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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Політологія» розроблено 
відповідно до освітньо-професійної програми Дизайн одягу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн галузі знань 
02 Культура і мистецтво. 
Предметом є категорії та закономірностей світового політичного процесу і 
сучасного етапу політичного життя України та інших країн світу. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Дисципліни, які забезпечують: Філософія, Історія української державності 
та культури, Соціологія, Народознавство, Правознавство. 
Забезпечувані  дисципліни: всі дисципліни. 
Модуль 1. Теоретико-методологічні та історичні основи політичної науки. 
Модуль 2. Політичні процеси та інститути. 

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу є засвоєння студентами основних категорій та 

закономірностей світового політичного процесу і сучасного етапу 
політичного життя України, вміння правильно застосовувати свої знання в 
політичному житті, грамотно оцінювати політичні факти, вільно 
орієнтуватися в структурі політичної системи України та її реформуванні на 
сучасному етапі. 
Завдання навчальної дисципліни:  
надання студентам систематизованих знань щодо політичної науки, 
виховання у них високого рівня політичної свідомості та поважного 
ставлення до Конституції України, законів України. Студенти повинні 
оволодіти певною сумою знань та уявлень про створення та розвиток 
України та реформування сучасної політичної системи України.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати:  
– розвиток політологічної науки від найдавніших часів до сьогодення;  
– розвиток закономірностей громадянського суспільства і політичного 
життя у світі та в Україні;  
– закономірності створення державної політичної влади, політичної 
системи суспільства;  
– рівень політичної свідомості, політичної культури та ідеології;  
– закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів 
суспільства;  
– критерії типологізації політичних режимів сучасності;  
– принципи функціонування виборчої та партійних систем;  
– основних учасників політичного процесу та способи рекрутування 
політичної еліти тощо. уміти:  
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– використовувати теоретичні знання на практиці;  
– здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації;  
– грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах 
політичної участі;  
– ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням 
влади з боку інших осіб; 
володіти компетентностями:  
– здатність застосовувати на практиці методологічні здобутки політології як 
науки та в рамках специфіки власної професійної діяльності;  
– розуміння законів функціонування політичного ладу суспільства та 
готовність оперувати цими знаннями у професійній діяльності; 
– володіння культурою мислення, здатністю до аналізу, моделювання, 
теоретичного та експериментального дослідження; 
– спроможність займати активну громадянську позицію, приймати рішення 
та нести за них відповідальність. 
У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 
– володіти навичками міжособистісної взаємодії; 
– будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 
– дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у професійній 
діяльності; 
– проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  
– проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій 
в освітній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво  

 

Вибіркова 
 

Спеціальність 022 Дизайн 
 

Семестр 5 

Модулів – 4 

ОПП Перукарське мистецтво 
та декоративна косметика 

 
 

 Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 34 год. 

Змістових модулів – 2 
Лекції: 
 16 год. 

Практичні,:  
18 год. 

Загальна кількість годин – 
90 

Лабораторні: 
- год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 3,7 

Самостійна робота - 56 год. 

ІНДЗ: -  год. 

Вид контролю: диф. залік 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. Теоретико-методологічні та історичні основи політичної науки 
 

Тема 1. Предмет, структура і функції політології  
Предметна специфіка політології в системі суспільствознавства. Об’єкт і предмет політології: 

зв’язок політології з іншими галузями суспільства. Структура політології: теоретична і прикладна 
політологія. Політологія як наука і навчальна дисципліна. Структура, закономірності політології та її 
характерні риси. Основні поняття та категорії політології. Методи дослідження в політології. Основні 
аспекти вивчання політичного життя: інституціональний, функціональний та інші. Багатовимірність 
системи методів політичного пізнання. Політика як наука, мистецтво і праксеологія. Пізнавальна та 
прикладна функції політології та їх різновиди. Зростання ролі і значення науки про політику у сучасному 
світі в процесі політичного та духовного оновлення України. Значення політології в підготовці і 
формуванні молодих спеціалістів у вузі. 

