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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Реалізуючи свої завдання — у безперервному процесі пізнання 
отримувати знання про політику на основі узагальнення достовір-
них фактів, досліджувати питання, відповідей на які ще немає, роз-
межовувати ілюзії та дійсність — політична наука в Україні посту-
пово посідає належне місце в системі суспільствознавства, дедалі 
помітніше впливає на реальні політичні процеси, становлення де-
мократичної державності.

Вивчення  політології  сприяє  залученню  молодих  фахівців 
до  досягнень  світової  суспільно-політичної  думки  й  вихованню 
громадянина  демократичного  суспільства,  який:  володіє  певною 
сумою  знань  про  політичні  процеси  і  явища,  функціонування 
політичних інститутів, здійснення політичної влади, а також — ме-
тодикою політичного дослідження, практичними навичками ком-
петентного, конструктивного, відповідального аналізу, правильної 
поведінки в суспільно-політичній сфері; вміє у рамках Конститу-
ції та закону захистити свої інтереси, поважаючи інтереси та права 
інших людей. 

1.1. Предмет, мета і завдання курсу
У  курсі  “Політологія”  відображений  розвиток  світової  та  ук-

раїнської  політичної  думки,  розкриваються  поняття  політичної 
системи, політичної влади, політичного режиму, держави, партії та 
партійних систем, парламентаризму, політичних процесів та полі-
тичної культури. 

Політологія  є  нормативною  навчальною  дисципліною,  мета 
якої — опанування студентами закономірностей політичних відно-
син та політичної  структури суспільства,  тенденцій розвитку на-
ціонального і світового політичного процесу з допомогою засобів 
політичної науки.

Завданнями вивчення дисципліни є досягнення студентами ба-
зового рівня  знань  і  умінь щодо предмета,  понятійного  апарату  і 
проблематики політології.
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1.2. структура курсу
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“Менеджмент” 1 2 20 14 47 81 екзамен

1.3. розрахунок навчального часу
Для вивчення курсу “Політологія” на денному відділенні для на-

прямів “Право” та “Економіка і підприємництво” відводиться 108 год. 
З них лекційний курс становить 40 год., практичний курс — 20 год., 
самостійна робота — 48 год. Вивчають курс протягом двох семестрів. 
Для вивчення курсу “Політологія” на денному відділенні для напря-
му “Менеджмент” відводиться 81 год. З них лекційний курс — 20 год., 
практичний  курс —  14  год.,  самостійна  робота —  47  год.  Вивчають 
курс протягом одного семестру. 

Зміст дисципліни реалізується у наступних складових:
– теоретична: засвоєння теоретичних знань;
– практична: оволодіння навичками і методами наукової полемі-
ки, логіка і культура мислення;

– самостійна робота: вміння працювати з різноманітними джере-
лами, здійснювати пошук; політологічної інформації з відповід-
ної проблематики, самостійно систематизувати, аналізувати та 
узагальнювати матеріал. 

Лекційний курс висвітлює найголовніші політологічні проблеми, 
що  стосуються  взаємопов’язаного  розгляду  концентрів:  політика — 
етнос, нація; політика — держава, суспільство; політика — культура; 
політика — ментальність; політика — міжнародні відносини; політи-
ка — історія. 
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Практичні заняття спрямовані на поглиблене вивчення лекційно-
го матеріалу шляхом опрацювання наукової літератури та джерел. Ве-
лике значення для ефективного засвоєння матеріалу на семінарських 
заняттях має вміння дискутувати та аргументовано доводити власну 
думку.

Самостійна робота над навчальним матеріалом є індивідуальним 
видом  роботи  на  семінарах,  конференціях,  передбачає  виконання 
практичних  завдань  та  контрольних  робіт.  Вона  здійснюється  від-
повідно до навчальних планів, навчальної і робочої програм з курсу.

1.4. вимоги до знань і умінь студентів
Основними  принципами  викладання  та  вивчення  політології  є 

фундаментальність,  системність,  єдність  логічного  та  історичного, 
національного  та  загальнолюдського,  суспільного  та  особистісного, 
теорії та практики, навчання та виховання.

 Після завершення курсу “Політологія” студенти повинні отрима-
ти знання:

-  предмета, методів, понятійного апарату політології;
-  основних  світових  і  вітчизняних  політологічних  течій  і  докт-
рин;

-  ключових феноменів  і  цінностей  політичного життя  суспільс-
тва, політичної влади, політичної системи, політичного режиму, 
ви борчих систем, політичної еліти і лідерства, політичної куль-
тури,  політичного  конфлікту,  демократії,  консенсусу,  грома-
дянського суспільства тощо;

-  основних тенденцій внутрішньої і зовнішньої політики українсь-
кої держави, історії і перспектив розвитку міжнародних відносин, 
зокрема боротьби проти політичного екстремізму і тероризму.

Внаслідок опанування дисципліни у студентів повинні виробити-
ся уміння:

-  самостійно аналізувати процеси і явища політичного життя ук-
раїнського суспільства, розрізняти види і форми владних відно-
син, прояви прямої і представницької демократії;

-  орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітич-
ній  обстановці,  визначати  місце  і  статус України  в  сучасному 
світі;

-  формувати і відстоювати власну політичну позицію, чітко усві-
домлювати свої  громадянські права,  свободи  і обов’язки, аргу-
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ментовано відстоювати принципи демократії, правової держави, 
громадянського суспільства.

1.5. Форми контролю
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять, які мають на меті вироблення у студентів умінь і навичок нау-
ково-пошукової роботи та самостійного набуття знань.

Підсумковий контроль проводиться у формі  заліку та  екзамену, 
що передбачають перевірку набутих студентами з кожної теми курсу 
знань і умінь. Екзамени та заліки відбуваються у письмовій формі.

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ

тематичне планування курсу для напрямів “Право”, “економіка 
і підприємництво”
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4 семестр

1 Політологія як система знань про політику. 
Теоретико-методологічні засади політології

6 2 2 2

З
ал

ік
Основні віхи історії політичної думки 2

2 Політична думка Стародавнього Світу та 
Середньовіччя

6 2 2

3.1 Політичні ідеї мислителів епохи Відродження та 
Нового часу

4 2 4

3.2 Зародження та еволюція провідних політичних 
доктрин. Сучасна зарубіжна політична думка

4 2 2

4 Плюралізм політичних концепцій ХІХ — ХХ ст. 6 2 4

5 Політична думка в Україні 6 2 4

6 Політична сфера суспільства. Політична система 
суспільства

8 2 2 4

7 Держава в політичній системі суспільства. Правова, 
соціальна держава та громадянське суспільство

6 2 – 4

8 Політична свідомість і політична культура 6 2 – 4

Разом у 4 семестрі: 54 18 6 30
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1 2 3 4 5 6 7

5 семестр

9 Політична еліта і політичне лідерство 6 2 2 2

Е
кз
ам

ен

10 Політична влада 4 2 – 2

11 Політичний процес 4 2 2 –

12 Вибори та виборчі системи 6 2 2 2

13 Політичні партії та громадсько-політичні 
об’єднання

4 2 2

14 Демократія в політичному житті суспільства 4 2 2 –

15 Сучасні глобалізаційні процеси 6 2 2 2

16 Світова політика і міжнародні відносини 4 2 2

17 Етнонаціональні спільності і політика 6 2 2 2

18 Політика і релігія 4 2 – 2

19 Політичний маркетинг і політичний менеджмент 6 2 2 2

Разом у 5 семестрі: 54 22 14 18

Разом за 2 семестри: 108 40 20 48

тематичне планування курсу для напряму “Менеджмент”:
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1 Політологія як система знань про політику. 
Теоретико-методологічні засади політології

7 2 2 3
Е
кз
ам

ен

Основні віхи історії політичної думки

2 Політична думка Стародавнього Світу та 
Середньовіччя

16 2 2 3

3.1 Політичні ідеї мислителів епохи Відродження та 
Нового часу

3

3.2 Зародження та еволюція провідних політичних 
доктрин. Сучасна зарубіжна політична думка

3

4 Плюралізм політичних концепцій ХІХ — ХХ ст. 3

5 Політична думка в Україні 7 2 2 3

6 Політична система суспільства 12 2 2 3

7 Держава в політичній системі суспільства. Правова, 
соціальна держава та громадянське суспільство

2 3
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1 2 3 4 5 6 7

8 Політична свідомість і політична культура 5 2 – 3

Е
кз
ам

ен

9 Політична влада 6 2 – 4

10 Вибори та виборчі системи 10 2 2 2

11 Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання 4

12 Світова політика і міжнародні відносини 8 2 2 4

13 Політичний маркетинг і політичний менеджмент 10 2 2 6

Разом 81 20 14 47

КОРОТКИй ЗМіСТ НАВЧАЛЬНОгО КУРСУ

тема 1. Політологія як система знань про політику. теоретико-
методологічні засади політології

Політика розглядається як суспільне явище, теоретичне знання та 
форма діяльності. З’ясувати предмет, методи, функції, основні зако-
ни і категорії політології; роль у формуванні політичних відносин у 
життєдіяльності суспільства.

