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Метою вивчення навчальної дисципліни «Політологія» є:  

навчальна – засвоєння слухачами знань про суспільно-політичні 

процеси, форми правління та державного устрою, політичні партії та 

громадські об’єднання, ролі та місця держави у житті суспільства; 

розвиваюча – формування та розвиток знань студентів про політичну 

структуру суспільства, уміння аналізувати політичні факти та події, 

утвердження демократичних стандартів існування суспільства як сталої 

свідомості; 

виховна – сприяти формуванню ціннісних орієнтирів студентів 

відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги 

до особистості; виховування активної громадянської позиції; формування в 

майбутніх фахівців правової свідомості та правової культури, професійних та 

особистих якостей. 

Інтегральні компетентності бакалавра, які повинні сформуватись під час 

вивчення дисципліни: ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях, ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, ЗК8. 

Здатність бути критичним і самокритичним, ЗК9. Здатність працювати в 

команді, ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), ЗК11. 

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. ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні 

можливості та гендерні проблеми. СК2. Знання і розуміння ретроспективи 

формування правових та державних інститутів. СК3. Повага до честі і гідності 

людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни були сформовані за 

рахунок опанування таких навчальних дисциплін як: Історія та культура 

України, філософія, логіка, теорія держави та права, соціологія. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Політологія» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: політичні феномени і цінності: політична 

діяльність, політичний процес, політична влада, політичні партії та громадські 

об’єднання, політичний режим, політична система, політичне лідерство, 

політичний конфлікт, політична культура, демократія, консенсус, громадянське 

суспільство; 

2) на фундаментальному рівні: об’єкт, предмет і методи політології, 

володіти її понятійно-категоріальним апаратом; 

3) на практично-творчому рівні: самостійно здійснювати коректний аналіз 

та оцінку політичної ситуації на світовому та вітчизняному рівнях. 

2. вміти: 

1) на репродуктивному рівні: користуватись політологічним категорійним 

та термінологічним апаратом; 
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2) на алгоритмічному рівні: орієнтуватись у сучасних течіях політичних 

контекстів в Україні та закордоном; 

3) на евристичному рівні: володіти основами політичного аналізу; 

4) на творчому рівні: діагностувати політичні процеси, конфлікти та 

знаходити шляхи їх гармонізації, застосовувати знання на практиці і в 

професійній діяльності, розширювати діапазон своїх знань про політичні 

процеси та явища. 

3. Способів мислення: вміти самостійно мислити у процесі аналізу 

нестандартних (творчих) проблемних питань та практичних завдань. 

4. Професійних якостей: здатність ефективно та відповідально 

засвоювати і використовувати у своїй соціальній і професійній діяльності 

політичні та соціальні трансформації, що відбуваються. 

5. Світоглядних і громадянських якостей: мати внутрішній потенціал 

протистояння політичним маніпуляціям та зловживанням з боку влади, 

політичних партій, лідерів та окремих представників громадянського 

суспільства. 

Професійні компетентності за результатами вивчення «Вища 

математика»:  

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

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

громадянина в Україні. 

ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

СК6 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Вища  математика»: 

ПРН1. З'ясовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), з повагою до 

різноманітності та міжкультурності. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, 90 год.  



 

 

4 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.  

 

Історичні чинники виникнення політики: причини та підходи до 

з’ясування сутності. Об’єкт та предмет навчальної дисципліни. Політологія як 

наука про політику. Основні функції політики. Основні методи політологічного 

дослідження. Логічні помилки при дослідженні політичних процесів і явищ. 

Специфічні риси політики. Взаємовідносини політики з іншими сферами 

суспільства. Рушійні сили політики. Конфліктність, потреби та інтереси у 

політиці. Цілі та засоби у політиці, їх взаємодія. 

 Теоретичні та емпіричні грані вивчення політики. Закони, принципи та 

категорії політології. Структура політології. Основні завдання та функції 

політології. Методика конкретних політологічних досліджень. Значення 

політології для формування політичної свідомості та політичної культури 

студентства. 

 

ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ.   

 

Етапи розвитку політичної думки у світовому розрізі. Зародження 

політичних доктрин у країнах Стародавнього Сходу (Давній Вавилон, Китай, 

Індія). Політичні вчення Стародавньої Греції (студії Сократа, Платона, 

Аристотеля). Політична практика та ідеї у Стародавнього Риму. Політичні ідеї 

раннього християнства. Політична думка часів Середньовіччя 

(західноєвропейська). Концепції антропоцентризму, гуманізму, реформації. 

Політична ідеологія нового часу. «Володар» М. Макіавеллі, його політичний 

контекст. «Утопія» Т. Мора, «Місто Сонця» Т. Кампанелли та «Нова 

Атлантида» Ф. Бекона.    

Політичні і правові вчення ідеологів Просвітництва у Франції XVIII ст. 

Поняття ―розуму‖, ―раціональності‖ та ―природності‖. Політико-правові 

погляди Вольтера, Ш.-Л.Монтеск’є, Ж -Ж.Руссо. 

Політичні вчення XIX-XX ст. Виникнення, сутність політичної доктрини 

марксизму, соціалізму, лібералізму, консерватизму. 

  

 

ТЕМА 3. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. 

 

Політичне життя та світогляди часів Київської Русі. Правовій гуманізм у 

поглядах митрополита Іларіона. «Повість минулих літ», «Правди» 

Ярославовичів як приклад політичних поглядів середньовіччя. Політичні 

доктрини Галицько-Волинської держави та Литовсько-Польського періодів 

(XIV- пер. пол. XVII ст.) Політичні ідеї С. Оріховського, Ю. Дрогобича,           

Г. Смотрицького, С. Зизинія. Політико-національні ідеї П. Могили,                         
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І. Вишенського, С. Яворського. Козацька політична еліта. Українські 

православні братства. Конституція П. Орлика.  

