна система, плюралізм, багатопартійність. 

 

Тема 11. Порівняльне дослідження виборчих систем. 

Політична участь. Види та форми політичної участі.  

Ідея виборності. Участь громадян у формуванні представницьких органів 

держави. 

Сутність і типології виборчих систем світу. Становлення сучасних 

виборчих систем. Виборча система й політичне життя суспільства. Ценз. 

Види виборчих систем. 

Взаємозв’язок форм правління, партійних та виборчих систем держави. 

«Закони» М.Дюверже.  

Основні поняття теми:  
участь політична, виборність, орган представницький, виборча система, 

ценз. 

 



11 

 

6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Різновидами самостійної роботи є:  

 вивчення лекційного матеріалу;  

 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з 

навчальної дисципліни;  

 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;  

 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на 

семінарських заняттях;  

 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);  

 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними 

контрольними роботами та заліком.  

Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях 

на семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, ПМК. 
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б
ал

ів
 з

а 
о
д

и
н

и
ц

ь Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ 

К
іл

ь
к
. 

о
д

и
н

и
ц

ь
  
 

М
ак

с.
 

к
іл

ьк
іс

ть
  

б
ал

ів
 

К
іл

ь
к
. 

о
д

и
н

и
ц

ь
  
 

М
ак

с.
 

к
іл

ьк
іс

ть
  

б
ал

ів
 

К
іл

ь
к
. 

о
д

и
н

и
ц

ь
  
 

М
ак

с.
 

к
іл

ьк
іс

ть
  

б
ал

ів
 

1 Відвідування лекцій 1 3 3 5 5 3 3 

2 Відвідування семінарських занять 1 1 1 2 2 2 2 

3 Робота на семінарських заняттях  10 1 10 2 20 2 20 

4 Відвідування практичних  занять 1 - - 5 5 - - 

5 Робота на практичних  заняттях 10 - - 5 50 - - 

6 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 1 5 

7 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Разом 30 7 44 21 112 9 55 

Максимальна кількість балів 211 

Розрахунок коефіцієнта 60/211=0,284 
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Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з

/

п 

Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№ 

з/п 
Назва творчих завдань 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Б
а
л

и
 

1 
Політологія – наука про політику і політичну владу в усіх її проявах, 

спосіб її організації і діяльності. 
2 5 

2 Порівняння політичних систем на підставі аналізу інституту держави. 2 5 

3 
Порівняння як метод наукового аналізу. Сутність та методологічні 

проблеми порівняння.  
4 5 

4 Методологічне та політико-практичне значення теорії політичних систем. 2 5 

5 Сутність держави, державної влади 1 5 

6 Сучасні тенденції розвитку різних форм правління. 1 5 

7 Вимір політичних режимів. 1 5 

8 

Політична культура як основний чинник, що визначає політичну 

поведінку індивідів і соціальних спільностей, надаючи їм певного змісту і 

спрямування. 

2 5 

9 Сутність та характеристика основних державних інститутів.  2 5 

10 Взаємовідносини держави, політичних партій та громадських організацій. 3 5 

11 
Взаємозв’язок форм правління, партійних та виборчих систем держави. 

«Закони» М.Дюверже 
2 5 

Разом  22 55 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 



13 

 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної 

бібліотеки, складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, 

розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, 

міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі 

(дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні 

питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 

дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 

нижче у таблицях.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік.  

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  
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Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 

 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності; 

 виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю  

 

1. Порівняльна політологія як науковий напрямок. 

2. Місце порівняльної політології в системі політичних дисциплін. 

3. Об’єкт і предмет порівняльної політології. 

4. Функції порівняльної політології. 

5. Практичне значення порівняльної політології. 

6. Чикагська школа в порівняльній політології. 

7.  «Старий» та «новий» інституціоналізм. 

8. Біхевіористський період розвитку порівняльної політології. 

9. Постбіхевіористський період розвитку порівняльної політології. 

10. Сучасний етап розвитку порівняльної політології. 

11. Використання сучасних інформаційних технологій у порівняльній 

політології. 

12. Теорії середнього рівня у порівняльній політології. 

13. Сутність та загальна характеристика порівняльного методу. 

14. Порівняння та експеримент. 

15. Класифікація порівняльних політологічних досліджень. 

16. Основні етапи порівняльного дослідження. 

17. Методи збирання й обробки інформації в порівняльному дослідженні. 

18. Методика проведення порівняльного дослідження. 

19. Методика Д. Баррі. 

20. Методика М.Догана. 

21. Послідовність порівняльного аналізу. 

22. Держава як об’єкт порівняльного політологічного дослідження. 

23. «Перший», «другий» та «третій» світи. 

24. Класифікація «Захід»-«Схід» у порівняльній політології. 

25. Класифікація країн за критерієм економічного розвитку. 

26. Класифікація країн за критерієм політичного розвитку. 