тема 2. Політична думка стародавнього світу та середньовіччя
Розглядаються особливості зародження політичної думки в країнах 

Стародавнього Сходу: Єгипеті, Вавилоні, Китаю, Індії. З’ясовується 
суть політичних доктрин Стародавнього Заходу. Прослідковуються 
основні етапи розвитку політичної думки в Середньовіччі.

тема 3.1. Політичні ідеї мислителів епохи відродження та но-
вого часу

З’ясовуються особливості макіавеллізму як політичної доктрини, 
вплив епохи Відродження на розвиток політичної думки Н. Макіа-
веллі. Розглядаються політичні вчення періоду буржуазних револю-
цій у Голландії і Англії (Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс). Прослідко-
вується  проблема  природних  прав  людини  в  політичних  поглядах 
представників  Просвітництва Ф.  Бекона  і  Дж.  Локка  та  розгляда-
ються раціоналістичні трактування політики в працях французьких 
просвітників.

тема 3.2. зародження та еволюція провідних політичних докт-
рин. сучасна зарубіжна політична думка

Розглядається становлення та розвиток соціалістичних, комуніс-
тичних,  ліберальних,  раціоналістичних  та  утопічних  концепцій 
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політики. З’ясовуються особливості сучасної зарубіжної політичної 
думки.

тема 4. Плюралізм політичних концепцій хіх — хх ст.
Розглядається  поняття,  типологія,  інституціалізація  політико-

ідеологічних доктрин: лібералізму та неолібералізму, консерватизму 
та неоконсерватизму, лівих та лівоцентристських  ідеологічних док-
трин, екстремістських політико-ідеологічних доктрин. 

тема 5. Політична думка в Україні
Вивчається зародження і розвиток політичної думки в Україні з 

прадавніх часів до ХVIII ст., формування політичних ідей в умовах 
українського культурно-національного відродження і просвітництва. 
Розглядається українська політична думка Нової доби, з’ясовуються 
особливості політичних концепцій українських мислителів ХХ ст.

тема 6. Політична сфера суспільства. Політична система сус-
пільства

Розглядається  зміст  і  структура,  об’єкти  і  суб’єкти  політичного 
життя  суспільства.  Досліджується  соціальна  структурованість  як 
чинник політичного життя. Встановлюються особливості політично-
го життя сучасного українського суспільства. З’ясовуються сутність, 
структура  та  функції  політичної  системи.  Розглядається  типологія 
політичних  систем.  Виявляються  основні  напрями,  особливості  та 
проблеми розвитку політичної системи України.

тема 7. держава в політичній системі суспільства. Правова, со-
ціальна держава та громадянське суспільство

Розглядається походження держави, її сутність, ознаки і функції. 
Виявляються  особливості форм  державного  правління  та  держав-
ного  устрою,  вищих  органів  сучасної  держави  і  поділу  державної 
влади.

Встановлюється специфіка виникнення та розвитку ідеї правової 
держави,  прослідковуються  основні  ознаки  правової  держави.  До-
сліджується  сутність  і  основні  проблеми  формування  громадянсь-
кого  суспільства,  його  співвідношення  з  державою.  Розглядаються 
особливості  становлення  та  розвитку  правової  держави  та  грома-
дянського суспільства в Україні.
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тема 8. Політична свідомість і політична культура
Вивчаються  поняття,  структура,  типи  і  функції  політичної  сві-

домості;  поняття,  зміст  і функції  політичної  ідеології  та політичної 
культури. Досліджується політична свідомість та політична культура 
сучасного українського суспільства.

тема 9. Політична еліта і політичне лідерство
Встановлюються  сутність,  типологія  і  функції  політичної  еліти, 

досліджуються  теорії  еліт  Г. Моски, В. Парето,  Р. Міхельса.  Вияв-
ляються сутність і функції політичного лідерства, особливості типів 
політичних лідерів. Розглядаються політичні еліти і лідерство в су-
часній Україні.

тема 10. Політична влада
Розглядається  влада  як  соціальний  феномен,  її  ресурси  та  кла-

сифікація.  Встановлюється  сутність  політичної  влади,  її  структура 
і функції. Виявляються особливості влади  і владних відносин у су-
часному українському суспільстві. Вивчається сутність політичного 
режиму, розглядається його типологія. 

тема 11. Політичний процес
Вивчається структура, характер політичних процесів,  їх  типоло-

гія.  Розглядається  політична  участь  людини  та  класифікація  типів 
людей щодо участі в політиці. Виявляються особливості політичної 
сфери суспільства та типів політичного життя.

тема 12. вибори та виборчі системи
Розглядаються  вибори,  їх  класифікація,  особливості  при  різних 

політичних  режимах,  принципи  виборчого  права  та  організація  де-
мократичних  виборів.  Вивчаються  виборчі  системи  та  технології 
політичних виборів, основні стадії виборчої кампанії.

тема 13. Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання
Прослідковується  генеза  політичних  партій  та  громадсько-полі-

тичних об’єднань і їх сучасна класифікація. Розглядаються партійні 
системи і їх типологія, становлення багатопартійності в Україні. Ви-
вчається партійна й виборча системи в Україні.
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тема 14. демократія в політичному житті суспільства
Розглядається  поняття  демократії,  її  зміст,  ознаки,  типи  і  фор-

ми, демократичні принципи і демократичні процедури. Здійснюєть-
ся  порівняльний  аналіз  сучасних  систем  політичної  демократії. 
З’ясовуються особливості становлення і розвитку демократії в сучас-
ній Україні.

тема 15. сучасні глобалізаційні процеси
Вивчається глобалістика та передумови  її виникнення. Встанов-

люються політичні аспекти глобальних проблем сучасності.

тема 16. світова політика і міжнародні відносини
Розглядається світовий політичний процес, його сутність та тен-

денції розвитку. З’ясовуються цілі  і функції міжнародної політики. 
Встановлюється сутність та особливості міжнародних відносин. До-
сліджуються  суперечності  геополітичного  вибору України  і  моделі 
світового порядку.

тема 17. етнонаціональні спільності і політика
Етнонаціональні  спільності  розглядаються  як  суб’єкти  і  об’єкти 

політики.  Прослідковуються  етнонаціональні  відносини  в  процесі 
політизації українського суспільства. Досліджується етнонаціональ-
на політика в сучасній Україні.

тема 18. Політика і релігія
Вивчаються релігія і церква в політичному житті суспільства. Роз-

глядаються  основні  релігійні  доктрини  сучасності.  Досліджуються 
міжконфесійні відносини в сучасній Україні.

тема 19. Політичний маркетинг і політичний менеджмент
Розглядаються  політичне  управління,  політичне  рішення,  полі-

тична  діяльність,  політичний  менеджмент,  політичний  маркетинг. 
Встановлюються особливості дослідження політичного ринку. Вияв-
ляється специфіка політичної  іміджології  та політичного прогнозу-
вання. Прослідковується технологія виборчої кампанії. 



12

ПЛАНУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОгО КУРСУ

тема 1 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”).
тема 1 (для напряму “Менеджмент”). 

Політологія як система знань про політику.  
теоретико-методо логічні засади політології

1. Політика  як  суспільне  явище,  теоретичне  знання  та  форма 
діяльності.

2. Політологія як наука. Предмет, методи, функції, основні закони 
і категорії політології.

3. Політологія у системі суспільствознавства, її роль у формуван-
ні політичних відносин у життєдіяльності суспільства.