 
Тема 2. Історія розвитку політичної думки 
Формування політології як науки Історія та сутність політичного життя суспільства як соціального 

явища. Політичні вчення Стародавньої Греції. Ідеальна держава Платона. Аристотель про політику, 
державу, політичну справедливість. Політична думка середньовіччя. Фома Аквінський. Епоха 
Відродження - новий етап в розвитку політичної думки. Н. Макіавеллі про політику і державу. Політичні 
ідеї Нового часу. Д. Локк і Т. Гоббс. Ш. Монтеск’є, Ж-Ж. Руссо про суспільний договір, форми держави, 
природу і сутність законів, розподіл влади, демократію. Політичні вчення кінця XVIII – початку XIX ст. 
І. Кант про правову державу, етичні основи політики. Г.Гегель про громадянське суспільство, державу 
і право. Політичні вчення Т. Джефферсона, Т. Пейна (США). Декларація незалежності США. 
Ліберальна політична думка. Виникнення і еволюція соціально-політичних утопій. Концепції Т. Мора, 
Т. Кампанелла, А. Сен-Сімона, Ш. Фур’є, Р. Оуена, М. Чернишевського. Виникнення і основні етапи 
розвитку марксизму. Марксизм про політичну владу, державу, еволюцію і революцію. Становлення 
політичної теорії сучасності соціал-демократії. Виникнення і основні етапи розвитку марксизму. 
Марксизм про політичну владу, державу, еволюцію і революцію. Становлення політичної теорії 
сучасності соціал-демократії. Політичні вчення другої половини ХІХ–ХХ ст. Формування політології як 
науки. Концепції О. Конта і Г. Спенсера. Функції та типи держави по Г. Спенсеру. Соціальний дарвінізм, 
теорії насильства Г. Гумпловича. Політичні ідеї в Росії другої половини XIX ст. (О. Герцен, В. Соловйов, 
Б. Чичерін, М. Ковалевський, М. Бердяев). Анархістські теорії П. Крапоткіна про владу і державу. Г.В. 
Плеханов і В.І. Ленін про політику, державу, революцію, соціальний прогрес. Політичні погляди 
теоретиків реформізму Є. Бернштейна і К. Каутского. М. Вебер як класик західної політології. Вчення 
М. Вебера про ідеальні типи влади та теорія «раціональної бюрократії». Теорія еліт (Г. Моска, В 
Парето, Р. Міхельс, В.К. Липинський). Основні школи і течії зарубіжної політології. Біхевіоризм в 
політології. Системний аналіз влади, теорії соціально-політичних конфліктів, теорія політичних систем, 
концепція політичного плюралізму, корпоративносоціальна демократія. 

 
Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність  
Політичні погляди в Київській Русі ІХ–ХП ст. Морально-правові та релігійні уявлення про 

суспільство і державу. «Слово про закон и благодать» Митрополита Іларіона, «Руська правда» часів 
Ярослава Мудрого, «Повість временних літ» та «Повчання» князя Володимира Мономаха. Ідеї 
політичного і національного відродження України (П. Могила, І Вишенський, С. Яворський). Розвиток 
політичної думки в період Запорізького козацтва (друга пол. XVII – кінець XVIII ст.). Державотворча 
діяльність Б. Хмельницького. Конституція П. Орлика. Києво-Могилянська академія. Духовно-
моральний підхід до політики у поглядах Г. Сковороди. Створення Харківського (1805 р.) і Київського 
(1834 р.) університетів, та їх вплив на розвиток політичної думки в Україні. Політична думка України 
XIX поч. XX ст. Зародження українського лібералізму. Політичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського 
братства про федеральний союз слов’янських народів. М. Драгоманов основоположник політичної 
науки в Україні. Політична ідеологія українських демократів: М. Павлик, С. Подолинський, І. Франко. 
Формування політичних партій в Україні та їх програми. Політичні концепції часів УНР. М. Грушевський, 
В. Винниченко про державну організацію і відродження нації. Українська політична думка 20-30-х рр. 
XX ст. Політичні концепції В.К. Липинського та Д. Донцова. Розвиток політології в Україні в другій пол. 
XX ст. Рух українських «шестидесятників». Прийняття Декларації «Про державний суверенітет 
України» 16 липня 1990 р. Проголошення Акту незалежності України 24 серпня 1991 р., Конституція 
України 1996 р. Формування і розвиток національної школи політології в сучасній Україні. Початок XXI 
ст. та реформування сучасної політичної системи України.  

