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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Політологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 

6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є влада, держава, 

політичний процес у всіх його багатовимірних аспектах, основні поняття 

політики та політології.  

Міждисциплінарні зв’язки курсу: нормативна навчальна дисципліна 

«Політологія» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вона є базовою для вивчення таких 

дисциплін як «соціологія», «психологія», «педагогіка», «культурологія», 

«релігієзнавство» тощо, а також значної кількості навчальних дисциплін 

економічного, юридичного, історичного спрямування. 

Програма навчальної дисципліни містить 2 змістові модулі: 

Змістовий модуль 1. Політика і політологія. Основні форми та закони 

політології. 

Змістовий модуль 2. Влада, держава, політичні партії та структура їх 

функціювання. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є 

оволодіння студентами глибокими знаннями в галузі політичного мислення, 

основними методами політології, зв’язку влади, держави, політичних 

інститутів в їх розвитку і взаємозв’язку.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Політологія» є  

 Ознайомлення студентів з основними поняттями, формами та 

законами політичного мислення; 

 Навчання застосуванню політичних знань у практичних сферах 

громадського і суспільного життя  



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати : 

 історичні передумови та перспективи розвитку політології, як науки; 

 поняття та функції політичного процесу; 

 основні закони політики та політологічної діяльності; 

 сутність політичних партій, форми існування парламентських та 

виборчих систем; 

уміти : 

 застосовувати у соціально-педагогічній діяльності та житті основні 

закони та форми політології; 

 аргументовано викладати і розуміти політичну ситуацію в країні; 

 роз’яснювати і вирішувати політичні проблеми сьогодення 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 116 годин /3 кредит 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Політика і політологія. Основні форми та 

закони політології. 

Предмет, метод і структура курсу. Об’єкт і предмет політичної науки. 

Проблеми розвитку методології: класичні, некласичні і пост класичні 

методології. Методи та принципи політологічного дослідження. Понятійно-

категоріальний апарат політичної науки. Рівні розуміння феноменів світу 

політичного.  

Політична наука як сукупність субдисциплін і напрямів дослідження. 

Фундаментальна і прикладна політологія. Структура політології як 

навчальної дисципліни. 



Політична наука в системі соціально-гуманітрного знання. Функції 

політології. Особливості розвитку політичної науки за кордоном і в Україні 

впродовж ХХ ст.  

Основні віхи світової та вітчизняної думки про політику. 

Зародження та розвиток політичної думки про політику у Стародавньому 

світі. Загальна характеристика політичної думки Стародавнього Сходу. 

Політичні доктрини античності.  

Особливості політичної думки часів Середньовіччя. 

Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної думки. 

Н. Макіавеллі – засновник світської політичної думки. Політичні вчення 

Нового і Новітнього часу. Зародження і розвиток лібералізму і 

консерватизму. Виникнення і основні етапи розвитку політичної доктрини 

марксизму. Сутність кризи марксизму. 

Формування політології як самостійної галузі знань. М. Вебер як 

класик сучасної зарубіжної політології. Розвиток політичної думки в Україні. 

Розвиток політичних поглядів у період Київської Русі. Українська 

політична думка козацько- гетьманської доби. Роль Києво-Могелянської 

академії у суспільно-політичному житті. Історичне значення конституції 

Пилипа Орлика. 

Політичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства. Політична 

думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. Обгрунтування новітньої української 

державності.  

Політика як соціальне явище. Виникнення і природа політики. 

Еволюція концепції політики як соціального явища (Аристотель, 

Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, К. Маркс. М. Вебер та ін.). Загальне значення 

політики, її сутність, структура, функції. 

Суб’єкти і об’єкти політики. Види політики. Взаємодія політики з 

іншими сферами суспільного життя. Політика і економіки. Політика і мораль. 

Політика як мистецтво можливого. Цілі і засоби в політиці. Вплив політики 

на спрямування і хід суспільного розвитку.  



Змістовий модуль 2. Влада і держава в  політичній системі 

суспільства. 

Політична влада. Влада як суспільне явище. Походження та сутність 

влади. Класифікація інтерпретацій влади та її агенти. Ресурси і види влади. 

Політична та державна влада: поняття та структура. Політико-владна 

легітимність. Типи легітимності. Форми політичної влади та її функції. 

Співвідношення влад у сучасному суспільстві. Основні тенденції у 

трансформації та модернізації політичної влади у сучасному українському 

суспільстві. 

Політична система суспільства. Місце і роль політичної системи в 

життєдіяльності суспільства. Основні теорії політичних систем. Сутність, 

структура, функції політичної системи суспільства. Провідна роль держави в 

політичній системі. Політичні партії і партійні системи, їх роль і функції у 

політичній системі суспільства. 

Типи політичних систем. Політична система сучасної України.  

Держава в політичній системі суспільства. Поняття держави, її 

визначальні ознаки. Основні теорії походження держави. Сутність, функції і 

структура держави. Форми державного правління. Форми державного 

устрою. Функції держави. Правова держава і громадське суспільство: ідеал і 

дійсність. Формування громадянського суспільства і правової соціальної 

держави в сучасній Україні.  

Політичні режими сучасності. Політичний режим: сутність. 

Авторитарний, демократичний, тоталітарний режими як ідеальні типи 

політичних режимів. 

Характерні риси авторитаризму. Особливості розвитку авторитарних 

режимів. Тоталітарні політичні режими як феномен ХХ ст.: виникнення, 

різновиди та характерні риси, етапи наукового осмислення. 

