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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань: 

10 Природничі науки; 

18 Виробництво і 

технології 

Спеціальність: 

101 Екологія; 

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

Вибіркова 

Модулів – 1 Освітня програма: 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища; 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

Рік підготовки: 3-й 
Змістових модулів – 3 

Загальна кількість годин – 90 Семестр – 6-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи студента – 4. 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Лекції – 15 год. 

Семінарські – 15 год. 

Самостійна робота – 60 год. 

Вид контролю: іспит 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить для денної форми навчання – 1:2. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни «Політологія» є детальне знайомство студентів з базовими 

поняттями науки про політику і політичну владу та їх засвоєння, формування на їх основі 

політичної культури як важливої складової частини гуманітарної підготовки майбутніх 

фахівців. 

Завдання курсу: 

– збагачення студентів знаннями з політології; 

– вироблення у студентів навичок аналізу політичних процесів в умовах становлення 

демократичного українського суспільства, плюралізму поглядів і світоглядної свободи 

особистості. 

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

– необхідні політологічні терміни, давати їм конкретну характеристику; 

– історію світової та української політичної думки; 

– суть та основні елементи політичної системи суспільства; 

– основні ідейно-політичні течії сучасності; 
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– сутність виборів та основні виборчі системи; 

– поняття, характерні риси, закономірності та тенденції світового політичного процесу. 

Після вивчення дисципліни студент повинен уміти: 

– розкрити зміст ключових понять кожної теми; 

– вільно та логічно розмірковувати над політичними сторонами життя суспільства; 

– скласти огляд публікацій з певної тематики, провести аналіз  політичних фактів; 

– відстоювати та аргументувати свої погляди на політичні процеси та події; 

– скласти огляд бібліографії політичної та публіцистичної літератури з конкретної 

політичної тематики; 

– зробити політичний коментар з повідомлень засобів  масової інформації; 

– вести дискусію з політичних питань і проблем; 

– реферувати одну з тем політології на основні найновішої літератури. 

Мати уяву: про різноманіття світових та вітчизняних політичних лідерів, основні риси їх 

політичного портрету. 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

Спеціальність: 101 «Екологія» 

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К06. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

К10. Навички міжособистісної взаємодії. 

К16. Розуміння основних теоретичних 

положень, концепцій та принципів 

математичних та соціально-економічних 

наук. 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 

використанням відповідних джерел для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

ПР14. Уміти доносити результати діяльності 

до професійної аудиторії та широкого загалу, 

робити презентації та повідомлення. 

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, 

економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію 

проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування території природно-

заповідного фонду та екологічної мережі. 

ПР18. Поєднувати навички самостійної та 

командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну 

сумлінність та відповідальність за прийняття 

рівень. 

ПР24. Розуміти і реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 
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Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К 9. 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.  

ПР04. Обґрунтовувати природозахисні 

технології, базуючись на розумінні механізмів 

впливу людини на навколишнє середовище і 

процесів, що відбуваються у ньому. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Політика і влада в науковій думці від найдавніших часів до 

сьогодення 

Тема 1. Предмет і еволюція науки про політику. Сучасна політична наука 

Тема 2. Історія світової політичної думки. Політична думка в Україні 

Тема 3. Політика і влада як соціальні явища 

Змістовий модуль 2. Політична система суспільства 

Тема 4. Політична система суспільства: поняття, структура, функції, типи. Особливості в 

Україні 

Тема 5. Держава в політичній системі суспільства. Особливості в Україні 

Тема 6. Політичні партії та партійні системи, громадські організації та рухи. Особливості 

в Україні 

Тема 7. Політика та особа. Політична еліта і політичне лідерство. Особливості в Україні 

Тема 8. Вибори і виборчі системи. Особливості в Україні 

Змістовний модуль 3. Політична свідомість і політична культура 

Тема 9. Політична свідомість і політична культура. Особливості в Україні 

Тема 10. Світовий політичний процес. Система міжнародних політичних відносин 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с с. р. 
1 2 3 4 6 