 



Тема 4. Політика як соціальне явище  
сфера, політичне життя і політика. Політика як соціальне явище. Історія еволюції концепцій 

політики як соціального явища від Аристотеля до нашого часу. Соціальні інтереси і політика. Взаємодія 
всезагальних, класових і особистих інтересів в суспільстві. Пріоритет всезагальних інтересів в політиці 
як збереження цілісності суспільства і соціального прогресу. Суб’єкти і об’єкти політики. Соціальна 
структура суспільства, класова диференціація, інтеграція і політика. Політика і влада. Основні функції 
політики: визначення цілей суспільного розвитку, збереження стабільності соціуму, розподіл ресурсів, 
управління і регулювання суспільних інтересів, соціалізація особи. Функції, типи, види політики.  

Тема 5. Політична система суспільства, її структура і функції  
Політична система як соціальний механізм, фактор стабілізації і розвитку політичного життя. 

Сутність і типи сучасних політичних систем (Г. Алмонд, Д. Істон, Т. Парсонс). Системоутворюючі засади 
та основні функції політичних систем. Політична влада як основа політичної системи. Структура 
політичної системи та її елементи. Держава, її місце і роль в політичній системі суспільства. Політичні 
партії і партійні системи, їх роль і функції в політичній організації суспільства. Засоби масової 
інформації і функціонування політичної системи. Політична свідомість і політична культура. 
Особливості функціонування політичної системи. Основні функції політичної системи. Політичний 
режим. Основні характерні риси політичних режимів. Типологія і динаміка політичних режимів: 
тоталітарний, авторитарний, авторитарно-демократичний, демократично-авторитарний, ліберальний, 
демократичний, анархо-демократичний. Основні риси політичного режиму в Україні на сучасному 
етапі. Конституція України про політичну систему в Україні. Політична реформа в Україні на початку 
XXI століття.  

Тема 6. Політична влада  

Влада як явище суспільного життя. Роль і значення влади в організації та розвитку суспільного 
життя, її призначення та характерні риси. Влада і владні відносини. Різні підходи до проблем політичної 
влади (Р. Даль. Т. Парсонс, М. Вебер, М. Корз’є). Сутність політичної влади та її головні властивості: 
верховенство, суверенітет, авторитарність, відповідальність, примусовість. Джерело влади та її носії. 
Правовий і політичний характер влади. Політична і державна влада. Функції влади. Структура владних 
відносин і механізм здійснення політичної влади. Політичне панування і легітимність. М. Вебер про 
легітимність влади. Авторитет влади. Основні способи існування влади (залежність, незалежність, 
взаємозалежність між соціальними суб’єктами). Напрями і способи функціонування влади: 
керівництво, управління, контроль, прийняття рішень. Методи здійснення влади: співробітництво і 
суперництво; заохочення і примус. Форми і види влади. Форми політичної влади: монархія, демократія, 
аристократія, технократія, охлократія, бюрократія, теократія, плутократія, елітократія. Форми влади: 
законодавча, виконавча і судова. Концепція поділу влади і механізм її реалізації. Централізація і 
децентралізація влади. Конституційні положення про перспективи розвитку політичної і державної 
влади в Україні.  