27. Класифікація країн за критерієм розвитку політичної культури. 

28. Типологія політичної культури Г. Алмонда і С. Верби 

29. Типологія політичної культури Є. Вятра. 
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30. Індекс політичного розвитку Ф.Катрайта. 

31. Індекс недемократичної дії Д.Нейбауера. 

32. Індекс демократизації Т.Ванханена. 

33. Індекс свободи «Freedom House». 

34. Політична система як об’єкт порівняльного політологічного дослідження. 

35. Типологія політичних систем Г.Алмонда. 

36. Типологія політичних систем Р.Даля. 

37. Типологія політичних систем Ч.Ендрейна. 

38. Класифікація демократичних режимів. 

39. Класифікація недемократичних режимів. 

40. Типологія форм правління А.Лейпрахта. 

41. Еволюція форм правління. 

42. Деволюція. 

43. Федералізація в сучасному світі. 

44. Парламентаризм. 

45. Парламент і групи інтересів. 

46. Диференціація повноважень очільника держави в залежності від форми 

правління. 

47. Типологія форм політичного устрою 

48. Типологія форм політичного режиму. 

49. Типології політичних партій і партійних систем. 

50. Виборчі системи. 

51. Порівняльні дослідження політичних партій. 

52. Порівняльні дослідження партійних систем. 

53. «Криза» партій. 

54. «Закони» М. Дюверже. 

55. Порівняльна політологія та міжнародні відносини. 

56. Порівняльна політологія та екологічні рухи. 

57. Порівняльна політологія та нові альтернативні рухи. 

58. Порівняльна політологія та гендер. 

59. Порівняльна політологія та політична культура. 

60. Порівняльна політологія та масова ідентичність. 
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6.6  Шкала оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  
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7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Разом:  90 год., із них: лекції – 22 год., семінарські заняття –  10 год., практичні 

заняття –  10 год., модульний контроль – 6 год.,самостійна робота – 22 год., 

семестровий контроль – 20 год. 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Лекції 

(теми) 

Лекції 

(бали) 

Семінарські заняття 

Практичні заняття 

(теми) 

СЗ 

ПЗ 

(бали) 

СР 

(бали) 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

Підсумковий 

контроль 

(вид, бали) 

М
о

д
у

л
ь
 І

 

0
-4

4
 

Тема 1. Порівняльна 

політологія як напрямок 

політичної науки. 

1 

Семінарське заняття 1. 

Порівняльна політологія – 

теорія, практика, 

проблематика досліджень. 

0-11 

0-5 

МКР 

0-25 

 

екзамен 

Тема 2. Порівняльна 

політологія – теорія, 

практика, проблематика 

досліджень. 

1 0-5 

Тема 3. Порівняльний метод 

та методика порівняльного 

політологічного дослідження. 

Категоріальний апарат. 

1 0-5 

М
о

д
у

л
ь
 І

І 

0
-1

1
2
 

Тема 4. Порівняльне 

дослідження політичних 

систем. 

1 

Семінарське заняття 2-3. 

Методика порівняльного 

політологічного 

дослідження 

0-22 0-5 

МКР 

0-25 

Тема 5. Порівняльне 

дослідження політичного 

устрою. 

1 

Практичне заняття 1. 

Порівняльне регіональне 

дослідження політичних 

систем Європи. 
0-11 0-5 

Тема 6. Порівняльне 

дослідження форм правління. 
1 

Практичне заняття 2. 

Порівняльне регіональне 

дослідження політичних 

систем Азії. 
0-11 0-5 

Тема 7. Порівняльне 

дослідження політичних 

режимів. 

1 

Практичне заняття 3. 

Порівняльне регіональне 

дослідження політичних 

систем Африки. 

0-11 0-5 

Тема 8. Порівняльне 

дослідження політичної 

культури. 

1 

Практичне заняття 4-5. 

Порівняльне регіональне 

дослідження політичних 

систем пострадянського 

простору. 

0-22 0-5 

М
о

д
у

л
ь
 І

ІІ
 

0
-8

5
 

Тема 9. Порівняльне 

дослідження державних 

інститутів. 

1 

Семінарське заняття 4-5. 

Порівняльне дослідження 

політичних партій,  

партійних та виборчих 

систем. 

0-22 

0-5 

МКР 

0-25 

Тема 10. Порівняльне 

дослідження політичних 

партій та партійних систем. 

1 0-5 

Тема 11. Порівняльне 

дослідження виборчих 

систем. 

1 

 
0-5 
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8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Політологічний енциклопедичний словник: / За ред. Ю.С.Шемшученка, В. 

Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. К.: Ґенеза, 2004.  

2. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.] Харків: Право, 2018.  

3. Загородній Ю.І. Політична соціалізація студентської молоді в Україні: 

досвід, тенденції, проблеми. Київ : Генеза, 2001.  

4. Горбач  О. Н.  Політологія : навч. посіб. Львів : 2016. 