Політична думка України XIX- поч. XX ст. Політичні погляди членів 

Кирило-Мефодіївського братства. Політико-правові погляди М. Костомарова, І. 

Франко, М. Драгоманова.   
 Національно-спрямованість політичних концепцій М. Міхновського, М. 

Грушевського, В. Винниченко про українську внутрішню та зовнішню політику 

часів національно-визвольних змагань.  

Українська політична думка часів «розстріляного відродження» (О. 

Шумський, М. Скрипник, М. Хвильовий). Концепції політико-правових визначень 

української державності (В. Липинський, С. Томашівський, Д. Донцов) 

Українська політична думка кінця XX- поч. XIXст. Рух українських 

«шістдесятників». «Декларація про державний суверенітет України», «Акт про 

державну самостійність України», Конституція України 1996 р. Сучасні українські 

концепції.  

 

 

ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА. 

 

Основний зміст політики. Поняття «влада» у основних політичних 

концепціях як явище суспільного життя. Погляди на політичну владу у 

історичному контексті (Платон, Аристотель, М. Макіавеллі, Т. Гоббс, Дж. 

Локк). Провідні методологічні підходи до вивчення влади (теологічний, 

біхевіористський, інструменталістський, структурно-функціоналіський, 

реляціоніський). Ознаки, джерела, суб’єкти та об’єкти, функції політичної 

влади. Ресурсна складова політичної влади. Авторитет влади. Маніпулятивні 

технології влади у здійсненні політичних функцій. Конституційні акти як 

фактор запобігання узурпації політичної влади (система стримування та 

противаг). Концепції легітимності влади. Типологія легітимності за М. 

Вебером. Легітимізація та делегітимізація інститутів політичної влади. Ознаки 

втрати легітимізації.  

 

ТЕМА 5. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ. 

 

Політичний режим у контексті історичного та антропологічного вимірів. 

Поняття «політичний режим». Основні критерії типологізації політичних 

режимів. Демократичний режим головні характеристики та ознаки. Пряма та 

представительська демократії. Тоталітарний режим як абсолютний контроль 

держави. Ознаки тоталітарного режиму. Тоталітарні режими у Італії, СРСР, 

Німеччині. Сучасні приклади тоталітарних держав у світі. Авторитарний режим 

основні характеристики та історичні приклади. Політичний режим сучасної 

України. Досягнення та хиби державної політики. Конституційні гарантії 

демократії.  

 

ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. 
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Основні трактування поняття «політична система». Теорія політичної 

системи Д. Істона. Політична лояльність та стабільність як запорука 

функціонування політичної системи. Структурні та функціональні особливості 

політичної системи. Характеристика структурних елементів політичної 

системи. Функцій політичної системи у концепціях Г. Алмонда та Дж. Пауєлла. 

Типології політичних систем. Характерні ознаки англо-амеріканської, 

європейсько-контінентальної, доіндустріальної та частково індустріальної, 

тоталітарної політичних систем. Теоретико-концептуальні підходи до 

походження держави. Типи держав. Держава у контексті політичної системи 

суспільства. Проблеми становлення політичної системи в сучасні Україні.   

  

ТЕМА 7. ДЕРЖАВА ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ.  

 

 Основні теорії походження держави. Характерні функції та ознаки 

держави. Форми державного правління. Монархія та республіка як основні 

форми державного правління. Особливості республіканської та монаршої форм 

правління. Форми державного устрою. Порівняльні характеристики унітарного, 

федеративного та конфедеративного державного устрою.  

 Місце держави в політичній системі суспільства. Проблеми національної 

держави, її сутність та ознака. Еволюція форм держави в історичному контексті 

в Україні. Форми держави у сучасній Україні. Конституційні засади 

функціонування та розвитку держави.      

  

ТЕМА 8. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПРАВОВА ДЕРЖАВА. 

 

 Поняття «громадянське суспільство». Особливості функціонування 

громадянського суспільства. Характерні ознаки громадянського суспільства, 

його складові. Умови гармонізації суспільних відносин. Розуміння терміну 

«середній клас». Делегування владних функцій державі. Відповідальність влади 

перед суспільством. Структурні характеристики громадянського суспільства та 

його функції. Громадянське суспільство як запорука вільного розвитку 

демократії. 

 Рівні задоволення потреб населення (матеріальні, соціальні, духовні). 

Діяльність інституцій громадянського суспільства. Функції громадянського 

суспільства (стабілізуюча, комунікативна, соціального контролю) та його 

атрибути. Доступ та забезпечення прав та свобод індивіда. Плюралізм, 

різноманітність інтересів, відкрита комунікація, незалежність громадської 

думки, звітність влади як запорука вільного розвитку суспільства. 

 Громадянське суспільство в Україні етапи та шляхи становлення. 

Історичні аспекти його формування. Особливості функціонування на сучасному 

етапі. Волонтерський рух. Складові частини інституцій громадянського 

суспільства в сучасній Україні. Проблеми становлення громадянського 

суспільства в Україні. Правова держава. Принципи реалізації базових цінностей 
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в правовій державі. Розподіл гілок влади у державі. Імпічмент як запорука 

правових  відносин у державі.     

 

ТЕМА 9. ВИБОРИ В ОРГАНИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ. 