Змістовий модуль 1. Політика і влада в науковій думці від найдавніших часів до 

сьогодення 

Тема 1. Предмет і еволюція науки про політику. Сучасна політична 

наука 
5 2 1 4 

Тема 2. Історія світової політичної думки. Політична думка в Україні 5 2 2 2 

Тема 3. Політика і влада як соціальні явища 5 1 2 4 

Разом за змістовим модулем 1 15 5 5 10 

Змістовий модуль 2. Політична система суспільства 

Тема 4. Політична система суспільства: поняття, структура, функції, 

типи. Особливості в Україні 
7 2 2 2 

Тема 5. Держава в політичній системі суспільства. Особливості в 

Україні 
5 2 2 2 

Тема 6. Політичні партії та партійні системи, громадські організації та 

рухи. Особливості в Україні 
6 2 2 4 

Тема 7. Політика та особа. Політична еліта і політичне лідерство. 

Особливості в Україні 
5 2 2 4 

Тема 8. Вибори і виборчі системи. Особливості в Україні 7 2 2 3 

Разом за змістовим модулем 2 30 10 10 20 

Змістовий модуль 3. Політична свідомість і політична культура 

Тема 9. Політична свідомість і політична культура. Особливості в 

Україні 
10 2 2 12 

Тема 10. Світовий політичний процес. Система міжнародних 

політичних відносин 
5 – 1 8 

Разом за змістовим модулем 3 15 2 3 20 

УСЬОГО ГОДИН 60 15 15 60 

Тут і далі: заняття лекційні – л, семінарські – с і самостійна робота – с. р. 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Історія світової політичної думки. Політична думка в Україні 2 

2 Політика і влада як соціальні явища 1 

3 Політична система суспільства: поняття, структура, функції, типи. 

Особливості в Україні 
2 

4 Держава в політичній системі суспільства. Особливості в Україні 1 

5 Політичні партії і партійні системи: теорія і практика України 2 

6 Політична еліта і політичне лідерство: світовий досвід і Україна. 2 



7 

7 Політична культура особистості і суспільство і теорія і практика України 1 

8 Вибори, виборча система, виборчий процес в світі і Україна 2 

9 Україна в системі міжнародних відносин політичного процесу 2 

РАЗОМ 15 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Метою самостійної робота є повторення й осмислення студентом усіх питань кожної 

теми, висвітлених на лекційних і семінарських заняттях. Самостійна робота проводиться в 

читальних залах, на об’єктах майбутньої діяльності і/або вдома. Результати цієї роботи 

фіксуються студентом в індивідуальному робочому зошиті (конспекті). Також до самостійної 

роботи відносяться підготовка до поточних модульних контрольних робіт. Обсяг частини 

самостійної роботи, пов’язаної безпосередньо з вивчення навчальної дисципліни, становить, 

згідно з розділом 4 для денної форми навчання 30 год. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Історія світової політичної думки. Політична думка в Україні 6 

2 Політика і влада як соціальні явища 8 

3 Політична система суспільства: поняття, структура, функції, типи. 

Особливості в Україні 
6 

4 Держава в політичній системі суспільства. Особливості в Україні 8 

5 Політичні партії і партійні системи: теорія і практика України 6 

6 Політична еліта і політичне лідерство: світовий досвід і Україна. 6 

7 Політична культура особистості і суспільство і теорія і практика України 8 

8 Вибори, виборча система, виборчий процес в світі і Україна 6 

9 Україна в системі міжнародних відносин політичного процесу 6 

РАЗОМ 60 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Під індивідуальною роботою студентів розуміється особливий самостійний вид роботи 

студентів, який виконується ними в позааудиторний час за завданням викладача, за допомогою 

його консультацій, але без його безпосередньої участі. До таких видів робіт відносяться: 1) 

електронна презентація теми; 2) реферування наукових статей; 3) складання списку літератури 

до теми; 4) складання словника. 

Вимоги: терміни, теми, критерії оцінки – до кожного конкретного виду робіт 

узгоджуються між викладачем і студентом і не можуть змінюватись протягом семестру. 
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8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

З метою оперативного і якісного засвоєння матеріалу на лекціях і семінарських заняттях 

використовуються наочні матеріали. 

Студент виконує контрольну роботу КР1 за матеріалами 1-го змістового модуля. За цю 

контрольну роботу він отримує також певну кількість балів (розд. 10). Таким чином 

здійснюється поточний контроль стосовно 2-го та 3-го змістового модуля. 

