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ВСТУП 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни «Політологія» є система 

знань про тенденції та закони функціонування і розвитку політичного життя 

соціальних спільнот, що відбивають реальний процес включення цих 

спільнот у діяльність з реалізації політичної влади та політичних інтересів. 

 Міждисциплінарні зв’язки: Політологія – інтегруюча соціальна наука 

про політику та її взаємовідносини з людиною та суспільством. Вона тісно 

пов’язана з рядом соціальних наук: філософією, історією, соціологією, 

юриспруденцією (зокрема, історією вчень про державу і право, теорією 

держави і права, конституційним правом України), економічною теорією, 

соціальною психологією. Існує також взаємозв’язок політології з географією, 

антропологією, етнографією, демографією, біологією, екологією та ін., тому 

оволодіння студентами політологічними знаннями передбачає комплексне 

дослідження питань політології з проблемами низки філософських, 

історичних, соціальних, економічних та природничих наук. 

 Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних 

модулів: 

1. Політологічна наука: становлення та розвиток. 

2. Політична влада: механізми здійснення.   

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення курсу «Політологія» є виховання громадянина 

демократичного суспільства, який володіє певною сумою знань про політичні 

процеси і явища, функціонування політичних інститутів, здійснення 

політичної влади, який володіє методикою політичного дослідження, 

практичними навичками компетентного, конструктивного, відповідального 

аналізу, правильної поведінки в суспільно-політичній сфері, вміння у рамках 

Конституції та закону захистити свої інтереси, поважаючи інтереси і права 

інших людей. Вивчення політології сприяє залученню молодих фахівців до 

досягнень світової суспільно-політичної думки 

 1.2. Основними завданнями вивчення курсу «Політологія» є: 

 теоретичні: 

- знати об’єкт та предмет політології, основні етапи розвитку політології; 

- знати зміст, структуру і функції політичної влади, принципи її 

організації і функціонування; 

- аналіз місця і ролі держави і політичних партій як інститутів політичної 

системи; 

- визначення структури і елементів політичної культури, основних видів 

політичної поведінки. 

  



 практичні: 

- сформувати такі якості, як політична толерантність, готовність до 

компромісу і партнерства, вміння слухати і розуміти іншого; 

- закріпити почуття  громадського обов’язку і відповідальності; 

- сформувати вміння аналізувати суспільні явища й узагальнювати 

політичний досвід управління суспільством, прогнозувати політичні події; 

- сформувати навички аргументації поглядів, думок, оцінок самостійного 

формування політичних пріоритетів; 

- придбання навичок публічного виступу і спілкування. 

  

 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

 знати: 

- об'єкт, предмет і методи політології, володіти її понятійно-

категоріальним апаратом; 

- світові та українські політологічні школи, концепції і доктрини; 

- політичні феномени і цінності, зокрема, наступні: політична діяльність, 

політичний процес, політична влада, політична система і політичний режим, 

політичний конфлікт, політичні еліти, політичне лідерство, політична 

свідомість, політична культура, демократія, консенсус, громадянське 

суспільство, світовий політичний процес; 

- суть і функції держави в політичній системі суспільства; 

- основні політичні партії, громадські організації і рухи. 

 вміти: 

- розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, 

її сутність, структуру, характерні ознаки, типи і функції; 

- орієнтуватись в питаннях поділу державної влади, формах державного 

устрою і формах державного правління; 

- розпізнавати прояви прямої і представницької демократії, сприяти їх 

утвердженню в сучасному українському суспільстві; 

- формувати і відстоювати свою політичну позицію, чітко розуміти свої 

громадянські права, свободи і обов'язки, відстоювати принципи правової 

держави і громадянського суспільства; 

- давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і 

лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів; 

- орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній 

обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі; 

- об'єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну 

інформацію; 

- готувати повідомлення на політичну тематику, брати участь в 

політичних дискусіях, масових і групових опитуваннях громадської думки; 



- жити в умовах політичного плюралізму, формувати культуру опозиції, 

робити посильний внесок в гармонізацію міжособистісних, міжнаціональних 

і міжпартійних відносин. 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин/ 2 кредити 

ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. 

Політологічна наука: становлення та розвиток 

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна 

Політика як соціальне явище. Сутність, структура і функції політики. 

Політологія в системі суспільних наук. Предмет політології. Закономірності 

політології. Структура та функції політології. Методологія політології. 