 

Способи формування органів державної влади. Вибори в органи політичної 

влади. Підготовка та проведення виборів. Формування виборчих округів та 

дільниць. Різновиди виборів. Соціальні функції виборів. Функції виборів. 

Вибори як спосіб зміни політичних еліт. Політична соціалізація населення. 

Чергові та позачергові вибори. Терміни повноважень обраних органів. Вибори та 

їх роль в політичному житті країни. 

Принципи виборчого права. Рівність доступи до виборчого права громадян 

суспільства. Виборчі цензи. Реалізація права таємниці волевиявлення. Вибори як 

змагальний процес. Альтернативність у виборах. Маніпуляції під час виборів.  

Виборчі системи. Типологія виборчих систем. Мажоритарна, пропорційна, 

змішана виборчі системи. Відкритість та закритість списків кандидатів. Недоліки 

використання виборчих систем. Типові ознаки виборчої системи в Україні.  

 

ТЕМА 10. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ.  

 

Термінологічні визначення «партії». Історичні особливості та приклади 

функціонування партій. Партії як соціальний феномен. Основні ознаки 

політичних партій. Мета та функції політичних партій. Законодавче 

регулювання їх діяльності. Інтересу суспільства у правових актах партій. 

Політична боротьба за владу. Функції політичного рекрутування.  

 Основні типи політичних партій (кадрові, масові, авангардні, 

парламентські, правлячі та опозиційні, праві, леві, центристські). Світовий 

досвід функціонування політичних партій. Характерні ознаки політичних 

партій. Членство у політичній партії. Різновиди партійних систем 

(однопартійна, двопартійна, багата партійна). Партійні системи у розрізі 

міжнародного функціонування.  

 Особливості партійної системи в Україні. Зародження багатопартійності 

та проблеми її становлення в Україні. Політичні партії в сучасній Україні. 

Законодавче забезпечення діяльності політичних партій.      

 

ТЕМА 11. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО. 

 

Концепції походження політичної еліти Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса. 

Місце та роль політичної еліти у суспільстві. Фактори які обумовлюють появу 

політичної еліти. Структурні характеристики політичної еліти. Національна, 

регіональна, місцева політичні еліти. Система відбору до еліти як діагностика 

рівня демократичності суспільства.  Теорії еліт.  

Політичний лідер як інструмент політики. Основні теорії політичного 

лідерства (теорія рис, ситуаційна, психологічна теорії). Психологічні теорії      

З. Фрейда, Є. Фромма про природу політичного лідера. Типологія політичного 
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лідера та механізми його формування. Функції та характерні якості політичних 

лідерів.   

Світові політичні лідери сучасності у розрізі глобальної політики. 

Співвідношення лідерів та реальної політики. Політичні еліти України 

проблеми становлення та шляхи вирішення. Лідерство на українському 

політичному олімпі.   

 

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА 

ДЕРЖАВИ.  

 

 Зовнішня політика держави в контексті забезпечення власних інтересів на 

світовій арені. Характерні особливості здійснення зовнішньої політики. Фактори 

впливу на зовнішньополітичну діяльність. Чинники та функції геополітики. 

Засоби здійснення зовнішньої політики.  

 Міжнародні відносини як запорука злагоди у світі. Суб’єкти та об’єкти 

міжнародних відносин. Роль Організації Об’єднаних Націй у регулювання 

міжнародних відносин у світі. Структура та функції ООН. Основні форми та 

принципи міжнародних відносин.  Розвиток міжнародних відносин на сучасному 

етапі. Глобалізація міжнародних відносин. Проблеми полярності в міжнародних 

відносинах.  

 Україна в системі міжнародних відносин. Вектори зовнішньої політики 

України. Членство України у міжнародних інституціях. Європейський вибір 

розвитку майбутніх політичних комунікацій.    

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр). 

З навчальної дисципліни «Політологія» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 

Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали.  
Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

Б
А

Л
И
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5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Політологія» засобами діагностики знань 

(успішності навчання) виступають: стандартизовані тести; наскрізні проекти, 

командні проекти; реферати, есе; презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень; студентські презентації та виступи на наукових заходах; інші види 

індивідуальних та групових завдань). 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна: проектор, графічні схеми та таблиці.  
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Додаток 1.2 

до Робочої програми з навчальної 

дисципліни 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ПОЛІТОЛОГІЯ  

Освітній ступінь бакалавр                 Спеціальність 053 Психологія 

на 2020/2020 навчальний рік 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України; 

- акти міжнародного права: 

- закони: 

1.Закон України від 01.01.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту». 

2.Закон України від 01.10.2018 № 2258-VIII «Про політичні партії в 

Україні» 

3.Закон України від 22.07.2018 № 2415-VIII «Про громадські об’єднання». 

 

Підручники: 

1. Бебик В. М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна: підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. – К. : Каравела, 2012. – 495 с. 

2. Воронянський О.В. Політологія: підручник.  Харків. нац. техн. ун-т 

сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка, 2017. - 179 с. 

3. Горбач, О. Н. Політологія: навч. посіб. Олександр Горбач, Руслан 

Демчишак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., допов. та 

перероб. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 259 с. 

4. Гринчак М.О. Конспект лекцій для студентів факультету заочної 

форми навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН. Дніпро 2016. -56 с. 

5. Неліпа Д. В. Системний аналіз в політології: теорія, методологія, 

практика. - К.: Центр учб. л-ри, 2011. - 311 с.  

6. Основи демократії: навчальний посібник. - К. : Ай-Бі, 2002. - 684 с. 