Наприкінці семестру студент: 

1) надає викладачу результати самостійної роботи у персональному конспекті та 

вибірково, за вказівкою викладача, їх коментує і на підставі цього отримує певну кількість 

балів; мінімальна кількість балів при цьому становить 60% від максимуму за цю частину 

роботи; у іншому разі студент повинен доопрацювати свій конспект і/або подає виконану 

індивідуальну роботу до складання екзамену; 

2) якщо студент протягом семестру отримує кількість балів, яке його задовольняє та яка 

більше 60, то екзамен складати не обов'язково. 

Протягом семестру на лекціях і семінарських заняттях студенту надається можливість 

отримати відповідний навчально-методичний матеріал (на електронних і/або паперових носіях). 

Цей матеріал додається до персонального конспекту, який повинен містити розгляд питань, що 

засвідчують самостійну роботу студента над усіма темами навчальної дисципліни. 

В окремих випадках (позапланова практика, сімейні обставини, форс-мажорні ситуації 

тощо) студент в установленому порядку може бути переведений на індивідуальний графік 

навчання, що оформлюється належним чином. Відвідування студентом лекційних і 

семінарських занять скорочується, а роль і обсяг його самостійної роботи зростає. Індивідуальні 

і контрольні роботи виконуються в додатковий (при необхідності) час навчання у повному 

обсязі. 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення поточного 

модульного контролю (ПМК) у вигляді письмової відповіді на завдання різної складності, 

виконання етапів індивідуального завдання, відповіді на семінарах та підсумкового контролю у 

формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний 

(модульний) контроль, результатів виконання індивідуального завдання відповідей на 

семінарах та іспиту. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто виконання 

індивідуального завдання, отримання мінімально встановленої суми балів по кожному модулю 
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та ін., підсумкова оцінка може бути виставлена без іспиту. 

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 

балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у 

разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 

допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання 

додаткового індивідуального завдання. 

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, 

може бути звільненим від семестрового екзамену (проводиться у письмовій формі під час 

екзаменаційної сесії). Студенту, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, слід надати можливість 

виконати додаткові види робіт. 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

М
К

Р
1
 

М
К

Р
2
 

М
К

Р
3
 

Атестація Сума 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий 

модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 15 15 20 100 

Т1, Т2, …. Т10 – теми змістових модулів 

Підсумкова оцінка студента складається: 

– з поточних оцінок (за семінари, ПМК) – 80 балів; 

– атестація – 20 балів. 

Якщо студент протягом семестру набрав 35 – 59 балів за усіма видами робіт, допускається 

до екзамену та має можливість отримати 40 балів безпосередньо за екзамен. 

 

 

10.1. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно 

1 – 34 F 
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10.2. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ТА СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ 

БАЛІВ 

Критерії підсумкової оцінки 

«Відмінно» – студент засвоїв весь програмний матеріал, він виділяє найбільш суттєве у 

питанні, добре знає основні положення, демонструє знання фактичного матеріалу, 

уміє робити висновки, володіє культурою викладу інформації, викладає знання у 

логічній послідовності. 

«Добре» – студент знає програмний матеріал, не допускає у відповіді серйозних помилок, легко 

виправляє окремі неточності, якщо викладач вказує на них, відповідає без 

особливих труднощів на додаткові питання, викладає переважно у логічній 

послідовності, достатньо чітко висловлює свої думки. 

«Задовільно» – студент засвоїв у цілому програмний матеріал, знає основні положення курсу, 

однак знання не досить глибокі, відчуває труднощі при відповіді на уточнюючі і 

додаткові питання, надає перевагу питанням репродуктивного характеру, не вміє 

робити логічних висновків, виявляє не високу культуру викладу знань. 

«Незадовільно» – не засвоїв більшу частину програмного матеріалу, має тільки певні уявлення 

про основні положення курсу, при відповіді допускає грубі помилки, які не здатен 

виправити навіть після коректуючи запитань, не вміє логічно мислити і викладати 

свою думку. 

Система рейтингових балів 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, отриманих за: 

1) виступ на семінарських заняттях; 

2) результатів виконання МКР; 

3) атестація; 

3) відповіді на іспиту; 

4) обов’язкові і додаткові (самостійні) види навчальної роботи. 