Література [1 (с. 87–131); 7 (с. 8–24); 12 (с. 5–13;  
14–20); 16; 17; 19 (с. 7–14); 20; 21 (с. 8–36);  

22; 24; 26 (с. 9–26); 27 (с. 17–20; 56–60; 82–85);  
29; 31 (с. 8–23); 32 (с. 8–32); 62; 110]

тема 2 (для напряму “Менеджмент”). 
основні віхи історії зару біжної політичної думки

1. Політична думка Стародавнього Світу та Середньовіччя.
2. Політичні ідеї мислителів епохи Відродження та Нового часу.
3. Зародження та еволюція провідних політичних доктрин. Сучас-

на зарубіжна політична думка.
4. Плюралізм політичних концепцій ХІХ — ХХ ст.

Література [1 (с. 10–44; 57–87; 107–117); 3; 6; 
8 (с. 5–55); 12 (с. 25–41); 19 (с. 15–17; 102–115); 

26 (с. 27–37; 44–90); 30; 31 (с. 24–57); 32 (с. 33–44 
48–66; 71–89); 48; 50; 56; 57; 70; 74; 76; 99; 116; 117; 

130; 132; 135; 140; 143; 153; 160; 173; 178; 185–187; 195]

тема 2 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”).
Політична думка стародавнього світу та середньовіччя

1. Зародження політичної думки в країнах Стародавнього Сходу: 
Єгипет, Вавилон, Китай, Індія.

2. Політичні доктрини Стародавнього Заходу. 
3. Розвиток політичної думки в Середньовіччі.

Література [1 (с. 10–38); 8 (с. 5–18); 12 (с. 25–40);  
19 (с. 15–17); 26 (с. 27–37); 31 (с. 24–35);  

2 (с. 33–44); 48; 56; 143; 178; 195]
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тема 3 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”).
заняття 1. Політичні ідеї мислителів епохи відродження та но-

вого часу
1. Відродження:  суть  та  вплив  на  розвиток  політичної  думки. 

Н. Макіавеллі. Макіавеллізм як політична доктрина.
2. Політичні вчення періоду буржуазних революцій в Голландії  і 

Англії (Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс).
3. Просвітництво. Проблема природних прав людини в політич-

них поглядах Ф. Бекона і Дж. Локка.
4. Раціоналістичні  трактування  політики  в  працях французьких 

просвітників.
Література [1 (с. 38–44); 3; 6; 50; 56; 57; 74; 76; 116; 117]

заняття 2. зародження та еволюція провідних політичних до-
ктрин. сучасна зарубіжна політична думка

1. Становлення та розвиток соціалістичних, комуністичних, лібе-
ральних, раціоналістичних та утопічних концепцій політики.

2. Сучасна зарубіжна політична думка.
Література [1 (с. 57–87; 107–117); 8 (с. 19–55);  

12 (с. 25–41); 26 (с. 44–64); 30; 31 (с. 35–44);  
32 (с. 48–66); 130; 132; 135; 140; 153; 160; 173;  

185–187; 195]

тема 4 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
Плюралізм політичних концепцій хіх — хх ст.

1. Політико-ідеологічні  доктрини:  поняття,  типологія,  інститу-
ціалізація.

2. Лібералізм і неолібералізм.
3. Консерватизм і неоконсерватизм.
4. Ліві та лівоцентристські ідеологічні доктрини.
5. Екстремістські політико-ідеологічні доктрини.

Література [1 (с. 57–87; 107–117); 8; 12; 19 (с. 102–115); 
26 (с. 44–90); 31 (с. 44–57); 32 (с. 71–89); 57; 70; 99]

тема 5 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”).
тема 3 (для напряму “Менеджмент”).

Політична думка в Україні
1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх 

часів до ХVIII ст.
2. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-

національного відродження і просвітництва.
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3. Українська політична думка Нової доби.
4. Політичні концепції українських мислителів ХХ ст.

Література [1 (с. 44–57); 12 (с. 42–74); 19 (с. 7–15); 
21 (с. 39–56); 26 (с. 91–124); 27 (с. 56–72);  

31 (с. 58–97); 32 (с. 93–145); 46; 47; 60; 63; 75;  
84; 86; 88; 94; 128; 180; 182; 183 (с. 151–200);  

188; 197; 198; 208]

тема 4 (для напряму “Менеджмент”).
Політична система суспільства

1. Сутність, структура та функції політичної системи.
2. Типологія політичних систем. Політична модернізація.
3. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політичної 

системи України.
Література [1 (с.166–176); 4; 12 (с. 126–137); 
15 (с. 7–49); 18; 23 (с. 146–155); 25 (с. 51–61);  

26 (с. 155–188); 31 (с. 98–103); 32 (с. 220–244);  
36; 37; 122; 151; 155; 157; 158]

тема 6 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
Політична сфера суспільства. Політична система  

суспільства
1. Зміст  і  структура,  об’єкти  і  суб’єкти  політичного  життя  сус-

пільства.
2. Соціальна структурованість як чинник політичного життя.
3. Політичне життя сучасного українського суспільства.
4. Сутність, структура та функції політичної системи.
5. Типологія політичних систем. Політична модернізація.
6. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політичної 

системи України.
Література [1 (с.137–176); 4; 12 (с. 126–137); 
15 (с. 7–49); 18; 23 (с. 146–155); 25 (с. 51–61) 

26 (с. 155–188); 31 (с. 98–103); 32 (с. 220–244);  
34; 36; 37; 83; 119; 122; 127; 146; 151; 152;  

156–159; 184]

тема 7 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
тема 5 (для напряму “Менеджмент”).

держава в політичній системі суспільства. Правова,  
соціальна держава та громадянське суспільство

1. Походження держави, її сутність, ознаки і функції.
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2. Форми державного правління та державного устрою.
3. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.
4. Виникнення  і  розвиток  ідеї  правової  держави. Основні  ознаки 

правової держави.
5. Громадянське суспільство, його сутність і основні проблеми фор-

мування. Держава і громадянське суспільство.
6. Соціальна держава: необхідність та умови її побудови
7. Становлення  й  розвиток  правової  держави  та  громадянського 

суспільства в Україні.
Література [1 (с. 177–203); 12; 15 (с. 77–142);  
21 (с. 152–162); 25 (с. 51–61); 26 (с. 366–395);  
29 (с. 98–108); 31 (с. 104–112); 32 (с. 104–112;  

292–324); 33; 35; 37; 39; 58; 59 (с. 10–24); 66; 71;  
81; 87; 92; 93; 100; 103; 107–109; 114; 123; 131;  

167; 175; 206; 207]

тема 8 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
тема 6 (для напряму “Менеджмент”).

Політична свідомість і політична культура
1. Політична свідомість: поняття, структура, типи і функції. Полі-

тична ідеологія. 
2. Політична культура: поняття, зміст і функції. 
3. Політична  свідомість  та  політична  культура  сучасного  україн-

ського суспільства. 
Література [1 (с. 204–233); 12; 16; 17 (с. 267);  

24; 26 (с. 291–312); 31 (с. 148–163);  
32 (с. 477–501); 177]

тема 9 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
Політична еліта і політичне лідерство

1. Сутність, типологія і функції політичної еліти.
2. Теорії еліт Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса.
3. Сутність  і функції  політичного  лідерства. Типи політичних  лі-

дерів.
4. Політичні еліти і лідерство в сучасній Україні.

Література [1 (с. 220–222; 281–287); 24;  
26 (с. 275–290); 32 (с. 430–476); 40; 42; 51; 
52; 78 (с. 18–28); 83; 89; 134; 155; 156; 158; 
159; 179 (с. 42–46); 190 (с. 8–15); 191; 205]
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тема 10 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
тема 7 (для напряму “Менеджмент”).

Політична влада
1. Влада  як  соціальний  феномен.  Ресурси  влади.  Класифікація 

влади.
2. Сутність політичної влади, її структура і функції. 
3. Політичний режим, його сутність та типологія. 
4. Влада  і  владні  відносини в  сучасному українському  суспіль-

стві.
Література [31 (с. 119–124); 32 (с. 171–197; 377–394); 

37; 43; 62; 69; 98; 166; 174; 189]

тема 11 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
Політичний процес

1. Поняття  “політичний  процес”.  Структура,  характер  політич-
ного процесу. Типологія політичних процесів.

2. Людина як суб’єкт і об’єкт політичного процесу.
3. Політична  участь  людини.  Класифікація  типів  людей  щодо 

участі в політиці.
4. Політична сфера суспільства. Політичне життя, його типи.

Література [1 (с. 153–158), 12 (с. 137–152, 228–231), 
15, 23 (с. 105–116), 24 (с. 189–215, 217–232), 

31 (с. 119–126, 142–148), 32 (с. 171–197), 
37, 79, 124, 157, 176, 201]

тема 12 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
тема 8 (для напряму “Менеджмент”).