7. Панібудьласка В.Ф., Перегуда Є.В., Рижко Н.І., Стеценко С.В., 

Оксюковський Павло Павлович. Політологія. Політичні системи 

в умовах демократизації: тексти лекцій для студ. усіх спец. і 

форм навчання / Київський національний ун-т будівництва і 

архітектури. - К.: КНУБА, 2009. - 88с. 

8. Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. 

Требіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., 

перероб. і допов. - Харків : Право, 2018. – 460 с. 

9. Політологія: підручник - К. : Знання, 2008. - 384 с. 
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10. Політологія: Підручник  – К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. – 663 с. 

11. Політологія: підручник / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна 

та ін. – 3-тє вид., перероб, доп. – К.: Академія, 2008. – 567 с. 

12. Політологія: Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. –  

К.: Академія, 2006. – 528 с. 

13. Прикладна політологія: Навч. посіб. / В.П. Горбатенко (ред.). – К.: 

Академія, 2008. – 472 с. 

14. Рудич Ф. М. Політологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — Вид. 

3-тє, перероб., доп. - К. : Либідь, 2009. - 480с. 

15.  Цимбал П. В., Тягло О. В., Сошников А. О., Шаповаленко М. В., 

Політологія: навч. посіб. для вищ. навч. закл.:у 2 ч. / Харківський 

національний ун-т внутрішніх справ - Х.:ХНУВС, 2009. – 310с. 

16. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної думки) - К. 

: Либідь, 2005. - 576 с. 

17. Рудич Ф. М. Політологія: підручник. - 3-тє вид., переробл., доповн. 

- К.: Либідь, 2009. - 480 c. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Гелей С. Д. Політологія : навч. посібник – К. : Знання, 2008. – 415 с. 

2. Горбач О. Н., Демчишак Р. Б. Навчальний посібник. Третє видання, 

доповнене та перероблене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2016. 260 с. 

3. Коршук Р. Етнополітологія : навч. посіб. – К. : Алерта, 2011. – 200 с. 

4. Піча В. М. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти  

– 5-тє вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія, 2014. – 303 с. 

5. Погорілий Д. Є. Політологія: 100 питань – 100 відповідей [навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.] – Київ : Інкос, 2014. – 232с. 

6. Логвина В.Л., Михайлик А.О. Політологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / 

Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка; 

Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - 2-ге вид. - Кам'янець-

Подільський: ФОП Сисин О.В.; Абетка, 2009. — 304с. 

7. Мироненко О. М., Горбатенко В. П.. Історія вчень про державу і право: 

навч. посіб. / - К.: Академія, 2010. - 454 с. 

8. Семке Н. М. Політологія: навч. посібник / Н. М. Семке. - Х.: Торсінг 

плюс, 2009. - 384 с. 

 

Монографії та інші наукові видання: 

1. Алексеенко И. В. Личность. Политика. Управление. - К.:Знання 

України, 2001. – 221с. 

2. Бжезінський 3. Україна у геостратегічному контексті. - К.: "Києво- 

Могилянська академія", 2006. — 102 с. 

3. Бутирська Ірина Валентинівна. Політичні чинники розвитку соціальної 

політики в нових державах- членах Європейського Союзу [Текст]: автореф. дис. 

... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Бутирська Ірина Валентинівна ; Чернів. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2018. - 40 с 
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ТЕМА 1. Політологія як наука та навчальна дисципліна. 
Семінарське заняття №1  – 2 год. 

План 
1. Політологія як наука. 
2.Політологія як навчальна дисципліна. 
3. Місце політології у нашому повсякденні.  
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

політичні доктрини. Історичні чинники виникнення політики: причини та 

підходи до з’ясування сутності. Об’єкт та предмет навчальної дисципліни. 

Політологія як наука про політику. Основні функції політики. Основні методи 

політологічного дослідження. Логічні помилки при дослідженні політичних 

процесів і явищ. Специфічні риси політики. Взаємовідносини політики з 

іншими сферами суспільства. Рушійні сили політики. Конфліктність, потреби 

та інтереси у політиці. Цілі та засоби у політиці, їх взаємодія. 

 Теоретичні та емпіричні грані вивчення політики. Закони, принципи та 

категорії політології. Структура політології. Основні завдання та функції 

політології. Методика конкретних політологічних досліджень. Значення 

політології для формування політичної свідомості та політичної культури 

студентства. 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття. Формуються базисні концепти розуміння 
специфіки курсу. Напрацьовується понятійно-категорійний апарат.  
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
1. Самостійна робота над основними поняттями: політика, політологія як 

навчальна дисципліна, політологія як наука, об’єкт політології, предмет 

політології, функції політології, категорії політології, категорії політології, 

методи дослідження. (зробіть термінологічний словник). 
 

Індивідуальні завдання до Теми 1:  
1. Зробіть блок-схему місця політології з іншими гуманітарними дисциплінами. 
2.Зробіть блок-схему поділу основних ознак політології як навчальної 
дисципліни та політології як науки. 
 

 
ТЕМА 2. Історія розвитку світової політичної думки. 