Категорії політології. 

 

Тема 2. Становлення та розвиток світової політичної думки 

Політичні уявлення Стародавнього Сходу. Політична думка античності: 

політична програма Сократа, Платона і Аристотеля. Політична думка 

Європейського Середньовіччя (Аврелій Августин, Тома Аквінський). 

Політична думка епохи Відродження (Н. Макіавеллі). Формування 

раціоналістичних концепцій політики. (Дж. Локк, Вольтер, Монтеск’є, 

Руссо). 

 

Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні 

Політична думка Київської Русі. Політико-правова думка польсько-

литовського періоду в Україні (С. Оріховський-Роксолан, І. Вишенський, 

П. Могила та ін.). Політичні програми гетьманів України (Б. Хмельницький, 

І. Виговський, І. Мазепа, П. Орлик). Політико-правові погляди 

революціонерів-демократів України (Т. Шевченко, І. Франко, М. 

Коцюбинський, Леся Українка). Політична програма лібералізму (М. 

Костомаров, М. Драгоманов). Проблеми держави і права в політичній думці 

України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (М. Грушевський, Б. Кістяковський). 

 

Тема 4. Конфлікт як специфічний феномен політичної конкуренції 

Соціальний конфлікт: сутність і природа. Основні концепції соціального 

конфлікту у сучасній зарубіжній політології (концепція позитивно-

функціонального конфлікту Л. Козера, «конфліктна модель суспільства» 

Р. Дарендорфа, «загальна теорія конфлікту» К. Болдінга). Функції і типологія 

конфліктів. Політичній конфлікт і політична криза.  

 

Тема 5. Політичне лідерство та політична еліта 

Лідерство як категорія політології. Поняття та функції політичної еліти. 

Концепції теорій еліт. Концепції маккіавелівської школи: концепція 

«політичного класу» Г. Моска, закон циркуляції еліт В. Парето, «залізний 



закон олігархічних тенденцій» Р. Міхельса. Структура, види та механізми 

рекрутування еліти. Шляхи легітимації політичної еліти. 

 

Змістовний модуль 2. 

 

Політична влада: механізми здійснення 

  

Тема 6. Політична влада і політична система суспільства 

Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Поняття 

легітимності влади та типи легітимності. Принцип поділу влади. Поняття і 

структура політичної системи. Політична система України. Основні 

напрямки формування і розвитку. 

 

Тема 7. Держава як політичний інститут. Політичні режими 

Держава – головний інститут політичної системи. Державний 

суверенітет. Функції держави. Форма держави: форма державного правління, 

форма державного устрою, державно-правовий режим. Політичні режими. 

 

Тема 8. Громадянське суспільство і правова держава: поняття, ознаки, 

становлення 

Формування концепції громадянського суспільства. Поняття та ознаки 

громадянського суспільства. Становлення громадянського суспільства в 

Україні. Концепція правової держави: виникнення та розвиток. Поняття і 

ознаки правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні. 

 

Тема 9. Політичні партії в політичній системі 

Поняття, ознаки і типологія політичних партій. Роль і функції партій у 

політичному житті. Політичні партії та пропорційні виборчі системи. 

Багатопартійність. Типологія партійних систем. Проблеми становлення 

багатопартійності в Україні. Головні напрями реформування політичної 

системи України.  

 

Тема 10. Політична соціалізація 

Політична соціалізація особи: поняття, рівні, етапи, функції. Поняття 

політичної культури: зміст і структура. Типологія політичних культур. 

Політична культура сучасного українського суспільства. Політична 

поведінка та політична участь. Людина і натовп. Поняття «політична 

свідомість». Типи політичної свідомості. Політика і мораль. 

 

Тема 11. Політичний процес. Політичні технології 

Зміст політичного процесу. Стратегія і тактика в політиці. Політичний 

маркетинг. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. 

Виборча інженерія. Імідж. Політична реклама. Лобізм як політична 

технологія. 
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Основна література: 
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дефініціях : навч.посіб. / О. В. Зінченко, О. В. Петришин. – Х. : Право, 

2012. – 208 с. 
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11. Пахарів, А. Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні : навч. 

посіб. / А. Д. Пахарєв. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 182 с. 
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ф-тів/ авт.-уклад. Г. Г. Демиденко; за заг.ред. О. В. Петришина. – 5-те вид., 
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