Обов'язкові види контрольних заходів 

1) Семінарські заняття: оцінка за відповідь 4 б. Максимальна кількість балів за 

семінарські заняття дорівнює 4 б.× 10 = 40 балів. 

2) Поточний модульний контроль: 

Максимальна кількість балів за всі МКР дорівнює 40 балів. Розподіл балів по модулях: 

МКР 1 – 10 балів; МКР 2, МКР 3 – 15 балів. 
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3) Атестація: оцінка в 20 балів. Студент отримує атестацію, коли в нього на час атестації 

здані три теми семінарських занять та складений МКР1. Якщо дані пункти не виконані, то 

студент має змогу під час атестаційної неділі написати МКР1 та отримати атестацію. 

Додаткові види контрольних заходів (індивідуальна і самостійна робота) 

4) Підготовка есе: максимальна оцінка 10 б. 

5) Складання тестових завдань: максимальна оцінка – 10 б. 

6) е-презентація теми: максимальна оцінка – 10 б. 

7) Складання списку літератури до теми: максимальна оцінка – 5 б. 

8) Складання словнику: максимальна оцінка – 10 б. 

Іспит 

Максимальна кількість балів за відповідь на іспиті – 40 балів. 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Баровська, А. В. Міфи щодо європейської інтеграції в офіційному дискурсі ЄС: аналіт. 

доп. / А. В. Баровська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 71 с.  

2. Бебик, В. М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна : підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / В. М. Бебик. – К. : Каравела, 2012. − 495 с.  

3. Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні: аналіт. доп. / 

[Андрійчук Т. С. та ін. ; за ред. О. М. Майбороди] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. 

ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 63 с. 

4. Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналіт. доп. / 

Р. В. Балабан та ін. ; за ред. О. М. Майбороди ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. 

дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 371 с.  

5.  Дипломатична діяльність України у сучасному світі: монографія / І. Р. Алєксєєнко та 

ін. ; відп. ред. В. Ф. Солдатенко. – К. : Наукова думка, 2013. – 269 с.  

6. Кривчик, Г. Г. Україна в міжнародних організаціях: навч. посіб. / Г. Г. Кривчик, С. М. 

Серьогін, В. Я. Шибко. − К. : АДЕФ-Україна, 2011. − 224 с. 

7. Марченко, М. Н. Государство и право в условиях глобализации / М. Н. Марченко. – 

М. : Проспект, 2011. – 400 с. 

8. Мухаев, Р. Т. Политология. В 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / 

Р. Т. Мухаев. − 5-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство Юрайт, 2016. − 326 с. 

9. Політологія : Навч. посібник / Є. В. Перегуда та ін. − К. : КНУБА, 2012. – 236 с. 
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10. Політологія : підручник / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна, та ін. ; за ред. 

О. В. Бабкiної, В. П. Горбатенка. − 3-тє вид., переробл., допов. – К. : Академiя, 2013. − 567 с. 

11. Політологія : підручник / за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 416 с. 

12. Політологія : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. 

Закладів / Л. М. Герасіна, В. С. Журавський, В. Я. Зимогляд, Н. П. Осипова. − 2-ге вид., 

перероб. і доп. − К. : Ін Юре, 2015. − 519с. 

13. Політологія: наука про політику: підручник для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Горлач, 

В. Г. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2013. − 840с. 

14. Федорчак, Т. П. Політологія : метод. вказівки / Т. П. Федорчак. − Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ, 2014. − 58 с. 

Допоміжна 

1. Ачкасов, В. А. Этнополитология: учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов. − 2-е изд., 

перераб. и доп. − М. : Издательство Юрайт, 2016. − 495 с. 

2. Батюк, В. И. Мировая политика: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Батюк. − М. : Издательство Юрайт, 2016. − 256 с. 

3. Бахчеванова, Н. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. В. Бахчеванова, 

С. М. Макуха. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 403 с. 

4. Гаджиев, К. С. Введение в политическую теорию: учебник для академического 

бакалавриата / К. С. Гаджиев. − М. : Издательство Юрайт, 2015. − 367 с. 

5. Гелей, С. Д. Політологія : навч. посібн. [Електронний ресурс] / С. Д. Гелей, С. М. 