5. Філософія, політологія, соціологія. Практикум для самостійної роботи 

студентів: навч. посіб. / [А. В. Сакун та ін.] Київ, 2017.  

6. Панасюк Л.В. Політологія: схеми і таблиці до курсу. К., 2007. 

 

б) додаткові:  

1. Рудич Ф. М. Порівняльна політологія : Навч. посіб. К. : МАУП, 2006. 

2. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції 

розвитку / За ред. Ф. М. Рудича: Навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти. К., 2002. 

3. Сравнительная политика. Основные политические системы современного 

мира / Под общ. ред. В.С.Бакирова, Н.И.Сазонова. Х.: ХНУ им. 

В.Н.Карамзина, 2005. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
Українська  

Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 

Курс 2  

Семестр 4  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
3 

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні 42  

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль 5  

Самостійна робота 37  

Форма семестрового контролю екзамен  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу є вивчення основ політичної філософії, усвідомлення проблем, 

які вона має вирішувати, розуміння методології дослідження політичної 

реальності. 

  

Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей 

освітньої програми підготовки: 
ЗК-02     Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. Володіння 

базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, основними 

політологічними поняттями, знання закономірностей та тенденцій 

функціонування політичних систем, різних форм держав. 

ФК-02    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології:   

 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та 

якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу; 

 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн 

і регіонів; 

базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту 

функціонування та взаємодії. 

ФК-03    Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки: 

 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність 

загальнонаукових та спеціальних методів та дослідницьких підходів, 

розуміння етико-практичної значущості політичного знання;  

ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту; 

 

3. Результати навчання за дисципліною  

 
ПРН-01-з    Розуміння предметної  області та базової специфіки професійної 

діяльності: 

 знання класичних і сучасних теорій політики; 

 знання основних принципів і підходів до аналізу структури 

політичних систем, класифікації політичних режимів, природи і 

сутності політичної та державної влади; 

 знання теорій походження та моделей держави; 

знання структури і функцій системи державного управління. 

ПРН-02-з    Знання на відповідному рівні загальну природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.   

ПРН-03-з    Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології. 

ПРН-02-у    Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

ПРН-03-у    Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу 
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владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-10-у    Вільно спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою у 

професійній комунікації. 

ПРН-03-с    Спілкуватися та презентувати свої ідеї широкій аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших галузей знань. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

  
Л

е
к
ц

ії
 

  
С

ем
ін

ар
и

 

  
П

р
а
к
т
и

ч
н

і 

  
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

і 

  
Ін

д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовий модуль 1.  

Предмет та проблемне поле політичної філософії 

 Тема 1.  Політична філософія як галузь філософських знань. 9 2 2 - - - 5 

 Тема 2. Типологія політичного. 13 4 4 - - - 5 

Модульний контроль 2  

Разом 24 6 6 - - - 10 

Змістовий модуль 2.  

Політична онтологія. Політична епістемологія. 

Тема 3. Філософське осмислення політичної онтології: 

політичне буття, політичний простір, політичний час 
8 2 2 - - - 4 

Тема 4. Політична свідомість  10 4 2 - - - 4 

Тема 5. Політична епістемологія як осягнення світу 

політичного. 
8 2 2 - - - 4 

Тема 6. Політична мова. 9 2 2 - - - 5 

Модульний контроль 2  

Разом 37 10 8 - - - 17 

Змістовий модуль 4. Політична антропологія 

Тема 7. Політична діяльність і політична поведінка 9 2 2 - - - 5 

Тема 8. Людина політична в індустріальному та 

постіндустріальному суспільствах. 
13 4 4 - - - 5 

Модульний контроль  2  

Разом 24 6 6 - - - 10 

Семестровий контроль 5  

Усього годин 90 22 20 - - - 37 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 
 

Змістовий модуль 1. Предмет та проблемне поле політичної філософії. 

 

Тема 1. Політична філософія як галузь філософських знань. 

Політика як спосіб організації суспільного життя, знаряддя 

цілеспрямованих дій окремих людей, соціальних груп, партій, організацій, 

держави. Виникнення політики як явища суспільного життя. Походження терміна 

«політика». Генеза поняття «політика» в історії філософської думки. Світ 

політичного та його буття. Політика як мистецтво можливого. Політика як об’єкт 

окремої галузі філософського знання - політичної філософії. Відмінність 

політичної філософії від інших галузей знань про політику та їх взаємозв’язок: 

політична філософія і політологія; політична філософія і політична соціологія; 

політична філософія і політична психологія; політична філософія і 

загальноісторична теорія політики; політична філософія і філософія права. 

Доцільність філософського осмислення політики. Предмет політичної філософії. 

Мета політичної філософії. Основні завдання політичної філософії. Політична 

філософія у сучасному світі і в Україні. 