Тема 7. Політичні режими  
Сутність і типологія політичного режиму. Властивості та ознаки політичних режимів. Роль 

політичного режиму у функціонуванні політичної влади та життєдіяльності суспільства. Головні 
параметри політичних режимів: рівень централізації влади, співвідношення держави і громадянського 
суспільства, правовий статус особи, наявність чи відсутність політичного та ідеологічного плюралізму, 
легальної опозиції. Типологія політичних режимів. Поняття та ідейні джерела тоталітаризму. Основні 
риси тоталітаризму. Поняття авторитаризму та його особливості. Характерні ознаки 
ліберальнодемократичного режиму.  

Тема 8. Держава в політичній системі і громадянське суспільство  
Держава як організація політичної влади в суспільстві. Виникнення та еволюція держави. 

Держава і громадянське суспільство: діалектика взаємодії. Форми та типи держав: монархія і 
республіка. Форми державного устрою: унітарні держави, федерації, конфедерації. Держава і право. 
Правова держава. Співдружності держав та міждержавні союзи. Функції держави в суспільстві 
(внутрішні та зовнішні). Апарат державного управління. Система центральних, регіональних і місцевих 
органів державного управління. Місце і роль управлінського апарату у здійсненні державної політики, 
в формуванні громадянського суспільства. Основні напрямки демократизації організації і діяльності 
державного апарату. Конституція України про побудову демократичної, правової, соціальної держави 
і громадянського суспільства в Україні. Поняття громадянського суспільства, його сутність, структура, 
фактори становлення. Громадянське суспільство як матеріальна та соціальна основа держави. 
Специфіка функціонування громадянського суспільства в економічній, соціальній, політичній та 
духовній сферах. Основні напрями формування правової держави громадянського суспільства в 
Україні  

 
Модуль 2. Політичні процеси та інститути 



 
Тема 9. Політичні партії та громадські організації 

Засоби масової інформації Політичні партії, їх сутність і місце в політичній системі суспільства. 
Виникнення та еволюція політичних партій і партійних систем. Характерні риси партії. Типологія партій. 
Багатомірність критеріїв до класифікації політичних партій: кадрові, масові і строго централізовані (М. 
Дюверже); патронажні та ідеологічні (3. Ньюмен); консервативні й революційні; легальні й нелегальні, 
правлячі та опозиційні та ін. Внутрішні та зовнішні функції політичних партій в суспільстві. 
Багатопартійність в Україні. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. Поняття 
і типи партійних систем і причини їх утворення. Типології партійних систем. Однопартійні, двопартійні 
та багатопартійні системи. Критерії оцінки ефективності партійних систем. Конституція України про 
свободу та умови об’єднання громадян у політичні партії, партії і партійні блоки. Громадські організації 
та їх місце і роль в політичній системі суспільства, формування громадянського суспільства в Україні. 
Типологія та функції громадських організацій та рухів. Особливості громадсько-політичних рухів, що 
виникли наприкінці 80-х років ХХ ст. на Україні та їх еволюція. Конституція України про діяльність 
громадських організацій в Україні. Засоби масової інформації (ЗМІ), їх роль та функції в політичному 
житті суспільства. Форми та методи діяльності ЗМІ Преса, радіо, телебачення, інтернет в системі 
політичної діяльності. Політика, ЗМІ та влада. Конституційно-правовий захист ЗМІ в українському 
суспільстві. Роль ЗМІ у формуванні громадської думки та демократизації суспільства. Політичний 
плюралізм і діяльність ЗМІ. ЗМІ і проблема формування суспільної свідомості, політичної культури 
людей.  