вибори та виборчі системи
1. Вибори, їх класифікація та особливості при різних політичних 

режимах. 
2. Принципи виборчого права та організація демократичних ви-

борів. 
3. Виборчі системи та технології виборів.
4. Політичні вибори і виборчі системи.
5. Основні стадії виборчої кампанії. 

Література [1 (с. 293–297); 32 (с. 343–358); 44; 54; 64;  
91; 111; 125; 138; 162; 165; 193; 203; 204; 209]
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тема 13 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
тема 9 (для напряму “Менеджмент”).

Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання
1. Генеза політичних партій та громадсько-політичних об’єднань 

і їх сучасна класифікація.
2. Партійні системи і їх типологія.
3. Становлення багатопартійності в Україні. Партійна й виборча 

системи в Україні.
Література [1 (с. 191–203); 12 (с. 168–184);  

26 (с. 252–274); 31 (с. 112–119); 32 (с. 325–358);  
53; 72; 77; 147; 172]

тема 14 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
демократія в політичному житті суспільства

1. Поняття демократії, її зміст та ознаки. Типи і форми демократії. 
Демократичні принципи і демократичні процедури. 

2. Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії.
3. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Ук-

раїні.
Література [11; 12 (с. 184–199); 15 (с. 50–76);  

16; 29 (с. 113–117); 32; 35–37; 49; 56; 61; 105;  
112; 126; 142; 181]

тема 15 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
сучасні глобалізаційні процеси

1. Глобалістика та передумови її виникнення. 
2. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. 

Література [106; 171; 194]

тема 16 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
тема 10 (для напряму “Менеджмент”).

світова політика і міжнародні відносини
1. Світовий політичний процес,  його  сутність  та  тенденції  роз-

витку.
2. Цілі  і функції міжнародної політики. Сутність  та  особливості 

міжнародних відносин. 
3. Суперечності геополітичного вибору України і моделі світового 

порядку.
Література [12 (с. 271–296); 24; 31 (с. 163–169); 

32 (с. 502–539); 33; 118; 129; 137; 170]
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тема 17 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
етнонаціональні спільності і політика

1. Етнонаціональні спільності як суб’єкти і об’єкти політики.
2. Етнонаціональні відносини в процесі політизації українського 

суспільства.
3. Етнонаціональна політика в сучасній Україні.

Література [2; 5; 9; 35; 37; 38; 45; 68; 80; 82; 86; 
90; 104; 115; 136; 168; 182; 192]

тема 18 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
Політика і релігія

1. Релігія і церква в політичному житті суспільства.
2. Основні релігійні доктрини сучасності.
3. Міжконфесійні відносини в сучасній Україні.

Література [60; 95; 97; 102; 144; 145; 148; 149;  
154; 169]

тема 19 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”). 
тема 11 (для напряму “Менеджмент”).

Політичний маркетинг і політичний менеджмент
1. Політичне  управління.  Політичне  рішення.  Політична  діяль-

ність.
2. Політичний менеджмент.
3. Політичний маркетинг. Дослідження політичного ринку. 
4. Політична іміджологія.
5. Політичне прогнозування.
6. Технологія виборчої кампанії. 

Література [1 (с. 288–292; 298–368); 10; 13; 14; 17; 28; 
41; 44; 54; 55; 64; 65; 67; 73; 78 (с. 47–80); 85; 96; 

101; 111; 113; 120; 121; 133; 139; 141; 150; 161;  
 163; 164; 196; 199; 200; 202]
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ПЛАНУВАННЯ СЕМіНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ 
з/п

Назва тем курсу
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а 
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4 семестр

1 Політологія як система знань про політику. 
Теоретико-методологічні засади політології

6 2 2 2

З
ал

ік

Основні віхи історії політичної думки 2

2 Політична думка Стародавнього Світу 
та Середньовіччя

6 2 2

3.1 Політичні ідеї мислителів епохи Відродження  
та Нового часу

4 2 4

3.2 Зародження та еволюція провідних політичних 
доктрин. Сучасна зарубіжна політична думка

4 2 2

4 Плюралізм політичних концепцій ХІХ — ХХ ст. 6 2 4

5 Політична думка в Україні 6 2 4

6 Політична сфера суспільства. Політична система 
суспільства

8 2 2 4

7 Держава в політичній системі суспільства. Правова, 
соціальна держава та громадянське суспільство

6 2 – 4

8 Політична свідомість і політична культура 6 2 – 4

Разом у 4 семестрі: 54 18 6 30

5 семестр

9 Політична еліта і політичне лідерство 6 2 2 2

Е
кз
ам

ен
10 Політична влада 4 2 – 2

11 Політичний процес 4 2 2 –

12 Вибори та виборчі системи 6 2 2 2

13 Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання 4 2 2

14 Демократія в політичному житті суспільства 4 2 2 –

15 Сучасні глобалізаційні процеси 6 2 2 2

16 Світова політика і міжнародні відносини 4 2 2

17 Етнонаціональні спільності і політика 6 2 2 2

18 Політика і релігія 4 2 – 2

19 Політичний маркетинг і політичний менеджмент 6 2 2 2

Разом у 5 семестрі: 54 22 14 18

Разом за 2 семестри: 108 40 20 48
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ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ 
дЛЯ НАПРЯМіВ “МЕНЕджМЕНТ”

№ 
з/п

Назва тем курсу

В
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о 
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ди

н

Л
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ці
ї (
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д.
)

С
ем
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кі
 з
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ят
тя
 

(г
од

.)
С
ам
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йн

а 
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од

.)

Ф
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м
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1 Політологія як система знань про політику. 
Теоретико-методологічні засади політології

7 2 2 3

Е
кз
ам

ен

Основні віхи історії політичної думки

2 Політична думка Стародавнього Світу та 
Середньовіччя

16 2 2 3

3.1 Політичні ідеї мислителів епохи Відродження та 
Нового часу

3

3.2 Зародження та еволюція провідних політичних 
доктрин. Сучасна зарубіжна політична думка

3

4 Плюралізм політичних концепцій ХІХ — ХХ ст. 3

5 Політична думка в Україні 7 2 2 3

6 Політична система суспільства 12 2 2 3

7 Держава в політичній системі суспільства. Правова, 
соціальна держава та громадянське суспільство

2 3

8 Політична свідомість і політична культура 5 2 – 3

9 Політична влада 6 2 – 4

10 Вибори та виборчі системи 10 2 2 2

11 Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання 4

12 Світова політика і міжнародні відносини 8 2 2 4

13 Політичний маркетинг і політичний менеджмент 10 2 2 6

Разом годин 81 20 14 47

тема 1 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.).

тема 1 (для напряму “Менеджмент”) (2 год.).
Політологія як система знань про політику.  
теоретико-методологічні засади політології

1.  Політика  як  суспільне  явище,  теоретичне  знання  та  форма 
діяльності.

2. Політологія як наука. Предмет, методи, функції, основні закони 
і категорії політології.
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3. Політологія у системі суспільствознавства, її роль у формуванні 
політичних відносин у життєдіяльності суспільства.

Методичні рекомендації
Готуючись до першого питання, студент має усвідомити, що полі-

тика  виступає  як  визначне  культурно-історичне  явище. З’ясуйте,  в 
чому суть політики як суспільного явища та причини її виникнення . 
Даючи визначення поняття “політика” як одного із основних понять 
політології, зверніть увагу на його різноманітність як у науковій літе-
ратурі, так і в підручниках. Аналізуючи політику як соціальне явище, 
з’ясуйте, які суб’єкти здійснюють вплив на політику та дайте харак-
теристику  суб’єктів  політики:  індивід;  органи  та  ланки  політичних 
організацій; держава з її інституціями; великі суспільні групи.

Розгляд другого питання необхідно розпочати з того, що об’єктом 
політології виступає політичне життя суспільства, його прояви, тен-
денції  і  закономірності.  Аналізуючи  категорії  політології,  студенту 
насамперед слід усвідомити сутність таких категорій: політична вла-
да, держава, політичні відносини, політична система, політичні інте-
реси, політична свідомість, політична культура, політична боротьба, 
політичне управління. Теоретичне і практичне значення політології 
визначають  її функції. Назвіть та дайте характеристику  її основних 
функцій: світоглядна, експертно-прогностична, теоретико-пізнаваль-
на (методологічна), інноваційна, прикладна (управлінська), виховна. 
Розкрийте  сутність  таких  методів:  критико-діалектичний,  систем-
ний, соціологічний, функціональний, інституційний, соціально-пси-
хологічний (біхевіористський), дійовий, порівняльний, емпіричний, 
антропологічний.