Основні поняття теми:  
політика, соціальні групи, партії, організації, держава, генеза, філософська 

думка, буття, мистецтво, політична філософія, політична філософія, політична 

психологія, філософія права.  

 

Тема 2. Типологія політичного. 

Сутність категорії політичне. Три аспекти розуміння політичного. 

Політичне як антагоністичне. Аналіз роботи К. Шміта «Поняття політичного». 

Виявлення специфічно політичного відношення розвитку суспільства. Поняття 

друга і ворога у категорія політичного. Сепарація політичної сфери від інших 

сфер людської діяльності, сегментів суспільного життя. К. Шміт як «ідейний 

наступник» Т. Гоббса. Осмислення філософського зв’язку ідей К.Шміта з 

політичними ідеями європейського консерватизму: Ж. де Местр, Д. Кортес, 

Г. Плеснер, М. Гайдегер. Політичне як агоністичне, як засіб подолання 

конфліктів. Погляди Шан таль Муфф і Джона Грея, які простежують глибинні 

культурні та історичні корені «агоністичного». Модель агоністичної демократії, 

як стратегія боротьби з сучасним політичним фундаменталізмом. Ш. Муфф versus 

К. Шміт. Агоністичний лібералізм проти політичного лібералізму Дж. Роулза. 

Політичне як уявне і символічне. Символічне як чинник внутрішньої 

згуртованості суспільства, проведення філософської сепарації особи від іншого 

(чужого). Піддаються аналізу ідеї Ю. Габермаса та Ж. Бодріяра щодо аналізу 

«Пізнього капіталізму». Осмислення політичних спільнот за допомогою уяви 

(Б. Андерсон). Розуміння політичного як уявного та символічного. 

Основні поняття теми:  
політичне, антагоністичне, суспільство, сепарація, конфлікти, демократія, 

символічне, осмислення, уявне.  
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Змістовий модуль 2. Політична онтологія. Політична епістемологія. 

 
Тема 3. Філософське осмислення політичної онтології:  

політичне буття, політичний простір, політичний час. 

Природа світу політичного. Місце політичної сфери в структурі суспільства. 

Конфліктність як сутнісна конструкція політичного буття в класичних політичних 

теоріях. Політична онтологія марксизму. Консенсус як метод моделювання 

політичного буття в сучасних політичних концепціях. Постмодерністські 

трактування політичного буття. Інтеграційна роль політичного. Поняття «влада». 

Генеза і природа влади. Різновиди влади. Концепції політичної влади 

(марксистська, структурно-функціоналістська, біхевіористська, телеологістська, 

фрейдистська та ін.). Сутність трактувань дефініції політичної влади. Особливості 

політичної влади. Форми здійснення влади: панування, керівництво, управління, 

контроль. Диференціація влади. Легітимність політичної влади. Політична влада і 

сучасні проблеми політичної філософії: М. Фуко (поняття сутності влади), 

Ю. Габермас (теорія комунікативної дії, дискурсивна етика, сучасна політика)та 

Іоан Павло ІІ (ідеї політичного універсалізму). М. Фуко і розуміння сутності 

влади як прихованого насильства. Дисциплінарна влада. Машина політичного. 

Легітимність як проблема політичної філософії.  

Поняття політичного простору. Протяжність і дискретність політичного 

простору. Політико-географічне і структурний (умовний) політичний простір. 

Механізми трансляції політичних явищ і змін в просторі. Геополітика як вираз 

онтології міжнаціональних інтересів. Глобалізація політичних процесів і 

стиснення сучасного політичного простору. Проблема багатополюсного світу. 

Структура політичного простору. Цивілізаційний підхід до політичного простору 

(теорії М. Данилевського, О. Шпенглера, А.Дж. Тойнбі). Концепція конфлікту 

цивілізацій С. Гантінгтона. Проблема «Схід – Захід». Проблема політико-

просторової самоідентифікації та ідентифікації України.  

Політичний час. Розвиток уявлень про час в історії філософії. Фізичний і 

політичний час. Концепція часу Аврелія Августина. Циклічна і лінійна моделі 

політичного часу. Есхатологізм і фіналізм в політичній філософії. Проблема 

«кінця історії». Переривчастість і безперервність політичного часу. 

Нерівномірність часових параметрів політичних змін. Тимчасова послідовність і 

детермінація. Революційний і реформістський підходи до політичного часу 

(К. Маркс, В. Ленін, Е. Бернштейн, К. Поппер). Структурування часу (стадіальний 

підхід, ідея «вісьового часу» К. Ясперса). Політичне час Сходу і політичний час 

Заходу. Проблема сучасності і прискорення часу.  

Основні поняття теми:  
політичний світ, політична сфера, конфліктність, політичні теорії, політичне 

буття, онтологія, влада, легітимність, філософія, приховане насильство, 

політичний простір, глобалізація політичних процесів, самоідентифікація, 

ідентифікація, політичний час, концепція часу, проблема сучасності. 
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Тема 4. Політична свідомість. 