Рутар. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 348 с – Режим доступу : 

http://culonline.com.ua/Books/politologia_Geley.pdf 

6. Малько, А. В. Политология для юристов: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. − 2-е изд., перераб. и дон. − М. : Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2015. − 383 с. 

7. Парахонський, Б. О. Міжнародне безпекове середовище: виклики та загрози 

національній безпеці України: аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. 

Резнікова ; за заг. ред. К. А. Кононенка ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 53 с. 

8. Піча, В. М. Політологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. 

М. Хома ; за ред. В. М. Пічі. − 5-тє вид., випр. і допов. − Львів : Магнолія, 2014. − 303 с.  

9. Погорілий, Д. Є. Політологія: 100 питань − 100 відповідей : навч. посіб для студ. вищ. 

навч. закл. / Д. Є. Погорілий. – К. : Інкос, 2014. − 232с.  

10. Политология: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В. Н. 

Лавриненко. − 5-е изд., перераб. и доп. − М. : Издательство Юрайт, 2015. − 522 с. 
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11. Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. А. 

Ачкасова, В. А. Гуторова. − М. : Издательство Юрайт, 2016. − 404 с. 

12. Политология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. Л. 

Лчкасова, В. Л. Гуторова. − М. : Издательство Юрайт, 2016. − 404 с. 

13. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії : навчально-

методичний посібник. – К. : Знання, 2012. – 373 с.  

14. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, 

В. П. Горбатенка. – К. : Ґенеза, 2004. – 398 с. 

15. Політологія : курс лекцій / уклад. Ю. Г. Осадчий ; Державний вищий навчальний 

заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ 

«УАБС НБУ», 2011. – 214 с.  

16. Політологія. Хрестоматія / упор. В. Г. Кремень, Ю. І. Кулагін, Н. А. Латигіна, В. І. 

Полуріз та ін. – К. : «Альтерпрес», 2004. – 827 с. 

17. Практикум з навчальної дисципліни «Політологія» : навч.-практич. посіб. / О. М. 

Кузь, І. В. Жеребяткова, Д. С. Коротков, О. М. Сахань. − Харків : ХНЕУ, 2011. − 208с.  

18. Рудич, Ф. М. Політологія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ф. М. 

Рудич. − К. : Либідь, 2015. − 478с.  

19. Тимерманис, И. Е. Политология : учебник для бакалавров / под ред. И. Е. 

Тимерманиса. − М. : Издательство Юрайт, 2016. − 701 с. 

20. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Г. Туронок. − М. : Издательство Юрайт, 2016. − 291 с. 

21. Україна в європейському безпековому просторі: монографія / В. А. Манжола та ін. ; за 

заг. ред. В. В. Копійки ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, 

2012. – 319 с. 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Журнал «ПОЛИС» («Политические Исследования») – http://www.politstudies.ru/ 

2. Журнал «Общественные науки и современность» – http://ecsocman.hse.ru/ons/ 

3. Гілея: науковій вісник – http://www.gileya.org.ua/ 

4. Агенція суспільної інформації – www.asi.org.ua  

5. Громадянське суспільство – www.civicua.org  

6. Інститут громадянського суспільства – www.csi.org.ua  

7. Мережа аналітичних центрів України – www.intellect.org.ua 

8. Український незалежний центр політичних досліджень – www.ucipr.kiev.ua 
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Додатки 

ПИТАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

Змістовий модуль 1 

1. Предмет, методи та функції політології. 

2. Етапи формування політології. Система політичних наук. 

3. Політика як суспільний феномен. Наукове розуміння політики. Структура політики. 

4. Роль політики в житті сучасного суспільства. Політика і економіка (право, культура). 

5. Сутність політичної влади. Наукові концепції влади. 

6. Суб'єкти, ресурси та засоби політичної влади, типи її легітимності. 

7. Закономірності структури та функціонування політичної влади. 

8. Типологія політичної влади. Особливості владних відносин в Україні. 

9. Витоки та етапи розвитку світової політичної думки. 

10. Політичні погляди Стародавнього Сходу. 

11. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. 

12. Політико-релігійні доктрини Середньовіччя. 

13. Політичні вчення епохи Відродження. Н. Макіавеллі – фундатор новітньої політичної 

теорії. 

14. Політична думка Нової доби (XVII – перша половина XIX ст). Д. Локк, Ш. Монтеск'є, 

Ж. Ж. Руссо. 