Семінарське заняття №  2 –2 год. 
План 

1. Політична думка стародавнього Сходу, стародавньої Греції та Риму. 
2. Політичні концепції в епоху Відродження, Реформації, Просвітництва та 
Нового часу. 
3. Політична думка в періоду XIX – першої половини XX ст. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: давній 
Схід, даосизм, конфуціанство, легізм, античність, поліс, політика, держава, 
благо, влада, закон,  ідеологія, ідеальна держава, тиранія, аристократія, 
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охлократія, олігархія, політія, демократія безпосередня, демократія 
представницька, демос, деспотія, республіка,  антропоцентризм, гуманізм, 
реформація. «Володар» М. Макіавеллі, «Утопія»  Т. Мора, «Місто Сонця» Т. 
Кампанелла, «Нова Атлантида» Ф. Бекон, марксизму, соціалізму, лібералізму, 
консерватизму.   
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття Тема «Історія світової політичної думки» 

сприяє формування у майбутніх фахівців системного підходу до усвідомлення 

ґенези і політичних концепцій у історичній ретроспективі. Дає можливість 

усвідомленню еволюції політичних поглядів суспільства у контексті соціально-

економічних світових перетворень.  
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
1. Зробіть порівняльний аналіз розвитку світових політичних концепцій у 

розрізі часу, особистостей та соціально-економічних формацій. 

2. Визначте основні фактори які впливали на становлення політичних 

концепцій у різні періоди (на вибір студента). 
 

Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1. Написання есе на тему «Я хочу Вам поставити питання» адресатом повинен 

виступити одна з видатних осіб, яка вплинула на розвиток світових політичних 

концепцій (на вибір студента).    
 
 
 
 

ТЕМА 5. Політичні режими 
 

Семінарське №3  – 2 год. 
План 

1. Поняття та характер політичних режимів. Типологічні та сутнісні ознаки 
політичних режимів. 
2. Основні типи політичних режимів: 
а) тоталітаризм; 
б) авторитаризм; 
в) демократія.  
3. Основні концепції демократії, форми демократії. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
політичний режим, демократичний режим, авторитарний режим, тоталітарний 
режим, моделі національного авторитаризму, формування органів влади, 
методи примусу та терору, права людини, централізація влади, політичний 
плюралізм, вибори. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття проблематика семінару формує розуміння у 
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майбутніх професіоналів розуміння «правильності» та «не правильності» 

політичного буття суспільства. Історичний контекст та приклади існування 

політичних режимів покликані на ствердження усвідомлення про ціннісні 

перемоги демократичних форм існування суспільства. Презентація негативних 

наслідків тоталітарних та авторитарних режимів підсилює тезу про 

впровадження в суспільну думку ідеї про політико-правові цінності які 

склались в цивілізаційному суспільстві.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
1.Розробіть схему політичної системи суспільства прирізних режимах.  
2.Зробіть блок-схему впливу політичного режиму на розвиток правової системи 
суспільства. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 5:  
1. Написання есе на тему «Політичний режим крізь призму діяльності 
політичного лідера».  
2. Самостійна робота над основними поняттями: політичний режим, 
демократичний режим, авторитарний режим, тоталітарний режим, моделі 
національного авторитаризму, формування органів влади, методи примусу та 
терору, права людини, централізація влади, політичний плюралізм, вибори. 
(зробіть термінологічний словник). 
 
 
 

ТЕМА 6. Політична система суспільства.  
 

Семінарське №4  – 2 год. 
План 

 
1. Концептуальні поняття, зміст та ознаки політичної системи.  
2.Типологічні характеристики політичних систем. 
3. Політичні системи: світовий досвід та українські реалії. 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
політична система, політична лояльність, англо-амеріканська, європейсько-
контінентальна, доіндустріальна та частково індустріальна, тоталітарна 
політичні системи, держава, політична організація суспільства.    
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття вивчення теми «Політична система 

суспільства» виступає як базовий елемент політичної освіти майбутніх 

працівників. Формує у них уявлення про функціонування політико-правових 

відносин у системі балансування державної влади. 

   
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  

1. Підготовка тез доповіді на наукової конференції, круглого столу 

(тематика за вибором студента). 
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2. Самостійна робота над основними поняттями: політична система, 

політична лояльність, англо-амеріканська, європейсько-контінентальна, 

доіндустріальна та частково індустріальна, тоталітарна політичні 

системи, держава, політична організація суспільства. (зробіть 

термінологічний словник). 
 
Індивідуальні завдання до Теми 6:  
 

1. Контрольні питання: 

1. Функціональні особливості англо-американської політичної системи. 

2. Функціональні особливості англо-американської політичної системи. 

3. Функціональні особливості європейсько-контінентальної політичної 

системи. 

4. Функціональні особливості доіндустріальної політичної системи. 

5. Функціональні особливості частково індустріальної політичної 

системи. 

6. Функціональні особливості тоталітарної політичної системи. 
 

 
 
 

ТЕМА 7.  Держава як політичний інститут. 
 
 

Семінарське №5  – 2 год. 
План 

 
1. Природа, ознаки та функції держави. 
2. Правова держава: сутність, основні ознаки та принципи.  
3. Економічна, соціальна та національна політика держави. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
держава, функції держави, республіка, монархія, форми державного устрою, 
унітарна держава, федеративна держава, конфедеративна держава. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття формує уявлення про державу, механізми 
здійснення влади, економічних та політичних, культурних, правових чинників 
існування сучасного суспільства. Розуміння легітимності та не легітимності 
влади та системи стримування - противаг закладає міцний фундамент 
демократичних відносин у суспільстві.   
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 7:  
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1. Презентуйте ідеальну державу (на ваш погляд). 
 

Індивідуальні завдання до Теми 7:  
1. Зробіть вибірку матеріалів закордонних ЗМІ про нашу державу за останній 
рік. 

 
 

ТЕМА 8. Громадянське суспільство та правова держава. 
 