Політична свідомість як особлива форма суспільної свідомості. Структура 

політичної свідомості: буденна політична свідомість (емпірична політична 

свідомість і суспільна політична психологія); теоретична політична свідомість 

(політична теоретична свідомість; політична ідеологія). Типи політичної 

свідомості (ліберальна, консервативна, соціалістична (комуністична); етатистська, 

анархістська, демократична, авторитарна, тоталітарна, радикальна, реформістська, 

революційна, бюрократична, ринкова). 

Генеза та тлумачення поняття «ідеологія». Ідеологія як форма суспільної 

свідомості. Політична ідеологія. Структурні елементи політичної ідеології: 

політична ідея, політична гіпотеза, концепція політичного розвитку, політична 

теорія, політичний ідеал, політичне гасло, політична програма. Функції 

політичної ідеології: цілеутворююча, програмно-практична, інтегративна, 

мотивуюча, комунікативна, пізнавальна, аксіологічна, пропагандистська, 

апологетична. Особливості створення політичної ідеології.  

Різновиди сучасних політичних ідеологій. Ідеологія лібералізму. Ідеологія 

консерватизму. Ідеологія комунізму. Ідеологія соціал-демократії. Радикальні і 

національні ідеології. 

Основні поняття теми:  
політична свідомість, буденна політична свідомість, теоретична політична 

свідомість, генеза, ідеологія, політична ідея, політична гіпотеза, політичний 

розвиток. 

 

Тема 5. Політична епістемологія як осягнення світу політичного. 

Філософські підстави політичної епістемології. Світ політичного в контексті 

проблеми пізнаваності. Онтологічна специфіка світу політичного і її вплив на 

характер політичного пізнання. Типологія ірраціональних підходів до політики: 

теологічне розуміння політики, політика як сфера непізнаваного, політика як 

здійснення волі. Можливість раціонального розуміння політики: політика як 

взаємодія раціонально-орієнтованих індивідів; політика як емоційно-вольова 

взаємодія; політична реальність і сфера підсвідомого; політика як сфера 

сакрального. 

Політична епістемологія класичного раціоналізму: аксіоматичний метод 

(Б. Спіноза), еміріко-індуктивний метод (Т. Гоббс). Особливості раціоналізму 

філософів Просвітництва (Дж. Локк, Ш.Л. Монтеск'є) і класиків німецької 

філософії (І. Кант, І.Г. Фіхте, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фоєрбах). Політична епістемологія 

класичного позитивізму (О. Конт, Г. Спенсер): розуміння законів природи і 

причинності, вчення про структуру наукового знання. Політична епістемологія в 

школі суб'єктивної соціології (М.К. Михайлівський). Політична епістемологія 

марксизму: діалектичний метод, трактування практики як орієнтації політичного 

мислення. Суб'єкт політичного пізнання. Включеність суб'єкта політичного 

пізнання в його об'єкт. Вплив суб'єкта політичного пізнання на об'єкт і 

неможливість «незалежного спостерігача». Універсалізм і номіналізм в пізнанні 



 9 

політичних процесів і явищ. Політичне знання і політична інтуїція. Поняття 

політичної картини світу.  

Політичне пізнання як предмет політичної філософії. Теорія політичного 

пізнання. Поняття «закономірність політичного буття» і «закон політичної 

науки». Свідоме та стихійне у політичних законах. Марксистське та веберівське 

трактування суспільно-політичних законів: порівняльний аналіз. Механізм 

використання законів суспільно-політичної життєдіяльності: основні складові. 

Використання об’єктивних законів суспільно-політичного життя: можливості та 

межі.  

Поняття методології. Філософська методологія у вивченні політичних явищ 

і процесів. Загально-наукові методи вивчення політики. Спеціально-пошукові 

методи політичного пізнання. Періодизація розвитку методології політичної 

науки (класичний, інституціональний, біхевіористський, постбіхевіористський). 

Характеристика традиційних і сучасних методів політичного пізнання: 

історичний, нормативний, інституціональний, порівняльний (компаративний), 

системний, структурно-функціональний, біхевіористський.  

Основні поняття теми:  
політична епістемологія, світ політичного, політичне пізнання, воля, 

політичне пізнання, універсалізм, номіналізм, політична філософія, політичні 

закони, суспільно-політичне життя, методології, періодизація. 

 

Тема 6. Політична мова. 
Мова як засіб політичної комунікації і як середовище спілкування. 

Гносеологічна функція політичної мови. Політична лексика. Політична мова і 

політичний текст. Політичний дискурс. Проблема сенсу політичного 

висловлювання. 

Невизначеність і умовність значень політичної культури. Символізм 

політичної мови. Неологізми в політичній мові. Ідеологізація політичної мови. 