Тема 10. Політичне лідерство та політичні еліти  
Політичне лідерство як соціальне явище. Класичні погляди на політичне лідерство Н. Макіавеллі, 

Р. Емерсона, Ф. Ніцше, Г.Тарда. Діалектика об’єктивних і суб’єктивних передумов політичного 
лідерства. Типологія політичного лідерства. Класифікація М. Вебера: традиційний, харизматичний і 
раціонально-легальний типи лідерства. Сутність вождізму в політиці. Культ особи. Соціальна роль та 
функції політичного лідерства в політиці, в розвитку суспільства. Критерії оцінки популярності і 
ефективності діяльності політичного лідера. Політичний імідж, політичне лідерство і влада. Проблеми 
формування політичних лідерів в Україні. Колективне політичне лідерство – політична еліта. Сутність 
політичного елітизму та його вплив на формування і розвиток політичної системи. Класичні теорії еліт 
(В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс). Українські мислителі про політичну еліту. Концепція «національної 
аристократії» В. Липинського. Сучасні концепції еліт. Чинники елітарності суспільства. Соціальне 
представництво еліти. Політична еліта в структурі влади. Формування політичної еліти в Україні, 
проблеми, перспективи.  

Тема 11. Вибори та виборчі системи  

Поняття виборів, її види. Вибори як демократичний спосіб формування та позачергової зміни 
персонального складу органів державної влади. Вибори президентські, парламентські і муніципальні. 
Виборі чергові та позачергові. Абсентеїзм та його причини. Абсентеїзм як тип політичної поведінки 
особи. Виборча система: поняття, основні типи. Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча 
система. Змішана виборча система. Виборча система України.  

Тема 12. Політична участь та поведінка  
Поняття «політична поведінка». Типи різноманітних видів політичної поведінки. Головні моделі 

політичної соціалізації. Політична участь. Види політичної участі. Різновиди політичної участі. Функції 
політичної участі. Ідеологічний, нормативний, рольовий мотиви політичної участі. Політичні типи. Види 
політичної участі та поведінки. Опозиція як одна з форм політичної діяльності. Типи опозиції. Протестні 
форми поведінки.  

Тема 13. Політичні конфлікти та кризи  

Політичні конфлікти та кризи. Об’єктивні та суб’єктивні передумови виникнення конфліктів. 
Політичний конфлікт як форма взаємовідносин між особами, партіями, політичними та соціальними 
групами, державами з приводу влади. Форми, типи і функції політичного конфлікту. Політичні конфлікти 
та кризи. Види та типи політичних криз. Основні етапи, стадії розвитку кризи. Загальнонаціональна 
криза. Методологія та практика вирішення конфліктних проблем та криз. Умови досягнення 
політичного консенсусу. Шляхи і форми розв’язання політичних криз. Революція, реформи, консенсус. 
Основні шляхи і засоби досягнення та дотримання національної злагоди в сучасному українському 
суспільстві.  

Тема 14. Основні ідейно-політичні течії і концепції сучасності  

Ідейно-політична концепція: сутність і функції. Багатопартійність і плюралізм ідеологій. 
Класифікація сучасних ідеологічних концепцій, політичних течій. Основні ідейно-політичні течії 
сучасності. Політична ідеологія консерватизму. Виникнення і еволюція консерватизму. Основні 
цінності і принципи організації суспільного життя консерватизму. Консерватизм і неоконсерватизм. 
Характерні риси неоконсерватизму сучасності. Консерватизм в Україні. Лібералізм і неолібералізм. 



Характерні риси лібералізму. Ліберальні рухи і Ліберальний Інтернаціонал. Характерні риси 
неолібералізму. Лібералізм в Україні. Радикалізм як ідеологія і політична течія. Характерні риси 
радикалізму. Політичний екстремізм, «правий» і «лівий» тероризм. Анархізм як прояв «лівого» 
екстремізму. Фашизм як вияв «правого» екстремізму. Неофашизм в сучасному світі. Клерикалізм і його 
різновиди: католицький, іудейський, ісламський. Комунізм як ідеологія і політична течія. Історія 
виникнення комунізму і його характерні риси. Революційний і реформаторський напрями в комунізмі. 
III Комуністичний Інтернаціонал (1919 – 1943 рр..) Падіння СРСР, перегляд основних принципів 
комуністичної ідеології. Соціалізм. Соціалістичний ідеал, соціалістична ідеологія. Основні принципи і 
цінності соціалістичного руху. Ідеї утопічного соціалізму і сучасність. Соціал-демократичний рух 
сучасності. Соціалістичний Інтернаціонал. Концепція «демократичного соціалізму» і її сучасність. 
Соціалістичні та соціал-демократичні партії в Україні.  