Семінарське № 6 – 2 год. 
План 

1. Громадянське суспільство у вимірі сучасних викликів. 
2. Структура громадянського суспільства та його складові елементи. 
3. Ґенеза громадянського суспільства у сучасних українських реаліях. 
 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
громадянське суспільство, функції громадянського суспільства, середній 
клас,структура громадянського суспільства, відповідальність влади та 
суспільства, контроль суспільства за здійсненням влади, правова держава, гілки 
влади, правова держава, права та свободи громадян, імпічмент. 
 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття формувати уявлення про державу, механізми 
здійснення влади, економічних та політичних, культурних, правових чинників 
існування сучасного суспільства. Розрізняти фактори легітимності та не 
легітимності влади та системи стримування - противаг закладає міцний 
фундамент демократичних відносин у суспільстві. 
 
  Завдання для самостійної роботи до Теми 8:  

1. Зробіть блок-схему з ретроспективою розвитку громадянського 

суспільства в Україні. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 8:  
1. Охарактеризуйте розвиток сучасного стану громадянського суспільства в 

Україні. 
 

 
 

ТЕМА 9. Вибори в органи політичної влади. 
 

Семінарське № 7 – 2 год. 
План 

1. Функції виборів: демократичний вимір. 
2. Організаційні засади та реалізація виборчого права. 
3. Передвиборчі компанії. Методологія проведення. 
4. Мажоритарна та пропорційна системи.  
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Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
державна влада, президентські, парламентські, муніципальні вибори, чергові та 
позачергові вибори, функції виборів, політична соціалізація населення, 
громадянське суспільство, виборчі цензи, маніпуляції, виборчі системи, 
мажоритарна, пропорційна, змішана виборчі системи, виборча система в 
Україні. 
 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття засвоєння основних конституційно-

законодавчих вимоги для організації та проведення виборів. Сформувати своє 

ставлення для фальсифікацій та усіляких зловживань під час виборчого 

процесу. Стати прихильником законності вільного волевиявлення громадян під 

час виборчого процесу. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 9:  

1. Зробіть аналіз виборчої системи незалежної України. 
 
 
Індивідуальні завдання до Теми 9:  

1. Підготувати ессе на тему: «Виборчі системи сучасного світу» (кожен студент 
описує виборчу систему окремої країни світу). 
 

 
ТЕМА 10. Політичні партії та громадські об’єднання.   

 
Семінарське №8  – 2 год. 

План 
 
1. Політичні партії: генезис розвитку та типологія. 
2. Партійні системи. Типологізація партійних систем. 
3. Партійна система сучасної України: ґенеза та проблеми становлення. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
Термінологічні визначення «партії». Історичні особливості та приклади 

функціонування партій. Партії як соціальний феномен. Основні ознаки 

політичних партій. Мета та функції політичних партій. Законодавче 

регулювання їх діяльності. Інтересу суспільства у правових актах партій. 

Політична боротьба за владу. Функції політичного рекрутування.  

 Основні типи політичних партій (кадрові, масові, авангардні, 

парламентські, правлячі та опозиційні, праві, леві, центристські). Світовий 

досвід функціонування політичних партій. Характерні ознаки політичних 

партій. Членство у політичній партії. Різновиди партійних систем 

(однопартійна, двопартійна, багата партійна). Партійні системи у розрізі 

міжнародного функціонування.  
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 Особливості партійної системи в Україні. Зародження багатопартійності 

та проблеми її становлення в Україні. Політичні партії в сучасній Україні. 

Законодавче забезпечення діяльності політичних партій.      
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття сформувати у свідомості майбутніх фахівців 

сталість демократичних засад існування суспільства. Надати можливість 

визначити свою громадянську позицію та допомогти з орієнтування у сучасних 

політичних колізіях суспільства. Розглядати діяльність політичних сил із точки 

зору їх легальності та правочинності.  
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 10:  
1. Зробіть аналіз програмних документів політичних партій України. 
2.Порівняйте діяльність політичних партій в Україні між собою та із 
закордонними політичними силами. 
3.Розробіть комплект установчої програмної документації для уявної 
молодіжної політичної сили.  
  

Індивідуальні завдання до Теми 10:  
1. Написання есе на тему «Звернення до політичної партії» (партія на вибір 
студента). 
2.Написання есе на тему «Мій досвід діяльності у громадському об’єднанні». 

 
 
 

ТЕМА 11. Політичні еліти та політичне лідерство.  
 

Семінарське №9 – 2 год. 
План 

1. Поняття, генезис та ознаки політичного елітизму. 
2. Політичні еліти: концепції та функції еліт. 
3. Політичне лідерство: ґенеза, ознаки, типологія та основні функції. 
4. Український політикум у вимірі елітизму та політичного лідерства. 
 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
політична еліта, функції політичних еліт, національні еліти, політичний лідер, 
теорії політичного лідерства, типології лідерства.. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття формувати розуміння політико-правових 

перетворень  у сучасному суспільстві. Використовувати критичний та 

конструктивний механізм оцінювання її діяльності. Закладати сталі оцінки у 

визначенні ефективності здійснення політичної влади.   
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Завдання для самостійної роботи до Теми 11:  
1. Зробіть соціально-психологічний портрет політичного лідера. (на вибір 
студента). 
2. Зробіть блок-схему типологізації політичного лідерства. 
  

Індивідуальні завдання до Теми 11:  
1. Визначить історичні передумови появи в Україні політичної еліти.  
2.Самостійна робота над основними поняттями: політична еліта, функції 
політичних еліт, національні еліти, політичний лідер, теорії політичного 
лідерства, типології лідерства. (зробіть термінологічний словник). 
 