Політична мова як засіб контролю. Мовні пастки і маніпуляція свідомістю 

засобами політичної мови. Роль політичної метафори в маніпулюванні 

свідомістю. Політична софістика. Мова тоталітарного суспільства. «Новояз» 

Дж. Оруелла. 

Відчуженість політичних мов як відчуженість політичних систем, 

політичних культур і цінностей. Особливості політичної мови сучасної України. 

Герменевтика як постклассический метод дослідження: проблеми політичної 

інтерпретації. Розуміння тексту в класичний та постмодерністській традиції. 

Політичний текст. Сенс і мова. Сприйняття мови. Фонематическая культура. 

Поняття дискурсу. Текст- контекст-дискурс. Політичний дискурс. Дискурсивність 

політичних текстів. Раціональність і теоретична свідомість в політиці. 

Конфіденційність мови і агресія тексту. Письмовий характер політичної 

свідомості західного суспільства.  

 Основні поняття теми:  
політична комунікація, гносеологія, політична мова, політична лексика, 

політичне висловлювання, політична культура, мовні пастки, політична метафори, 

політична софістика, політичні системи, політичні цінності, герменевтика, 
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політичний текст, політичний дискурс, свідомість конфедеційність, агресія, 

політична свідомість. 

 

Змістовий модуль 3. Політична антропологія. 

 

Тема 7. Політична діяльність і політична поведінка. 

Політична дія як предмет філософського осмислення. Історична зміна 

філософських поглядів на політичну діяльність. Сутність та основні ознаки 

політичної діяльності. Види політичної діяльності. Форми політичної боротьби: 

мітинг, демонстрація, маніфестація, політичний конфлікт, політичний екстремізм, 

повстання, війна. Політичний компроміс. Політична взаємодія. Гуманізація 

суспільно-політичних відносин. Політичне представництво. Публічне 

адміністрування. Політична залученість. Політичне відчуження. Політична 

пасивність та активність. Теорія прийняття політичних рішень. Раціональні та 

ірраціональні чинники в прийнятті політичних рішень. 

Сутність політичної поведінки. Види політичної поведінки: реакція, 

періодична участь, діяльність у політичних організаціях, рухах, партіях; 

виконання політичних функцій у межах державних органів: служба в армії, 

органах державного управління й охорони правопорядку; відвідування 

політичних зборів, освоєння і передача політичної інформації, участь у 

політичних дискусіях; пряма дія - безпосередній вплив на функціонування і зміну 

політичних інститутів через такі форми політичної діяльності, як мітинги, 

демонстрації, страйки, голодування, кампанія непокори чи бойкоту; вплив на хід 

політичних процесів через звертання і листи, зустрічі з політичними лідерами, 

представниками державних і політичних організацій і рухів. Індивідуальна і 

масова політична поведінка. Раціоналізація політичної поведінки. 

 Основні поняття теми: 
політична дія, осмислення, філософські погляди, політична діяльність, 

політична боротьба, мітинг, демонстрація, маніфестація, політичний екстремізм, 

повстання, війна, компроміс, взаємодія, залученість, відчуження, пасивність, 

активність, політичні рішення, політична поведінка, політична участь, армія, 

політичні лідери політичні організації і рухи, політична поведінка. 

 

Тема 8. «Людина політична» в індустріальному  

та постіндустріальному суспільствах. 

Сутність доіндустріального, індустріального та постіндустріального 

суспільства. Дискусія про природу людини політичної в Новий час: сенсуалітичне 

трактування людини політичної в філософії Просвітництва; вульгарно-

матеріалістичні трактування людини політичної (Расизм, соціал-дарвінізм); 

діалектико-матеріалістичне розуміння природи людини; сциентизм в розумінні 

людини політичного: від О. Конта до Ф. Скіннера.  

«Сутнісна безпритульність» людини в політичному світі за постсучасних 

умов. Дегуманізація і трансформація людського буття в сучасному політичному 

світі. Форми дегуманізації: 1) дегуманізація смислу цінностей (аксіологічний 

вимір); 2) дегуманізація смислу мистецтв і естетики (естетичний вимір); 3) 
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дегуманізація методології наукпро людину та метафілософії методологічний 

вимір); 4) дегуманізація ідентифікації людини і речей (ідентифікаційний вимір).  

Види постсучасної людини: Homo electronicus, homo irretius ( омережевлена 

людина) homo virtualis (С. Хоружий), homo complexus (Е. Морен). Зв’язок 

віртуалізації та дегуманізації. 