15. Формування політології як самостійної науки наприкінці XIX – початку XX ст. 

М. Вебер – класик західної політології. 

16. Політичні інститути: види, взаємодія та роль у політичній системі. 

Змістовий модуль 2 

1. Теоретичні засади взаємодії політичної системи із соціальним середовищем. 

2. Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України. 

3. Концепції походження та сутності держави. 

4. Ознаки, структура та функції держави. 

5. Форми державного правління: світовий і вітчизняний досвід. 

6. Форми державного устрою. Особливості України як унітарної держави. 

7. Типологія держав. Поняття правової та соціальної держави. 

8. Поняття, структура та принципи життєдіяльності громадянського суспільства. 

9. Взаємозв'язок та взаємодія громадянського суспільства і держави. 

10. Політичний режим як форма держави та спосіб функціонування політичної системи. 
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11. Типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму в Україні. 

12. Політичні партії: ознаки, функції, типи. 

13. Типи становлення та сучасний стан багатопартійності в Україні. 

14. Громадські організації у політичній системі суспільства. 

15. Суспільно-політичні рухи: структура, функції, типи. 

16. Сутність демократії. Політологічні концепції демократії. 

17. Пряма та представницька демократія. Поняття парламентаризму. 

18. Історичні особливості демократичної влади. Принципи ліберальної демократії. 

19. Виборчі системи та їх роль у функціонуванні демократії. 

20. Шляхи переходу народів від тоталітаризму і авторитаризму до  демократії. Проблеми 

розвитку демократії в Україні. 

21. Політична еліта: ознаки, структура, функції. 

22. Класичні та новітні теорії еліт. 

23. Типологія політичних еліт. Відкриті та закриті еліти. 

24. Елітизм і демократія: проблеми поєднання. 

25. Політичне лідерство: сутність, функції, типи. 

26. Політичні еліти та політичне лідерство в Україні: історія і сучасність. 

27. Політичне управління. Його суб'єкти функції, типи. Підготовка та прийняття 

політичних рішень. 

28. Суб'єкти, функції та моделі державного управління. 

29. Групи тиску як засоби впливу на державну політику. 

30. Державне управління в Україні. Цілі та напрями адміністративної реформи. 

31. Поняття політичної свідомості, її структура, функції, типи. 

32. Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних 

режимів. 

33. Політична психологія як складова політичної свідомості. Особливості психології 

натовпу. 

34. Громадська думка та її роль у функціонуванні демократії. 

35. Світові політико-ідеологічні доктрини: поняття, види. 

36. Консерватизм і неоконсерватизм. Праві та правоцентристські партії України. 

37. Лібералізм і неолібералізм. Стан ліберального руху в Україні. 

38. Соціал-демократичний рух у світі та Україні: історія, програмні цілі, досягнення. 

39. Комуністичний рух: мета, форми, перспективи. 

40. Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі. 
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Змістовий модуль 3 

1. Політична культура: сутність, структура, функції. 

2. Політична культура особи, суспільної групи, народу. Особливості національних 

політичних культур. 

3. Типологія політичної культури. Зміст та особливості громадянської культури. 

4. Політична культура українського народу: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку. 

5. Особа як суб'єкт і об'єкт політики. Політичні права, свободи та обов'язки людини і 

громадянина. 

6. Політична позиція особи. Причини політичної пасивності й аполітичності громадян. 

7. Типологія політичної поведінки особи. Конформізм і нонконформізм. 

8. Політична соціалізація: зміст, фази, типи. 

9. Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби. Пріоритети зовнішньої політики 

української держави. 

10. Світовий політичний процес: поняття та особливості на порозі третього тисячоліття. 

11. Правові засади міжнародної політики. 

12. Міжнародні організації та Україна. 

13. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв'язання. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Предмет, методи та функції політології. 

2. Етапи формування політології. Система політичних наук. 

3. Політика як суспільний феномен. Наукове розуміння політики. Структура політики. 

4. Роль політики в житті сучасного суспільства. Політика і економіка (право, культура). 

5. Сутність політичної влади. Наукові концепції влади. 

6. Суб'єкти, ресурси та засоби політичної влади, типи її легітимності. 

7. Закономірності структури та функціонування політичної влади. 