 
 

ТЕМА 12. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. 
 

Семінарське №10  – 2 год. 
План 

 
 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
міжнародна політика, зовнішня політика, світова політика, геополітика, 
Організація Об’єднаних Націй, глобалістика, глобальні проблеми сучасності, 
міжнародні відносини. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття вільне орієнтування майбутніх фахівців у цій 

галузі знань надасть їм можливість визначитись із власною громадянською 

позицією на шляху реформування сучасного суспільства.   
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 12:  
1. Зробіть таблицю із матеріалом, якій відображає сучасний вектор розвитку 
зовнішньої політики України. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 12:  
1. Охарактеризуйте стан міжнародних відносин у світі (у реферативному 
вигляді). 
2. Класифікуйте діяльність політичних міжнародних організацій всесвітнього 
значення(у реферативному вигляді). 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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вищ. навч. закл. – К. : Каравела, 2012. – 495 с.  

2. Політологія: Підручник  – К.: Ельга Ніка-Центр, 2003. – 663 с. 
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Рекомендована література до Теми 2:  

1. Шляхтун, П. П. Політологія [Текст] (теорія та історія політичної думки) - 

К. : Либідь, 2005. - 576 с. 

2. Рудич Ф. М. Політологія: підручник / Ф. М. Рудич. - 3-тє вид., переробл., 

доповн. - К.: Либідь, 2009. - 480 c. 

3. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України 
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Рекомендована література до Теми 5: 
1. Піча В. М. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти  – 5-

тє вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія, 2014. – 303 с. 

2. Погорілий Д. Є. Політологія: 100 питань – 100 відповідей [навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.] – Київ : Інкос, 2014. – 232с. 

3. Логвина В.Л., Михайлик А.О. Політологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / 

Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка; Подільський 

держ. аграрно-технічний ун-т. - 2-ге вид. - Кам'янець-Подільський: ФОП 

Сисин О.В.; Абетка, 2009. — 304с. 
 
 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Політологія: Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. –  К.: 

Академія, 2006. – 528 с. 
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Академія, 2008. – 472 с. 
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3. Рудич Фелікс Михайлович. Політологія: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл.. — Вид. 3-тє, перероб., доп. - К. : Либідь, 2009. - 480с. 

4. Цимбал Петро Володимирович, Тягло Олександр Володимирович, 

Сошников Андрій Олександрович, Шаповаленко М. В., Калиновський В. 

Політологія: навч. посіб. для вищ. навч. закл.:у 2 ч. / Харківський 

національний ун-т внутрішніх справ - Х.:ХНУВС, 2009. – 310с. 
 

 
Рекомендована література до Теми 7:  

1. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. - Л.: Червона 

калина, 2002. - 276 с. 

2. Марк Барбер. Як керувати урядом. К. 2019. С. 360. 

3. Офіційне Інтернет-представництво Президента України  

http://www.president.gov.ua/ 

4. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України http://zakon.rada.gov.ua/ 

5. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України 

http://www.kmu.gov.ua/contro 

 

http://www.president.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/contro
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Рекомендована література до Теми 8:  

1. Цимбал Петро Володимирович, Тягло Олександр Володимирович, 
Сошников Андрій Олександрович, Шаповаленко М. В., Калиновський В. 
Політологія: навч. посіб. для вищ. навч. закл.:у 2 ч. / Харківський 
національний ун-т внутрішніх справ - Х.:ХНУВС, 2009. – 310с. 

2. Шляхтун, П. П. Політологія [Текст] (теорія та історія політичної думки) - 
К. : Либідь, 2005. - 576 с. 

3. Політологія: Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. –  К.: 
Академія, 2006. – 528 с. 

4. Прикладна політологія: Навч. посіб. / В.П. Горбатенко (ред.). – К.: 
Академія, 2008. – 472 с. 
 

 
Рекомендована література до Теми 9:  

1. Потульницький В. Теорія української політології: Курс лекцій. К.: Либідь, 
1993. 192 с. 

2. Цимбал Петро Володимирович, Тягло Олександр Володимирович, 
Сошников Андрій Олександрович, Шаповаленко М. В., Калиновський В. 
Політологія: навч. посіб. для вищ. навч. закл.:у 2 ч. / Харківський 
національний ун-т внутрішніх справ - Х.:ХНУВС, 2009. – 310с. 

3.  Рудич Фелікс Михайлович. Політологія: підруч. для студ. вищ. навч. 
закл. — Вид. 3-тє, перероб., доп. - К. : Либідь, 2009. - 480с. 
 
 
 
 

Рекомендована література до Теми 10:  
1. Піча В. М. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти  – 5-

тє вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія, 2014. – 303 с. 

2. Погорілий Д. Є. Політологія: 100 питань – 100 відповідей [навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл.] – Київ : Інкос, 2014. – 232с. 

3. Логвина В.Л., Михайлик А.О. Політологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / 

Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка; Подільський 

держ. аграрно-технічний ун-т. - 2-ге вид. - Кам'янець-Подільський: ФОП 

Сисин О.В.; Абетка, 2009. — 304с. 
 
 
 

Рекомендована література до Теми 11:  
1. Мироненко Олександр Миколайович, Горбатенко В. П.. Історія вчень про 

державу і право: навч. посіб. / - К.: Академія, 2010. - 454 с. 

2. Семке Н. М. Політологія: навч. посібник / Н. М. Семке. - Х.: Торсінг 

плюс, 2009. - 384 с.  

3. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України 

http://www.nplu.kiev.ua/ 
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4. Сайт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса 

НАН України http://www.ipiend.gov.ua/?mid=1 

5. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень 

http://www.ucipr.kiev.ua/ 

 
 

Рекомендована література до Теми 12:  
1. Коршук Р. Етнополітологія : навч. посіб. – К. : Алерта, 2011. – 200 с. 

2. Піча В. М. Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти  – 5-

тє вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія, 2014. – 303 с. 

3. Офіційний сайт Ради Європи http://www.coe.int/ 

4. Офіційний сайт Європейського суду з прав людини 

http://www.echr.coe.int/echr 

5. Офіційний сайт Венеціанської комісії Ради Європи 

http://www.venice.coe.int/ 

6. Офіційний сайт Європейського Союзу http://europa.eu/ 

7. Офіційний сайт ОБСЄ http://www.osce.org/ 
 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Виникнення політології як науки і навчальної дисципліни. Етапи 

розвитку політології .  

2. Предмет та категорії політології.  

3. Політологія в системі соціально-гуманітарних дисциплін 

4. Структура та функції політології.  

5. Уявлення про політику в країнах Стародавнього Сходу  

6. Політичні доктрини античності. 

7. Політична думка середніх віків (теологічна концепція)  

8. Політичні ідеї епохи Відродження  

9. Макіавеллі і макіавеллізм  

10. Ранній утопічний соціалізм: Т. Мор Т.Кампанелла  

11. Концепції політики і влади епохи Просвітництва 

12. Англійські просвітники XVII ст. 

13. Раціоналістичне трактування політики у роботах французьких 

просвітників XVIII ст.. 

14. Ідеї американських просвітників другої половини XVIII – початку XIX 

ст.  

15. Плюралізм політичних концепцій ХІХ - початку ХХ ст. 

16. Політичні погляди І.Канта та Г.В.Ф. Гегеля  

17. «Просвітницький» соціалізм Марксизм і політика  

18. Реформізм і соціал-демократія у ХІХ ст. 

19. Генезис політичних ідей Київської Русі Політичні ідеї мислителів 

Київській Русі Ренесансні ідеї в українській суспільно-політичній думці в XVI -

XVIII ст.  
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20. Брестська унія і полемічна література  

21. Києво-Могилянська академія і розвиток суспільно – політичної думки 

XVIII ст.  

22. Феномен Українського козацтва Конституція 1710 р.  

23. Українське раннє просвітництво  

24. Українська суспільно-політична думка в кінці XVI

XIX ст.  

25. Кирило-Мефодіївське товариство 

26. Проблеми демократії, держави і політичних відносин в суспільній думці 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

27. Політична думка в Україні на початку ХХ ст. 

28. Історичний розвиток, сутність, об’єкт та суб’єкт політичного 

прогнозування. 

29. Типологія політичних прогнозів. 

30. Принципи та функції політичних прогнозів. 

31. Методи та етапи політичного прогнозування. 

32. Поняття та структура влади.  

33. Основні компоненти влади: суб’єкт, об’єкт, ресурси 

34. Принцип розподілу влади. Система стримувань і противаг. 

35. Легальність, легітимність, ефективність політичної влади. 

36. Поняття політичної системи, її структура 

37. Функції політичної системи  

38. Типологія політичних систем 

39. Політичний режим. 

40. Тоталітарний політичний режим. 

41. Авторитаризм. 

42. Держава як політичний інститут. 

43. Форми державного правління та державного устрою  

44. Правова держава і громадянське суспільство 

45. Генезис і сутність політичної партії 

46. Функції політичних партій 

47. Типологія політичних партій 

48. Партійні системи: сутність, різновиди 

49. Партії і партійна системи в Україні  

50. Сутність виборчої системи 

51. Типи виборчих систем 

52. Політична свідомість: поняття, структура, типи, функції 

53. Типологія політичної свідомості. 

54. Політичної культура: зміст і структура 

55. Функції та типи політичної культури.  

56. Політична соціалізація особистості: сутність, інститути,етапи  

57. Поняття, функції політичної ідеології. 

58. Функції ідеології 

59. Лібералізм як політична ідеологія 

60. Консерватизм. як політична ідеологія 
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61. Соціалістична ідеологія 

62. Націоналістична ідеологія 

63. Політичне лідерство: сутність, типологія, функції 

64. Сутність, типологія політичних еліт 

65. Політична еліта в Україні 

66. Сучасні теорії конфліктів. 

67. Сутність політичного конфлікту. 

68. Типи політичних конфліктів. 

69. Шляхи попередження та передумови врегулювання політичних 

конфліктів. 

70. Міжнародні відносини: сутність, суб’єкти, сучасні принципи 

71. Зовнішня політика держави як відображення її національних інтересів.  

72. Основні тенденції сучасного світового політичного процесу 

73. Глобалізація-головна тенденція світового політичного процесу. 

74. Глобальні проблеми сучасності 

75. Геополітика. 

76. Поняття демократії та основні критерії демократичного режиму 

77. Основні підходи до розуміння демократії 

78. Основні цінності сучасної демократії. 

79. Передумови поширення демократії в сучасному світі.  

80. Роль і види політичних технологій 

81. Політичний вибір та політична участь 

82. Виборчі технології 

83. Ґенеза уявлень і понять про людські права 

84. Сучасне розумінні прав людини. 

85. Україна: права людини на сучасному етапі 

86. Дотримання прав людини як ознака демократії 

87. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього. 

88. Поняття, структура і функції громадянського суспільства. 

89. Громадянське суспільство як умова свободи й демократії 

90. Становлення громадянського суспільства в Україні 
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