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Завдання для самостійної роботи 

 

Для виконання самостійної роботи студенту знадобиться зошит, у якому 

він повинен буде відповісти на завдані запитання використовуючи 

рекомендовану літературу. 

ТЕМА 3. Становлення і розвиток політичної думки в Україні 

Контрольні питання: 

1. Політичні вчення у курсах професорів Києво-Могилянської академії. 

Соціально-політичні погляди Ф. Прокоповича. 

2. Проблеми державно-політичного устрою в Конституції П. Орлика 

(1710 р.). 

3. Проблеми соціалізму та нації у творчості І. Франка. 

4. Політичні концепції вчених української діаспори ХХ ст. (О. 

Бочковський, І. Лисяк-Рудницький, М. Сціборський та ін.). 

 

Самостійна робота над основними поняттями: “самостійництво”, 

“український націоналізм”, “інтегральний націоналізм”, “національна ідея”. 

 

Рекомендована література до Теми 3: [2.1, 2.7, 2.11, 2.13,  2.16, 2.18, 

3.9, 3.3, 4.49, 4.55, 4.60, 4.70 ] 

 

ТЕМА 5. Політична система суспільства. Держава, як базовий елемент 

політичної системи. 

Контрольні питання: 

1. Типи політичних систем у посткомуністичних країнах: порівняльний 

аналіз 

2. Тенденції трансформації політичних систем у суспільствах перехідного 

періоду 

3. Кризовий розвиток політичної системи України та шляхи його 

подолання 

4. Національна ідея та її вплив на формування політичної системи України 

5. Розвиток політичної культури як засіб забезпечення стабільності 

політичної системи України 

 

Рекомендована література до Теми 5: [2.1, 2.7, 2.17, 3.9, 3.3, 4.25, 

4.84] 

 

ТЕМА 6. Політичні партії та рухи. Партійна система в Україні. 

1. Заповнити таблицю на тему “Політичні партії України на сучасному 

етапі” 

2. Заповнити таблицю на тему “Громадські об’єднання України на 

сучасному етапі”. 

 



№ Назва 
Рік 

заснування 
Лідери Основні засади діяльності 

 

Рекомендована література до Теми 6: [1.1, 2.1, 2.7, 2.17, 3.9, 3.18, 4.2, 

4.39, 4.46, 4.64, 4.89] 

 

ТЕМА 8. Політична культура і політична свідомість. 

Скласти термінологічний словник за темою. Ключові поняття: 
“політична свідомість”, “політична культура”, “ідеологія”, “політична 

ідеологія”, “політична психологія”, “фемінізм”, “лібералізм”, 

“консерватизм”,  “соціалізм”, “комунізм”, “соціал-демократизм”, “фашизм”, 

“націоналізм”, “клерикалізм”, “фундаменталізм”, “екстремізм”, “радикалізм”, 

“анархізм”, “національна ідея”. 

 

Рекомендована література до Теми 8: [2.1, 2.7, 3.7, 3.9, 4.6, 4.8, 4.17, 

4.20, 4.43, 4.48, 4.56, 4.58, 4.64, 4.81, 4.83, 4.91] 

 

 

ТЕМА 9. Політична ідеологія та політико-ідеологічні течії. 

Контрольні питання: 

1. Зародження та еволюція ідеології націоналізму в Україні. 

2. Сучасний клерикалізм та його різновиди. 

3. Політична доктрина соціалізму: марксистський і соціал-демократичний 

підходи. 

4. Перспективи неофашизму у постсоціалістичних країнах. 

 

Рекомендована література до Теми 9: [2.1, 2.7, 3.7, 3.9, 4.6, 4.8, 4.17, 

4.20, 4.43, 4.48, 4.56, 4.58, 4.64, 4.81, 4.83, 4.91] 

 

 

ТЕМА 13. Міжнародна політика. Політичні організації та рухи, їх вплив 

на глобальні проблеми сучасності. 

Скласти термінологічний словник на тему “Міжнародні організації 

сучасного світу”. 

 

Контрольні питання: 

1. Поняття світового політичного процесу та його суб’єкти. 

2. Національні інтереси та національна безпека України. 

3. Геополітичний аналіз сучасних міжнародних відносин. 

4. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій. 

 



Рекомендована література до Теми 13: [2.1, 2.4, 2.7, 2.15, 3.5, 3.3, 3.9, 

4.18, 4.42, 4.37, 4.54, 4.62] 

 

 

ТЕМА 14. Демократія в політичному житті сучасного світу. 

Написання есе на тему «Характеристика головних загроз сучасній 

демократії (популізм, суспільний безлад, псевдодемократія, “говорильня”, 

уседозволеність, безвідповідальність тощо)». 

 

Контрольні питання: 

1. Дотримання прав та свобод людини як ознака демократичного 

суспільства 

2. Класифікація прав людини. 

 

Рекомендована література до Теми 14: [2.1, 2.4, 2.7, 2.15, 3.6, 3.9, 

4.12, 4.21, 4.28, 4.31,  4.42, 4.52, 4.69, 4.76, 4.80] 

 

 

ТЕМА 15. Демократія та громадянське суспільство. 

Контрольні питання: 

1. Громадянське суспільство на заході і в Україні: порівняльно-

політологічний аналіз. 