Тема 15. Україна в системі міжнародних політичних відносин  
Становлення державності в Україні і основні напрямки зовнішньої політики. Декларація „Про 

державний суверенітет України» про основні принципи міжнародних відносин: визнання правил 
загальнолюдських відносин над класовими. Пріоритет загально-признаних норм міжнародного права 
над нормами державного права. Україна в системі міжнародних політичних відносин та її місце в 
сучасному геополітичному просторі. Національний інтерес та національна безпека України. Основні 
напрями і принципи зовнішньої політики України. Відносини України з Росією і країнами СНД. Вступ 
України в Раду Європи (листопад 1995р.). Україна і НАТО. Європейський вибір України. Україна і ЄС. 
Україна як член ООН. Участь України у світових міжнародних і регіональних міжнародних організаціях. 
Основні цілі та завдання зовнішньої політики України. Зростання ролі України у вирішенні глобальних 
проблем сучасності. Конституція України про зовнішню політику Української держави.  

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1. Теоретико-методологічні та історичні основи політичної науки 

1. Предмет, структура і функції політології  1 1 - − −  

2. Історія розвитку політичної думки 7 1 2 − - 4 

3. Розвиток політичної думки в Україні: 
історія і сучасність 

5 1 - − − 4 

4. Політика як соціальне явище  7 1 2 - - 4 

5. Політична система суспільства, її 
структура і функції  

7 1 2 - - 4 

 6. Політична влада  7 1 2 - - 4 

 7. Політичні режими  5 1 - - - 4 

8. Держава в політичній системі і 
громадянське суспільство  

6 1 2 - - 4 

Модуль 2. Політичні процеси та інститути 

9. Політичні партії та громадські організації 5 1 - − - 4 

10. Політичне лідерство та політичні еліти 7 1 2 − − 4 

11. Вибори та виборчі системи  5 1 - − - 4 

12. Політична участь та поведінка 7 1 2 − - 4 

13. Політичні конфлікти та 3 1 - −  4 

14. Основні ідейно-політичні течії і концепції 
сучасності  

7 1 2 − – 4 

15. Україна в системі міжнародних 
політичних відносин  

8 2 2 - - 4 

Разом за дисципліну  90 16 18 − - 56 

 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ № Назва теми Кіль- 



з/п теми кість 
годин 

1 2 3 4 

1 2 Історія розвитку політичної думки. Формування політології як науки 2 

2 3 Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність 2 

3 4 Політичні режими 2 

4 5 Політичні партії та громадські організації. Засоби масової інформації 2 

5 5 Вибори та виборчі системи 4 

6 9 Основні ідейно-політичні течії і концепції сучасності 2 

7 9 Україна в системі міжнародних політичних відносин 4 

14 Разом 18 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 1 Предмет політології 4 

2 2 Політичні системи, ринкова економіка 4 

3 3 Загальна теорія політики 6 

4 4 Політичні режими 6 

5 5 Політичні партії та громадські організації 4 

6 6 Засоби масової інформації 4 

7 7 Політична роль держави 6 

8 8 Політика, фінанси та бюджет 6 

9 9 Сучасна практична політологія  6 

10 10 Національна політика України 6 

11 11  Основні напрями і принципи зовнішньої політики України 6 

Разом  56 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Політологія» застосовуються такі 
методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, співбесіда, залік; 

– методи письмового контролю: письмові тестування; 
– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