При вивченні третього питання студент має з’ясувати, що полі-
тична  наука  розвивається  в  тісній  взаємодії  з  іншими  соціальни-
ми науками — філософією,  соціологією,  історією, правом. Останні 
об’єднує загальний об’єкт дослідження — політичне життя суспіль-
ства в усій багатоманітності його конкретних проявів. Визначаючи 
в  третьому питанні політологію як науку  і  навчальну дисципліну, 
слід усвідомити, в чому полягають особливості, що зумовлюють  її 
місце в  системі  суспільствознавства. Розкрийте  сутність взаємодії 
політології з такими суспільно-гуманітарними науками: політична 
філософія;  політична  соціологія;  політична  психологія;  політико-
економічна  теорія;  політико-правова  теорія;  теорія  міжнародної 
політики; політична історія та історія політичних вчень; політична 
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географія; політична антропологія, демографія та етнографія; полі-
тична етика. 

Література [1 (с. 87–131), 7 (с.8–24), 12 (с.5–13,  
14–20), 16, 17, 19 (с.7–14), 20, 21 (с. 8–36), 22,  
24, 26 (с. 9–26), 27 (с.17–20, 56–60, 82–85), 29,  

31 (с.8–23), 32 (с. 8–32), 62, 110]

тема 2 (для напряму “Менеджмент”) (2 год.). 
основні віхи історії зарубіжної політичної думки

1. Політична думка Стародавнього Світу та Середньовіччя.
2. Політичні ідеї мислителів епохи Відродження та Нового часу.
3. Зародження та еволюція провідних політичних доктрин. Сучас-

на зарубіжна політична думка.
4. Плюралізм політичних концепцій ХІХ — ХХ ст.

Література [1 (с. 10–44; 57–87; 107–117); 3; 6;  
8 (с. 5–55); 12 (с. 25–41); 19 (с. 15–17; 102–115);  

26 (с. 27–37; 44–90); 30; 31 (с. 24–57); 32 (с. 33–44;  
48–66; 71–89); 48; 50; 56; 57; 70; 74; 76; 99; 116; 117; 130;  

132; 135; 140; 143; 153; 160; 173; 178; 185–187; 195]

тема 3 (для напряму “Менеджмент”) (2 год.).
Політична думка в Україні

1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх 
часів до ХVIII ст.

2. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-
національного відродження і просвітництва.

3. Українська політична думка Нової доби.
4. Політичні концепції українських мислителів ХХ ст.

Література [1 (с. 44–57); 12 (с. 42–74); 19 (с. 7–15); 
21 (с. 39–56); 26 (с. 91–124); 27 (с. 56–72); 31 (с. 58–97);  

32 (с. 93–145); 46; 47; 60; 63; 75; 84; 86; 88; 94; 128; 180;  
182; 183 (с. 151–200); 188; 197; 198; 208]

тема 2 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.).

основні віхи історії політичної думки
1. Політична думка Стародавнього Світу та Середньовіччя.
2. Політичні ідеї мислителів епохи Відродження та Нового часу.
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3. Зародження та еволюція провідних політичних доктрин. Сучас-
на зарубіжна політична думка.

4. Плюралізм політичних концепцій ХІХ — ХХ ст.
5. Політична думка в Україні.

Методичні рекомендації
Ця тема охоплює політологічний матеріал, який включає в себе іс-

торичні, філософські, правові, політичні, географічні та інші джерела 
суспільствознавчої науки. Тому необхідно взяти до уваги, що форму-
вання цих першоджерел було пов’язане з соціальною диференціацією 
і зародженням та виникненням державних утворень. 

Розглядаючи розвиток політичної думки в Стародавньому Cвіті 
і  Середньовіччі,  необхідно  засвоїти  зміст  таких  понять:  теократія, 
держава,  деспотія,  тімократія,  демократія,  аристократія,  олігархія, 
охлократія, поліс, правильні і неправильні форми правління, легізм, 
конфуціанство, даосизм, моізм, брахманізм, цезаризм, томізм, ідеаль-
на держава, ідеальний правитель, ідеальний громадянин.

Вивчаючи становлення політичної думки Нового часу, слід звер-
нути  увагу  на  те,  що  цей  період  тривав  з  ХІV  до  початку  ХХ ст.: 
Відродження і Просвітництво, епоха Реформації, становлення та роз-
виток соціалістичних, комуністичних, ліберальних, раціоналістичних 
та утопічних концепцій політики. Слід з’ясувати суть таких основних 
понять: Відродження, природнє право, природні закони, суспільний 
договір,  суверенітет,  монархія,  макіавеллізм,  утопія,  лібералізм,  аб-
солютизм,  конституціоналізм,  громадянин,  права  особи,  розподіл 
влади,  просвітництво,  раціоналізм,  плебісцит,  “категоричний  імпе-
ріатив”, вічний мир.

Вивчаючи  третє  питання,  слід  розглянути  соціал-утопізм,  со-
ціалізм і комунізм ХVІІІ — поч. ХХ ст. (Ж. Мельє, Мореллі, Маблі, 
Бабеф, Сен-Сімон, Фур’є, Оуен, К. Маркс, Е. Бернштейн, Ф. Лассаль, 
К. Каутський, В. Ленін). У цей період розвиваються утопічні теорії 
про державу, сутність людини, закономірності суспільного розвитку; 
розробляються  вчення про державу,  її  суть  та перспективи розвит-
ку;  обґрунтовується  питання  про  владу,  її  завоювання  і  зміцнення. 
Панівні  ідеї характеризуються матеріалістичним розумінням історії 
та акцентами на економічні засади існування суспільства. 

Вивчаючи сучасну  західну політичну думку,  встановіть  сутність 
основних  напрямків  розвитку  політичної  науки  в  країнах  Заходу  
на сучасному етапі в сШа (загальна політологічна наука — Ч. Мер-
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ріам, У. Монро, Г. Ласуел, Г. Алмонд, С. Верба та  інші; теорія плю-
ралістичної демократії та елітизму — П. Бахрах, Дж. Уокер, С. Ханг-
тінгтон,  А. Бентлі,  Р.  Даль;  теорія  виборів  і  виборчих  процесів 
— П. Лазарсфельд, Б. Берельсонс, Кемпбелл, Д. Браун, Ф.-М. Сейба, 
Б. Грінсберг;  теорії  суспільної  стабільності  —  Г.  Моргентау;  англії 
(структурно-функціональний  аналіз  політики —  Р.  Джоунс;  теорія 
політичної мобілізації;  теорія  політичних  систем — Р. Роуз, М. Де-
віс.  В. Люіс,  Х.  Байеман;  Франції  (вивчення  поведінки  виборців 
— Ж. Шар ло, Ж. Ганте, Ж. Жафар, А. Ласло; дослідження політич-
них партій — М. Дюверже, Ж. Шарло; німеччині  (нормативістська 
політологія;  позитивістсько-біхевіористична  емпірична  соціологія; 
“практично-критична наука про соціально-політичну” владу (Фран-
кфурктська школа) — Т. Адерно, Г. Дарендорф, Ф. Нойман, В. Хен-
ніс, О. Штаммер, Г. Штайдер.

При підготовці до четвертого питання семінарського заняття не-
обхідно  актуалізувати  знання  щодо  основних  політичних  доктрин, 
причин  їх  виникнення  та  диференціювання.  Слід  проаналізувати 
такі  неоліберальні  концепції,  як  технологічної  та  плюралістичної 
демократії,  теорії  еліт  (В.  Парето,  Г.  Моска).  Аналізуючи  природу 
лібералізму,  студенту  треба  розрізняти  політичні  доктрини  арис-
тократичного  та  демократичного лібералізму. Необхідно пам’ятати, 
що  в  основу  політичних  концепцій  консерватизму  покладена  ідея 
збереження традиційних правил, норм поведінки, ієрархії влади, со-
ціальних і політичних структур та інститутів. Студент має знайти де-
тальну характеристику соціалістичних концепцій політики, а також 
політичних доктрин анархізму у підручниках з політології та моно-
графічних виданнях. 