Поняття політичних цінностей. Політичні цінності в системі соціальних 

цінностей. Співвідношення політичних цінностей і політичних норм. Політичні 

ідеали. Проблеми справедливості і рівності в політичній філософії. Теорія 

ліберальної справедливості Дж.Ролза: суспільне благо, приватний інтерес, рівні 

можливості. Індивідуалізм і колективізм, альтруїзм і егоїзм з точки зору 

політичної філософії. Основні принципи, цінності та ідеали «відкритого» і 

«закритого» товариств: політична аксіологія К. Поппера. Цінності ліберально-

демократичної політичної філософії. Рівність як концепція і як цінність 

Переломлення етичних цінностей совісті, вищого блага, справедливості в 

основоположні. Соціал-демократичні версії справедливості. Демократія і 

справедливість. Консервативні погляди на справедливість. Концепції свободи в 

політичній філософії. Проблеми політичної етики, справедливий соціальний 

устрій, фундаментальні права людини,розумне співвідношення свободи, рівності, 

справедливості. Східні і європейські традиції цінностей: між сущим і належним. 

Обгрунтування вищого блага людства як основна мета політичної філософії і 

політики. Співвідношення загального політичного блага і цілей її досягнення. 

«Моральний компроміс» як категоричний імператив політичної етики. Етика 

ненасильства (М. Ганді, М.Л. Кінг). Етико-політичні ідеали Китаю і Японії. «Стан 

постмодерна» – діагноз сучасного суспільства. 

Основні поняття теми:  
Суспільство, дискусія, політична філософія, політичний світ, дегуманізація і 

трансформація людського буття, постсучасна людина, політичні цінності, 

політичні норми, справедливість, демократія, етика, соціальний устрій, етико-

політичні ідеали, цінності, сучасне суспільство. 
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6. Контроль навчальних досягнень   

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекції  1 3 3 5 5 3 3 

Відвідування семінарських занять  1 3 3 4 4 3 3 

Відвідування практичних занять 1 - - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40 3 30 

Робота на практичному занятті 10 - - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 

10 - - - - - - 

-Виконання завдань для самостійної роботи 5 2 10 4 20 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 

Разом - 71 - 94 - 71 

Максимальна кількість балів: 236       

Розрахунок коефіцієнта: 60/236=0,254 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним 

матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм 

самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом 

подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії 

та практики. 

Мета самостійної роботи студентів:  

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;  

- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;  

- розвиток морально-вольових зусиль;  

- формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення 

знань як необхідної умови професійного становлення.  

Завдання самостійної роботи студентів: 

 - навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами 

інформації;  

- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;  

- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи. 

Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях: 

– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем; 

– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння 

програмного матеріалу; 

– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 
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– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 

наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 

проблем або прогнозів за обраною тематикою; 

– презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького 

завдання. 

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:  

- системність знань та засобів навчання;  

- володіння розумовими процесами;  

- мобільність і критичність мислення;  

- володіння засобами обробки інформації;  

- здібність до творчої праці. 

Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 

визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. Для 

систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної теми слід 

ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції, 

рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал. 

 

 Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з/п 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 

кількість балів 

1 Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2 Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3 Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4 Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5 Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

Формою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальної науково-

дослідної роботи у формі реферату на відповідну тему з курсу « Філософські 

студії. Філософія.», презентації у програмі PowerPoint чи SMART Notebook і має 

сприяти розвитку пізнавальних навичок студентів, умінь самостійно конструювати 

свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критичного мислення. 

 

Завдання для самостійної роботи за темами: 

№з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

1 Політична філософія і філософія політики. 5 5 

2 Політичне як агоністичне, як засіб подолання конфліктів.  5 5 

3 Політичне буття суспільства: структура та закономірності. 4 5 

4 Мультиідеологічність сучасного політичного світу:ідеологія 

лібералізму; ідеологія консерватизму; ідеологія комунізму; ідеологія 

соціал-демократії; радикальні і національні ідеології.  

4 5 

5 Поняття політичної картини світу.  4 5 
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6 Політична мова як засіб контролю. Мовні пастки і маніпуляція 

свідомістю засобами політичної мови.  
5 5 

7 Політична наука як вищий рівень розвитку політичної свідомості. 5 5 

8 Сутнісна безпритульність» людини в політичному світі за 

постсучасних умов. 
5 5 

 Разом  37 40 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, практикум, контрольна робота, 

розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація особистого проекту, 

міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, творчі (дослідницькі) 

завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни 

(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему 

рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.  
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6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік.  

- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під 

час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

- систематичність відвідування занять; 

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

1. Об’єкт та предмет політичної філософії. 

2. Маніпулятивні технології впливу на політичну свідомість. 

3. Політична філософія і політологія. 

4. Види постсучасної людини: Homoelectronicus, homoirretius (омережевлена 

людина) homovirtualis (С. Хоружий),  homocomplexus (Е. Морен). 

5. Політична філософія і філософія політики. 

6. Критика метанаративів в політичних студіях постмодерністів. 

7. Політична філософія і політична психологія. 

8. Дегуманізація і трансформація людського буття в сучасному політичному 

світі. 

9. Політична філософія і політична соціологія. 

10. Індивідуальна і масова політична поведінка. 

11. Мета політичної філософії. 

12. Сутність доіндустріального, індустріального та постіндустріального 

суспільства. 