2. Розвиток правової свідомості й утвердження громадянськості. 

3. Громадянське суспільство і держава: питання співвідношення та 

взаємодії. 

4. Становлення і утвердження інституту громадянства. 

 

Рекомендована література до Теми 15: [2.1, 2.4, 2.7, 2.17, 3.4, 3.6, 3.9, 

4.7. 4.3, 4.15, 4.24, 4.26, 4.92] 

 



7. Індивідуальні завдання 

Для виконання індивідуальної роботи, студенту необхідно написати реферат 

за обраною темою. 

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на сторінках 

формату А4. 

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. 

3. Шрифт - Times New Roman, 12 або 14 пунктів. 

4. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,25см. 

5. Міжрядковий інтервал - одинарний. 

6. Вирівнювання тексту - по ширині. 

7. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані. 

8. Реферат повинен містити наступні елементи: 

9. Титульна сторінка 

10 Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок) 

11. Введення (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1 

стор. 

12. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор. 

13. Висновки - 1 стор. 

14. Список джерел літератури (книги, інтернет-джерела - посилання на 

статтю і назва ресурсу). 

 
ТЕМА 2. Історія світової політичної думки. Написати реферат на одну із 

запропонованих тем: (кожен студент обирає окремий варіант) 

1. Політичні ідеї Стародавнього Сходу 

2. Політичні ідеї Стародавнього Китаю: проблеми управління державними 

справами у соціально-політичних поглядах Конфуція та основні 

політичні ідеї у вченні легізму. 

3. Політичне вчення Аристотеля. 

4. Політичне вчення Платона. 

5. Політична думка Стародавнього Риму (Цицерон, Сенека, Марк Аврелій). 

6. Політико-правові погляди Фоми Аквінського. 

7. Принципова новизна політичних ідей Ніколо Макіавеллі. 

8. Політичні ідеї утопічного соціалізму Т. Мора і Т. Кампанелли. 

9. Розробка ідей та принципів лібералізму у творчості І. Канта. 

10. Політичні погляди Ж. Бодена. 

11. Розробка теорії суспільного договору мислителями Нового часу. 

12. Розвиток ідей правової держави в XVII – XIX століттях. 

13. Ідеї правової держави та громадянського суспільства в політичних 

вченнях Нового часу. 

14. Політико-правова концепція Гегеля. Етатизм Гегеля. 

15. Проблема громадянського суспільства у творчості Гегеля. 



16. Протистояння консерватизму та лібералізму в кінці ХІХ – на початку ХХ 

століть. 

17. Історична доля політичних ідей марксизму. 

18. Марксизм і зародження соціал-демократії. 

19. Теорія правової держави Г. Єлінека. 

20. Відмінність політичних позицій представників утопічного соціалізму і 

марксизму. 

21. Політична теорія марксизму і соціальна практика ХХ ст. 

22. Теорія політичного утилітаризму Бентама. 

23. Аналіз переваг і недоліків демократії А. Токвілем. 

24. Вплив позитивізму на становлення політології як самостійної науки. 

25. Розробка проблем свободи у марксистському вченні та доктрині 

лібералізму. 

26. Відмінності у розумінні сутності і походження держави у представників 

теорії суспільного договору, марксизму, теорії насильства (завоювання). 

 

ТЕМА 7. Сучасні моделі виборчих систем  

Підготувати доповідь на тему: “Виборчі системи сучасного світу” 

(кожен студент описує виборчу систему окремої країни світу) 

 

ТЕМА 14. Демократія в політичному житті сучасного світу. 

Виконати  підборку матеріалів із сучасних ЗМІ на тему «Чорний піар» 

 

   Самостійна та індивідуальна робота оцінюється від «10» до «15» 

 

Б
А

Л
И

 ПОЯСНЕННЯ 

 

 

 

15 Завдання виконано у повному обсязі із використанням значної 

джерельної бази. Висловлення власної думки стосовно 

досліджуваних питань ґрунтується на глибокому знанні 

теоретичного матеріалу з дисципліни «Політологія», практики 

застосування політично-правових знань. Робота має виражений 

самостійний, творчий характер. 

14 Завдання виконані в повному обсязі з неістотними 

неточностями. Під час виконання завдання продемонстрована 

ініціативність. Висловлення власної думки стосовно 

досліджуваних питань переважно ґрунтується на знанні 

теоретичного матеріалу з дисципліни «Політологія», практики 

застосування політично-правових знань. 

13 Недоліки у роботі не носять істотного характеру; робота 

свідчить, що практичні навички та вміння сформовані 



недостатньо; теоретичний матеріал опрацьовано недостатньо. 

12 Виконана робота має поверховий характер і потребує 

подальшого доопрацювання; завдання виконане не у повному 

об’ємі і з помилками. 

11 Робота свідчить, що студент слабко володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для застосування політично-

правових знань. Виконана робота має поверховий характер і 

потребує подальшого доопрацювання; завдання виконане 

частково і з помилками. 

10 Недостатня робота із джерельною базою. Робота свідчить, що 

студент майже не володіє відповідними вміннями і навичками, 

необхідними для застосування політично-правових знань. 

Виконана робота має поверховий характер і потребує суттєвого 

доопрацювання; завдання виконане частково і з грубими 

помилками. 

 