Характерною особливістю суспільно-політичної думки в Україні 
з прадавніх часів до сьогодення є ідеї свободи і справедливості, добра 
і правди. На цих ідеях виростають вимоги національної незалежності 
та соціального визволення, утвердження справедливого демократич-
ного  ладу.  Розглядаючи  історію  українського  народу  через  приз му 
іноземних впливів та взаємозв’язків, слід пам’ятати, що Україна пос-
тійно перебувала під впливом Західної та Східної цивілізацій: Кня-
жа Україна — Русь  (Польсько-Волинське  князівство  ХIII-ХІV ст., 
Литовсько-Польсько-Руська  доба  ХІV-ХVII  ст.,  Річ  Посполита 
ХIII-ХVIII  ст., Українське  князівство під  татарською владою ХIII-
XIV ст.),  Гетьманська держава ХVII ст.  (Австро-Угорська  імперія 
кінець ХVIII ст. — 1918 р., Російська імперія ХVII ст. — 1917 р.), Ук-
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раїнська держава 1917–1920 рр. (Польща, Румунія, Чехословаччина 
1919–1940 рр., СРСР 1920 — 1991 рр.)

Література [1 (с. 10–87; 107–117); 3; 6; 8 (с. 5–55); 
12 (с. 25–74); 19 (с. 7–17; 102–115); 21 (с. 39–56); 

26 (с. 27–37; 44–124); 27 (с. 56–72); 30; 31 (с. 24–97); 
32 (с. 33–44; 48–66; 71–89; 93–145); 46; 47; 48; 50; 56; 57 

60; 63; 70; 74–76; 84; 86; 88; 94; 99; 116; 117; 128; 130; 
132; 135; 140; 143; 153; 160; 173; 178; 180; 182 
183 (с. 151–200); 185–188; 195; 197; 198; 208]

тема 3 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.). 

Політична сфера суспільства. Політична система суспільства
1. Зміст і структура, об’єкти і суб’єкти політичного життя суспіль-

ства. Соціальна структурованість як чинник політичного життя.
2. Політичне життя сучасного українського суспільства.
3. Сутність, структура та функції політичної системи.
4. Типологія політичних систем. Політична модернізація.
5. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політич-

ної системи України.

Методичні рекомендації
Політична сфера є порівняно самостійною сферою суспільного бут-

тя, що охоплює всі прояви і реалії функціонування політичного життя. 
В ній переплітаються і взаємодіють різноманітні фактори і відносини.

При  вивченні  першого  питання  особливу  увагу  слід  звернути 
на  доцільності  розмежування  понять  “політика”,  “політичне  життя 
суспільства” та їх співвідношення. Якщо поняття “політика” робить 
акцент  на  владі,  її  досягненні,  утриманні  і  реалізації  індивідами  та 
соціальними  групами  з метою  здійснення  власних  інтересів,  то  по-
няття  “політичне  життя  суспільства”  дозволяє  з’ясувати  суспільні 
детермінанти політики (економічні, соціально-історичні, соціокуль-
турні,  духовно-ідеологічні  тощо);  відслідкувати  зв’язок  політики  з 
економічним, культурним, духовним життям суспільства; визначити 
механізми формування і виявлення інтересів соціальних суб’єктів, їх 
впливу на владні відносини; охарактеризувати відношення та спосіб 
залучення  людини  до  політики.  Питання  щодо  суб’єктів  і  об’єктів 
політичного життя передбачає з’ясування чинників їх єдності та взає-
мовпливу, передумов перетворення соціальних об’єктів на  суб’єкти 
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політичного  життя  суспільства;  визначення  мотивів  політичної 
діяльності соціальних суб’єктів та механізмів їх впливу на політичні 
процеси у суспільстві. Вивчення другої половини питання потребує 
з’ясування змісту поняття “соціальна структура” й існуючих підходів 
до його  інтерпретації та змісту поняття “стратифікація” й доміную-
чих напрямів його визначення. Необхідно з’ясувати основні форми 
соціальної  стратифікації  (економічна,  політична,  професійна),  кри-
терії соціальної стратифікації (соціальний престиж, самооцінка лю-
дей щодо  їх  соціальної позиції, прибуток, освіта  тощо)  залежно від 
сфери  їх  використання. Слід  охарактеризувати можливі  механізми 
виявлення і закріплення соціальних інтересів у відповідних політич-
них інститутах, шляхи їх впливу на політику, взаємозв’язок соціаль-
них інтересів суб’єктів політичного життя суспільства та соціальної 
політики держави. Значну увагу слід приділити вивченню інституту 
соціального представництва  та місцю  інтересів молоді  в  соціальній 
структурі суспільства.

Друге питання передбачає дослідження соціально-структуруючих 
процесів у трансформаційних суспільствах загалом і в сучасному  ук-
раїнському суспільстві зокрема. Студенти мають визначити основні 
детермінанти та тенденції розвитку політичного життя україн ського 
суспільства,  його  історичні  метаморфози,  вплив  соціальної  струк-
туризації  українського  суспільства  на  здійснення  в  ньому  владних 
відносин. Потрібно проаналізувати відношення концепції соціальної 
стратифікації  до  сьогочасної  практики  соціальної  струк турації  ук-
раїнського  суспільства,  особливості  формування  механізмів  вияву 
соціальних  інтересів суб’єктів політичного життя українського сус-
пільства; встановити можливості використання концепцій полі тичної 
соціалізації в практиці залучення індивідів до політичних процесів, 
роль української держави в такому залученні.

Вивчаючи третє питання, необхідно мати на увазі, що політична 
система  суспільства —  одна  з  найскладніших  категорій  політології. 
Слід з’ясувати, що собою являє загальна теорія систем та дослідити 
внесок у розробку теорії політичних систем, здійснений Т. Парсоном, 
Д. Істоном, Г. Алмондом. Необхідно також проаналізувати погляди і 
підходи до структури політичної системи як зарубіжних, так і вітчиз-
няних учених. Вивчення першого питання слід завершити аналізом 
підходів різних вчених до функцій політичних систем. 

Четверте  питання  передбачає  усвідомлення  того,  що  порівнян-
ня  типів політичних  систем  за різними критеріями дозволяє більш 
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глибоко аналізувати їх переваги і недоліки. Розглядаючи це питання, 
треба  з’ясувати,  як  змінювалися  погляди  на  типологію  політичних 
систем з античних часів до сучасності.

П’яте  питання  присвячене  проблемам  становлення  та  реформу-
вання  політичної  системи України. Необхідно  розкрити шляхи  ре-
формування  всіх  підсистем  українського  суспільства  (економічної, 
соціальної, політичної, міжнародної та ін.) та проаналізувати основні 
напрями і перспективи формування нової політичної системи Украї-
ни, дослідивши складові елементи цього процесу. 

Література [1 (с.137–176); 4; 12 (с. 126–137);  
15 (с. 7–49); 18; 23 (с. 146–155); 25 (с. 51–61);  

26 (с. 155–188); 31 (с. 98–103); 32 (с. 220–244);  
34; 36; 37; 83; 119; 122; 127; 146; 151; 152; 156;  

157–159; 184]

тема 4 (для напряму “Менеджмент”) (2 год.).
держава в політичній системі суспільства. Правова  

держава та громадянське суспільство
1. Сутність, структура та функції політичної системи. Типологія 

політичних систем.
2. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політичної 

системи України.
3. Сутність держави:
а) походження держави, її ознаки і функції;
б) форми державного правління та державного устрою;
в) вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.
4. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки 

правової держави та громадянського суспільства.
5. Становлення й розвиток правової держави та  громадянського 

суспільства в Україні.

Методичні рекомендації
Вивчаючи перше питання, необхідно мати на увазі, що політична 

система  суспільства —  одна  з  найскладніших  категорій  політології. 
Слід  з’ясувати, що  таке  загальна  теорія  систем,  дослідити внесок у 
розробку теорії політичних систем, здійснений Т. Парсоном, Д. Істо-
ном,  Г.  Алмондом. Необхідно  також  проаналізувати  погляди  і  під-
ходи до структури та функцій політичної системи зарубіжних і віт-
чизняних  учених. Друга  частина  питання передбачає  усвідомлення 
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того, що порівняння типів політичних систем за різними критеріями 
дозволяє глибше аналізувати їх переваги і недоліки. Слід з’ясувати, 
як змінювалися погляди на типологію політичних систем з античних 
часів до сучасності.