8. Типологія політичної влади. Особливості владних відносин в Україні. 

9. Витоки та етапи розвитку світової політичної думки. 

10.Політичні погляди Стародавнього Сходу. 

11.Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. 

12.Політико-релігійні доктрини Середньовіччя. 

13.Політичні вчення епохи Відродження. Н.Макіавеллі – фундатор новітньої політичної 

теорії. 

14.Політична думка Нової доби (XVII – перша половина XIX ст). Д. Локк, Ш. Монтеск'є, 

Ж. Ж. Руссо. 

15.Формування політології як самостійної науки наприкінці XIX – початку XX ст. 

М. Вебер – класик західної політології. 

16.Політичні інститути: види, взаємодія та роль у політичній системі. 

17.Теоретичні засади взаємодії політичної системи із соціальним середовищем. 

18.Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України. 

19.Концепції походження та сутності держави. 

20.Ознаки, структура та функції держави. 

21.Форми державного правління: світовий і вітчизняний досвід. 

22.Форми державного устрою. Особливості України як унітарної держави. 

23.Типологія держав. Поняття правової та соціальної держави. 

24.Поняття, структура та принципи життєдіяльності громадянського суспільства. 

25.Взаємозв'язок та взаємодія громадянського суспільства і держави. 

26.Політичний режим як форма держави та спосіб функціонування політичної системи. 

27.Типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму в Україні. 

28.Політичні партії: ознаки, функції, типи. 

29.Типи становлення та сучасний стан багатопартійності в Україні. 

30.Громадські організації у політичній системі суспільства. 
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31.Суспільно-політичні рухи: структура, функції, типи. 

32.Сутність демократії. Політологічні концепції демократії. 

33.Пряма та представницька демократія. Поняття парламентаризму. 

34.Історичні особливості демократичної влади. Принципи ліберальної демократії. 

35.Виборчі системи та їх роль у функціонуванні демократії. 

36.Шляхи переходу народів від тоталітаризму і авторитаризму до  демократії. Проблеми 

розвитку демократії в Україні. 

37.Політична еліта: ознаки, структура, функції. 

38.Класичні та новітні теорії еліт. 

39.Типологія політичних еліт. Відкриті та закриті еліти. 

40.Елітизм і демократія: проблеми поєднання. 

41.Політичне лідерство: сутність, функції, типи. 

42.Політичні еліти та політичне лідерство в Україні: історія і сучасність. 

43.Політичне управління. Його суб'єкти функції, типи. Підготовка та прийняття 

політичних рішень. 

44.Суб'єкти, функції та моделі державного управління. 

45.Групи тиску як засоби впливу на державну політику. 

46.Державне управління в Україні. Цілі та напрями адміністративної реформи. 

47.Поняття політичної свідомості, її структура, функції, типи. 

48.Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних 

режимів. 

49.Політична психологія як складова політичної свідомості. Особливості психології 

натовпу. 

50.Громадська думка та її роль у функціонуванні демократії. 

51.Світові політико-ідеологічні доктрини: поняття, види. 

52.Консерватизм і неоконсерватизм. Праві та правоцентристські партії України. 

53.Лібералізм і неолібералізм. Стан ліберального руху в Україні. 

54.Соціал-демократичний рух у світі та Україні: історія, програмні цілі, досягнення. 

55.Комуністичний рух: мета, форми, перспективи. 

56.Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі. 

57.Політична культура: сутність, структура, функції. 

58.Політична культура особи, суспільної групи, народу. Особливості національних 

політичних культур. 

59.Типологія політичної культури. Зміст та особливості громадянської культури. 

60.Політична культура українського народу: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку. 
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61.Особа як суб'єкт і об'єкт політики. Політичні права, свободи та обов'язки людини і 

громадянина. 

62.Політична позиція особи. Причини політичної пасивності й аполітичності громадян. 

63.Типологія політичної поведінки особи. Конформізм і нонконформізм. 

64.Політична соціалізація: зміст, фази, типи. 

65.Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби. Пріоритети зовнішньої політики 

української держави. 

66.Світовий політичний процес: поняття та особливості на порозі третього тисячоліття. 

67.Правові засади міжнародної політики. 

68.Міжнародні організації та Україна. 

69.Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв'язання. 

 