13. Основні завдання політичної філософії. Роль та значення політичної 

філософіїв постсучасному світі. 

14. Філософські підстави політичної епістемології. 

15. Сутність категорії політичне. 
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16. Гносеологічна функція політичної мови. 

17. Три аспекти розуміння політичного. Політичне як антагоністичне. 

18. Роль політичної метафори в маніпулюванні свідомістю. Політична софістика. 

19. Сутність політичного в концепції К.Шміта. 

20. Політична мова і політичний текст. Символізм політичної мови. 

21. Політичне як агоністичне, як засіб подолання конфліктів. 

22. Герменевтичний метод в діалозі цивілізацій. 

23. Модель агоністичної демократії. 

24. «Сутнісна безпритульність» людини в політичному світі за постсучасних 

умов. 

25. Агоністичний лібералізм проти політичного лібералізму Дж. Роулза. 

26. Теорія прийняття політичних рішень. Раціональні та ірраціональні чинники в 

прийнятті політичних рішень. 

27. Політичне як уявне і символічне. 

28. Форми політичної боротьби: мітинг, демонстрація, маніфестація, політичний 

конфлікт, політичний екстремізм, повстання, війна. 

29. Роль і значення символів в політичному житті суспільства. 

30. Поняття політичної картини світу. 

31. Аналіз «Пізнього капіталізму» в роботах Ю. Габермаса та Ж. Бодріяра. 

32. Концепції справедливості в сучасній політичній філософії: лібералізм, 

соціалізм, консерватизм. 

33. Осмислення політичних спільнот за допомогою уяви (Б. Андерсон). 

34. Проблема раціоналізації політичної поведінки в сучасній Україні. 

35. Сутність та зміст політичної свідомості. 

36. Сутність політичної поведінки. Відмінність та тотожність  в змісті понять 

«політична діяльність» і «політична поведінка». 

37. Філософське осмислення політичної онтології. 

38. Політичний дискурс. Проблема сенсу політичного висловлювання. 

39. Влада як підстава політичного буття. 

40. Динаміка поглядів на людину політичну від Нового часу до постсучасності. 

41. Розуміння сутності влади як прихованого насильства у творчості М.Фуко. 

42. Суб'єкт політичного пізнання. 

43. Поняття політичного простору. Протяжність і дискретність політичного 

простору. 

44. Поняття методології. Філософська методологія у вивченні політичних явищ і 

процесів. 

45. Політико-географічний і структурний (умовний) політичний простір. 

46. Евристичне значення синергетики як методу. Політичний розвиток як 

нелінійний процес. 

47. Глобалізація політичних процесів і стиснення сучасного політичного 
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простору. 

48. Характеристика традиційних і сучасних методів політичного пізнання: 

історичний, нормативний, інституціональний, порівняльний,системний, 

структурно-функціональний, біхевіористський. 

49. Цивілізаційний підхід до політичного простору (теорії М. Данилевського, 

О. Шпенглера, А.Дж. Тойнбі). 

50. Політична мова як засіб контролю. Мовні пастки і маніпуляція свідомістю 

засобами політичної мови. 

51. Проблема політико-просторової самоідентифікації та ідентифікації України. 

52. Вплив суб'єкта політичного пізнання на об'єкт і неможливість «незалежного 

спостерігача». 

53. Політичний час. Нерівномірність часових параметрів політичних змін. 

54. Форми дегуманізації: дегуманізація смислу цінностей; дегуманізація смислу 

мистецтв і естетики; дегуманізація методології наук про людину та метафілософії; 

дегуманізація ідентифікації людини і речей. 

55. Структурування часу (стадіальний підхід, ідея «вісьового часу» К. Ясперса). 

56. Сутність та основні ознаки політичної діяльності. Види політичної 

діяльності. 

57. Структура політичної свідомості: політична ідеологія, політична психологія, 

політична наука. 

58. Сутність політичної психології. 

59. Генеза та тлумачення поняття «ідеологія». 

60. Політична дія як предмет філософського осмислення. 

61. Мультиідеологічність сучасного політичного світу: ідеологія лібералізму; 

ідеологія консерватизму; ідеологія комунізму; ідеологія соціал-демократії; 

радикальні і національні ідеології. 

62. Політичне знання і політична інтуїція. 
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6.6  Шкала оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  

 

 

 



7. Навчально-методична картка дисципліни  

 
Разом: 90 год., із них: лекції – 22 год., семінарські заняття – 20 год., самостійна робота – 37 год., модуль. контр. – 6 год., семестровий контроль – 5 год. 

Модулі 

(назви, бали) 

Змістовий модуль 1.  

Предмет та проблемне 

поле політичної філософії 

(71 бал) 

Змістовий модуль 2.  

Політична онтологія. Політична епістемологія. 

(94 бали) 

Змістовий модуль 3. 

Політична антропологія 

(71 бал) 
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