Друге питання присвячене проблемам  становлення  та  реформу-
вання  політичної  системи України. Необхідно  розкрити шляхи  ре-
формування  всіх  підсистем  українського  суспільства  (економічної, 
соціальної, політичної, міжнародної та ін.) та проаналізувати основні 
напрями і перспективи формування нової політичної системи Украї-
ни, дослідивши складові елементи цього процесу. 

При підготовці питання про походження держави,  її  сутність  та 
функції  насамперед  потрібно  з’ясувати,  що  розуміється  під  понят-
тям  “держава”,  охарактеризувати  особливості  теорій  походження 
та  сутності  держави,  окреслити  її  найголовніші  функції.  Проблема 
визначення цього поняття не лише у складності чіткого окреслення 
суто  державних  (несоціальних,  юридичних  чи  політичних)  фено-
менів, а  і в  історичній мінливості форм суспільного співжиття, зок-
рема  державних  форм.  Адже  охарактеризувати  державну  сутність 
можна, лише вичленувавши характерні складники за всіх історичних 
форм державності й на підставі аналізу теорій походження держави. 
З’ясувавши  ж  сутнісно-понятійні  аспекти  держави,  варто  перейти 
до аналізу  історично-конкретних її форм (за усталеною формою) — 
форм державного правління  та  державного устрою. При підготовці 
третьої частини питання слід визначити специфіку функціонування 
вищих органів  сучасної держави  і  встановити критерії,  покладені  в 
основу поділу державної влади. 

У  процесі  вивчення  четвертого  питання  студенти  повинні  ово-
лодіти такими поняттями та категоріями: держава, правова держава, 
право,  ідея  права  і  свободи,  природне  право,  правова  рівність,  гро-
мадянське  суспільство,  громадянські  права  і  свободи,  групи  тиску, 
групи  інтересів,  економічна  сфера  громадянського  суспільства,  со-
ціально-політична сфера громадянського суспільства, духовна сфера 
громадянського  суспільства,  верховенство  закону,  розподіл  влади, 
законо давча влада, виконавча влада,  судова влада, масове суспільс-
тво, інститути громадянського суспільства, інститут соціального парт-
нерства,  три  концептуальні  підходи  (індивідуально-особистісний, 
корпоративно-груповий, індивідуально-груповий). Основною тезою 
цього питання має стати положення про зростаючу відповідальність 
держави за добробут, розвиток і безпеку її громадян. Слід розгляну-
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ти умови, за яких можливе становлення громадянського суспільства, 
його взаємозалежність від наявності правової держави. Потрібно про-
аналізувати основні характеристики взаємовідносин громадян ського 
суспільства  і держави. Назвати основні ознаки та сучасні концепції 
громадянського суспільства.

Розглядаючи  п’яте  питання,  необхідно  простежити  становлен-
ня  та  розвиток  правової  держави  та  громадянського  суспільства  у 
політичній  думці  України.  Ідеї  правової  держави  та  громадянсь-
кого  суспільства  знаходимо  в  творах С. Оріховського, П. Орлика, 
Т. Шевченка, М. Костомарова, М. Драгоманова, І. Франка, Лесі Ук-
раїнки, М. Грушевського, Б. Кістяківського та інших діячів. Період 
комуністичного режиму репрезентував себе у дещо інших цінностях, 
хоча з елементами правової держави та громадянського суспільства.  
З проголошенням незалежності Української держави й до сьогодні ці 
проблеми перебувають у стані розвитку і вдосконалення. До струк-
тур, що виконують роль зв’язків між громадянським суспільством і 
правовою державою, належать: політичні партії, об’єднання, клуби, 
засоби масової інформації, механізми виборчого процесу, політичну 
культуру тощо. Необхідність побудови в Україні правової соціаль-
ної держави зумовлена потребами створення оптимальних умов для 
реалізації здібностей, інтересів громадян, забезпечення умов для ре-
алізації соціальної справедливості, досягнення національної злагоди 
в суспільстві.

Література [1 (с.166–203); 4; 12 (с. 126–137); 
15 (с. 7–49; 77–142); 18; 21 (с. 152–162); 23 (с. 146–155); 
25 (с. 51–61); 26 (с. 155–188; 366–395); 29 (с. 98–108); 

31 (с. 98–112); 32 (с. 220–244; 292–324); 33; 35; 36; 37; 39; 
58; 59 (с. 10–24); 66; 71; 81; 87; 92; 93; 100; 103; 107–109 
114; 122; 123; 131; 151; 155; 157; 158; 167; 175; 206; 207]

тема 4 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.). 

Політична еліта і політичне лідерство
1. Сутність політичної еліти, її типологія та функції.
2. Теорії еліт Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса.
3. Сутність і функції політичного лідерства. Типи політичних лі-

дерів.
4. Політичні еліти і лідерство в сучасній Україні.



30

Методичні рекомендації
Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні насампе-

ред осмислити ключові поняття і терміни, а саме: політичний лідер, 
політичний вождь, політичне лідерство, політична еліта, володарюю-
ча еліта, партійно-політична еліта, функції політичної еліти, політич-
на олігархія, адміністративна еліта, номенклатура, політичний клас, 
правляча еліта, політичний правлячий клас, політичний клан, полі-
тичне керівництво, етнополітична еліта та ін. 

Проблема політичних еліт є однією з центральних у політології. 
Вона безпосередньо пов’язана з характером і якістю політичної вла-
ди, з конкретним способом її структурування. Аналізуючи політичні 
еліти, необхідно дати відповіді на питання: хто у певному суспільстві 
є реальним суб’єктом державного управління і керівництва, у чиїх ру-
ках зосереджено всю повноту політичної влади, хто прямо чи опосе-
редковано визначає характер найважливіших політичних рішень. 

У другому питанні слід розкрити зміст основних концепцій еліт 
(елітарна  концепція Платона,  теорії  еліт Н. Макіавеллі, Ф. Ніцше, 
О. Шопенгауера), звернувши увагу на те, що елітизм як цілісна систе-
ма поглядів та концепцій сформувався у першій половині XX ст. за-
вдяки працям В. Парето, Г. Моски та Р. Міхельса. Розглядаючи якісні 
характеристики еліт та їх типологію, слід звернути особливу увагу на 
соціальне представництво еліти, систему її рекрутування, номенкла-
турну систему, особливості формування та етапи еволюції політичної 
еліти України, її роль та місце у становленні державності, шляхи фор-
мування сучасної демократичної політичної еліти в Україні. 

При підготовці третього питання необхідно з’ясувати існуючі під-
ходи до визначення лідерства. Зміст та форми прояву лідерства ви-
значені рядом об’єктивних і суб’єктивних факторів: умовами конкрет-
ної ситуації; соціальним становищем лідерів та тих, хто йде за ними; 
їх психологічними особливостями тощо. Слід розкрити різні аспекти 
політичного  лідерства  на  рівні  нації,  держави.  Необхідно  зазначи-
ти, що у політичному житті за характером  і масштабами діяльності 
розрізняють  лідерів  трьох  рівнів:  1)  малої  групи;  2)  громадського 
руху (організації, партії); 3) політик, що діє у системі владних відно-
син у національному масштабі.

Розкриваючи  четверте  питання,  слід  звернути  увагу  на  основ-
ні шляхи формування  існуючої політичної еліти України: 1) як на-
слідок добору та розстановки кадрів правлячої до 1991 року КПРС; 
2) як наслідок активного чи пасивного опору тоталітарно-колоніаль-
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ному правлінню; 3) як результат входження до політики нових груп 
та громадських діячів, безпосередньо не пов’язаних ні з комуністич-
ним режимом, ні з опором йому.

Література [1 (с. 220–222; 281–287); 24; 26 (с. 275–290); 
32 (с. 430–476); 40; 42; 51; 52; 78 (с. 18–28); 83; 89; 134; 

155; 156; 158; 159; 179 (с. 42–46); 190 (с. 8–15); 191; 205]

тема 5 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.). 

Політичний процес
1. Характер та структура політичного процесу. Типологія політич-

них процесів.
2. Людина як суб’єкт і об’єкт політичного процесу.
3.  Політична  участь  людини.  Класифікація  типів  людей  щодо 

участі в політиці.
4. Політична сфера суспільства. Політичне життя, його типи.

Методичні рекомендації
Готуючись до семінарського заняття, студент повинен осмислити 

ключові  поняття:  політичний  процес,  політична  стабільність,  полі-
тична участь, політичне життя, політична активність. 