Демократичні і політичні режими: історія виникнення і дослідження. 

Сутність наукових підходів до класифікації сучасних демократичних 

режимів.  



Політичні партії та громадські організації 

 і рухи у сучасному світі. Політичні партії як вид громадських організацій та 

інститут політичної системи. Особливості їх виникнення та етапи розвитку. 

Класифікація, функції політичних партій ХХ ст., їх характерні риси. 

Партійні системи: сутність, типи. 

Поява постмодерністських політичних партій в 90-х роках ХХ ст., 

особливості їхньої структури, організаційних основ діяльності, ролі в 

суспільстві та місця в політичній системі. 

Партійна система України як віддзеркалення традиційних і новітніх 

тенденцій партогенезу. 

Інші види громадських об’єднань: підстави, цілі, функції, організаційні 

засади діяльності в демократичному суспільстві. 

Політичні партії. Історичні форми партійних організацій. Виборчі 

системи. Особливості функціонування політичних партій у політичній 

системі конкретної країни. Громадсько-політичні об`єднання і рухи в 

політичні систем. Групи тиску. Лобізм. Особливості і тенденції розвитку 

партійних систем у сучасному світі 

Політичні еліти і політичне лідерство. Сутність політичного елітизму 

і ґенеза цього поняття. Класичні теорії еліт (В. Паретто, Г. Моска, 

Р. Міхельс). Обґрунтування явища політичної еліти у спадщині українських 

політичних мислителів. Концепція «національної аристократії» В. 

Липинського. Сучасні концепції еліт: макіавелістська школа, ціннісні теорії, 

теорії демократичного елітизму, концепції плюралізму еліт, ліволіберальні 

концепції, партократична теорія. Чинник елітарності суспільства: біологічні, 

психологічні, ірраціональні, функціональні, технократичні. Соціальне 

представництво еліти. Політична еліта в структурі влади. Система 

рекрутування еліт. Номенклатурна система і її наслідки. Політична еліта і 

демократія: диалема поєднання.  

Природа і соціальна сутність політичного лідерства. Ґенеза класичних 

поглядів на політичне лідерство (Н. Макіавелі, Т. Карлейль, Р. У. Емерсон, 



Ф. Ніцше, Г. Тард та ін.), діалектика об’єктивних і суб’єктивних передумов 

політичного лідерства. Взаємовплив і взаємозалежність соціально-

політичного середовища, розстановки сил, психолого-соціальних і 

особистісних характеристик політичного лідерства.  

Типологія політичного лідерства. Класифікація М. Вебера: 

традиційний, харизматичний і раціонально-легальний типи. 

Політична свідомість і політична культура. Політична свідомість як 

форма відображення політичного буття. Обумовленність політичної 

свідомості істричніми, національними, соціально-економічними і культурним 

чинниками розвитку суспільства. Політична свідомість суспільства,  

соціальні групи та особи. Структура і підструктура політичної свідомості 

(емпірична і теоретична, буденна і наукова, ідеологічна і соціально-

психологічна). Політична субкультура. Групова і масова політична 

свідомість. Типи політичної свідомості. Політична свідомість і політична 

воля. Авторитарна і демократична свідомість. Характеристика розвитку та 

стану політичної свідомості в Україні. Значення політичних ідеалів, символів 

та традицій для розвитку політичної свідомості. 

Поняття політичної ідеології. Співвідношення політичної ідеології і 

політичної науки. Рівні політичної ідеології: теоретико-концептуальний, 

програмно-практичний. Сутність, структура і функції політичної психології. 

Особливості масової політичної психології. 

Національна і політична ментальність. Сутність, структура, типи 

політичної культури. Політична ідеологія як стрижень політичної культури 

суспільства. Культура політичного мислення, її ознаки та прояви. Культура 

функціонування політичних інститутів і способів політичної діяльності. 

Взаємозв’язок політичної, світоглядної, моральної та правової культури. 

Функції політичної культури. Політичні комунікації. Механізм формування і 

виявлення громадської думки. 

Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності. 

Поняття ідеології та класичні уявлення про неї (Де Тресі, К. Маркс, 



Р. Міхелс, М. Вебер, О. Лемберг, Т. Парсонс, Р. Пайпс). Функції політичної 

ідеології (створення позитивного образу здійснюваної політики, інтеграція 

суспільства, мотивація політичної поведінки). Державна ідеологія і 

політичний ідеал. Рівні політичної ідеології: теоретико-концептуальний, 

програмно-політичний, актуалізований (засвоєння і втілення принципів і 

цілей певної ідеології). 

Основні ідейно-політичні течії сучасності. Лібералізм і неолібералізм. 

Консерватизм і неоконсерватизм. Марксизм і соціал-демократизм. Фашизм і 

неофашизм. Християнсько-демократична ідеологія і альтернативні ідейно-

політичні течії. 

Проблеми надмірної ідеологізації суспільства. Національна ідея та 

ідеологія державотворення в Україні. Необхідність активізації 

політологічних досліджень щодо творення системи ідейно-політичних засад 

обґрунтування і самоствердження держави. 
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1. Агенція суспільної інформації – www.asi.org.ua 

2. Громадянське суспільство – www.civicua.org 

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

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

5. Український незалежний центр політичних досліджень – 

www.ucipr.kiev.ua 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Екзамен – 7 семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) усні опитування на практичних заняттях; 

2) перевірка виконання практичних завдань; 

3) перевірка результатів виконання індивідуальних завдань; 

4) поточне тестування здійснюється по кожній змістовних модулів. 
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