Кількість балів ЗМ 1 
 

ЗМ 2 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Практична робота (30) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Самостійна робота (40) 4  4  4  4 4 4  4  4 4 4 

Модульний контроль (10) 5 5 

Підсумковий контроль(20) 20 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
За шкалою 

ЄКТС 

За шкалою 
100-бальною 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 
(добре) 



D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 
35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 
повторного складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Виникнення політології як науки, її основні функції.  
2. Основні методи та категорії політології.  
3. Основні політичні концепції Стародавнього Сходу.  
4. Політичні доктрини Стародавньої Греції. Афінська демократія.  
5. Основні риси Римської республіки.  
6. Основні політичні доктрини і концепції Сократа, Платона, Аристотеля.  
7. Політичні доктрини Середньовіччя.  
8. Епоха Відродження та розвиток політичної думки. Н.Макіавеллі та макіавелізм.  
9. Основні політичні концепції епохи Реформації.  
10. Основні політико-правові доктрини епохи Просвітництва.  
11. Політичні концепції Нового та Новітнього часів.  
12. Етапи розвитку утопічного соціалізму.  
13. Марксизм та розвиток політичної думки.  
14. Основні парадигми політичної концепції М.Вебера.  
15. Розвиток марксистської теорії політичних відносин Леніним. Сталінізм.  
16. Внесок європейської соціал-демократії в розвиток політичної науки.  
17. Сучасні політичні школи та їх основні риси.  
18. Соціально-політичні ідеї автора «Апокрисиса».  
19. Розвиток політичної думки в Київській Русі.  
20. Значення Києво-Могилянської академії в розвитку політичної думки.  
21. Основні положення «Договору і конституції» 1710 р. та їх значення.  
22. Українське просвітництво.  
23. Політичні ідеали членів Кирило-Мефодіївського братства.  
24. М.Драгоманов та розвиток національної думки про політику.  
25. М.Грушевський та його концепція української державності.  
26. Основні політичні концепції в Україні початку ХХ століття.  
27. Поняття, сутність, суб’єкт та об’єкт влади.  
28. Сутність політичного владарювання та легітимності. 
 29. Основні типи легітимності влади та її ефективності.  
30. Моделі конституційного та громадянського суспільства.  
31. Американська та британська моделі консттуціоналізму.  
32. Політична практика тоталітарних режимів та демократії.  
33. Людина та політика в сучасному суспільстві.  
34. Соціальний статус особистості.  
35. Свобода та відповідальність людини.  
36. Найважливіші права людини та проблема їх реалізації в сучасному світі.  
37. Демократія як соціальний і політичний рух за народовладдя.  
38. Основні риси демократії.  
39. Передумови виникнення та розвитку демократії.  
40. Сутнусть категорії «нація».  
41. Принципи самовизнечення націй.  
42. Особливості формування та розвитку української нації. Сутність національного 

відродження українського народу.  
43.Поняття політичного процесу, його структура і особливості. 
44.Прийняття і реалізація політичних рішень.  
45.Політичний протест та його форми.  
46.Форми участі громадян в політичному житті суспільства.  



47.Політичні конфлікти: їх джерела та наслідки. Взаємозв»язок політики та моралі в 
політичному процесі.  

48.Політична поведінка, її сутність, форми та типи.  
49.Політична еліта та її формування в процесі розвитку суспільства.  
50.Основні теорії сучасних політичних еліт.  
51.Природа і сутність політичної діяльності.  
52.Політична система та її структура.  
53.Генеза держави.  
54.Функції держави.  
55.Форми правління та державного устрою.  
56.Особливості президентської та парламентської республіки. Напівпрезидентська форма 

правління.  
57.Особливості унітарної та федеративної держави.  
58.Причини виникнення політичних партій та їх типологізація.  
59. Загальна характеристика політичних партій в Україні.  
60. Сутність категорії «політична свідомість» та її рівні.  
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