Студентові слід розглянути політичний процес як сукупність ре-
зультатів  переплетіння  різноманітних  типів  політичної  поведінки 
соціальних  спільностей,  соціальних  верств  та  громадян. Необхідно 
пам’ятати, що соціальною передумовою політичного процесу є про-
цес соціальний. Прикметно, що політичне життя суспільства можна 
розглядати як сукупність різновекторних і різнодинамічних у часо-
вому вимірі політичних процесів. З’ясувавши специфіку диференціа-
ції політичних процесів, складіть схему “Типологія політичних про-
цесів”.

Розглядаючи людину у сфері політики, слід пам’ятати, що люди-
на є і суб’єктом, і об’єктом політичного процесу. Рекомендовано до-
слідити механізми, що діють у  суспільстві  і  регулюють помилки та 
вчинки людей у політичній сфері  (державні  та  громадянські  інсти-
тути, ідеології та релігії, традиції та звичаї, соціальне середовище та 
економічні умови). 

Література [1 (с. 153–158); 12 (с. 137–152; 228–231); 15; 
23 (с. 105–116); 24 (с. 189–215; 217–232); 31 (с. 119–126;  

142–148); 32 (с. 171–197); 37; 79; 124; 157; 176; 201]
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тема 6 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.).

тема 5 (для напряму “Менеджмент”) (2 год.).
вибори та виборчі системи.

Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання
1. Вибори, їх класифікація та особливості при різних політичних 

режимах. 
2. Політичні вибори і виборчі системи:

а) виборчі системи та технології виборів;
б) основні стадії виборчої кампанії;
в) принципи виборчого права та організація демократичних ви-

борів:
3. Генеза політичних партій та громадсько-політичних об’єднань і 

їх сучасна класифікація. 
4. Партійні системи і їх типологія.
5. Становлення багатопартійності в Україні. Партійна й виборча 

системи в Україні.

Методичні рекомендації
При вивченні першого питання студентові слід з’ясувати суть ви-

борів як основного  засобу делегування влади. Необхідно розгляну-
ти класифікацію політичних виборів залежно від предмета обрання 
та  причин  проведення.  З’ясуйте,  за  яких  умов  та  обставин  вибори 
можуть  розглядатися  знаряддям  політичного  маніпулювання  і  за 
яких —  інструментом переходу до демократії. Особливу увагу зосе-
редьте на аналізі основних функцій виборів, адже вплив виборів на 
життя сучасного суспільства досить різноманітний. Встановіть особ-
ливості виборів при різних політичних режимах.

Готуючись до другого питання, насамперед з’ясуйте поняття ви-
борчого права та його основних демократичних принципів  (загаль-
ність, рівність, безпосередність, непряме голосування, таємне голосу-
вання). Проаналізуйте загальні принципи демократичної організації 
виборів. З’ясуйте суть та природу принципів, діючих у сучасній укра-
їнській  державі  при  організації  та  проведенні  виборів.  Зосередьте 
увагу на понятті виборів та їх місці у формуванні й функціонуванні 
демократичної держави; на функціях виборів; принципах виборчого 
права та демократичної організації виборів;  типах виборчих систем 
(мажоритарна,  пропорційна,  змішана,  куріальна);  умовах  ефектив-
ності виборів; виборах як інституті політичного маніпулювання. Для 
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означення технології виборчої компанії слід встановити її структур-
но-логічну модель; основні стадії виборчого процесу; склад учасників 
подій та їх інтереси; рейтинг кандидатів та процедуру їх висування; 
політичні  орієнтири  виборців;  інформаційно-аналітичне  супрово-
дження виборчої компанії; ефективність пропагандистського впливу; 
процедуру голосування і підведення підсумків. Для визначення ролі 
виборів у політичному житті необхідно: розглянути можливості ре-
ального волевиявлення громадян через політичні вибори; порівняти 
існуючі виборчі системи (мажоритарна, пропорційна, змішана), пере-
ваги та проблеми реалізації цих виборчих систем; ознайомитись із за-
конодавчими актами про вибори в Україні та в інших державах. Слід 
дослідити специфіку юридичних процедур проведення виборів, норм 
міжнародного права в галузі виборчого права, законодавства України 
про вибори президента, народних депутатів України та місцевих ор-
ганів влади. 

При вивченні  третього питання основна  увага повинна  бути  зо-
середжена на висвітленні еволюцій політичних партій і громадсько-
політичних об’єднань. З’ясуйте внутрішню будову політичної партії і 
громадсько-політичного об’єднання, форми і методи їх діяльності на 
політичній арені держави.

Готуючись до четвертого питання, насамперед слід з’ясувати сут-
ність  партійної  системи.  Рекомендовано  розкрити  сутність  багато-
партійності, звернувшии при цьому увагу на те, що вона є найхарак-
тернішою  ознакою  політичного  розвитку  більшості  демократичних 
країн (але не гарантом деморатії, оскільки багатопартійність власти-
ва і диктаторським режимам), серед яких Україна намагається посіс-
ти належне їй місце.

Розгляд п’ятого питання рекомендовано розпочати з історії виник-
нення і діяльності перших політичних партій в Україні в кінці ХІХ — 
поч. ХХ ст. Далі слід зробити аналіз процесу формування політичних 
партій в Україні у перші роки після жовтневого перевороту 1917 року 
в  Росії.  Встановлення  радянської  влади  в Україні  одночасно  стало 
кінцем  багатопартійності  і  утвердження  безроздільного  панування 
однієї партії — КПРС, специфіка якого не могла не викликати суп-
ротив національносвідомих українців і створення ними різного роду 
соціально-політичних угруповань протесту. Далі слід проаналізувати 
місце і роль дисидентського руху, створених у 60–80 роки, альтерна-
тивних КПРС партійних груп у процесі політизації  і партизації ук-
раїнського суспільства. Проголошення незалежності України надало 
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могутній імпульс легальному розгортанню процесу становлення ба-
гатопартійності. Для сучасної партійної системи України характерна 
атомістичність  з  її нестабільністю  і неефективністю. Проаналізуйте 
специфіку прояву цих рис в  умовах поглиблення кризових явищ в 
суспільно-політичному житті України. 

Література [1 (с. 191–203; 293–297); 12 (с. 168–184); 
26 (с. 252–274); 31 (с. 112–119); 32 (с. 325–358); 44; 53; 54; 64; 
72; 77; 91; 111; 125; 138; 147; 162; 165; 172; 193; 203; 204; 209]

тема 7 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.). 

демократія в політичному житті суспільства
1. Поняття демократії, її ознаки, типи і форми. Демократичні прин-

ципи і демократичні процедури. 
2. Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії.
3. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Ук-

раїні.

Методичні рекомендації
Готуючись до першого питання, з’ясуйте, що розуміється під де-

мократією, які її витоки та історичні форми. Слід пам’ятати, що тер-
мін  “демократія”  вживається  у  кількох  значеннях.  Проаналізуйте 
історичні етапи розвитку демократії: 1) демократія в античну епоху; 
2) розвиток демократії в умовах середньовіччя; 3) демократія в пе-
ріод  вільного  підприємництва  (капіталізму).  Дайте  характеристи-
ку типам демократії, при цьому звернувши увагу на їх особливості 
(безпосередня і представницька).

Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії дає 
можливість з’ясувати і загальні,  і відмінні риси становлення і роз-
витку демократії як форми організації політичної влади, управління 
і всього соціального процесу життєдіяльності людей. Дайте характе-
ристику і зробіть аналіз сучасних систем політичної демократії (аме-
риканська,  британська,  французька  системи;  соціал-демократична 
модель і демократія державного соціалізму). З’ясуйте, чи може бути 
довільно замінена одна система демократії на іншу систему.

Досліджуючи це питання, слід зробити аналіз історико-культур-
них і соціально-політичних підстав і традицій у розвитку демократії 
України, значення волі та демократії в суспільно-політичному жит-
ті  козацтва,  революційно-демократичних,  ліберально-демократич-
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них ідей у політичній думці. З’ясуйте особливості сучасного конс-
титуційного  процесу,  розбудови  і  розвитку  політичної  системи, 
еволюції  інститутів  парламентаризму  та  президентства  в  Україні, 
політичної культури та її впливу на розвиток демократії.

Література [11; 12 (с. 184–199); 15 (с. 50–76); 16; 
29 (с. 113–117); 32; 35; 36; 37; 49; 56; 61; 105; 112; 126; 142; 181]

тема 6 (для напряму “Менеджмент”) (2 год.). 
світова політика і міжнародні відносини

1. Світовий  політичний  процес,  його  сутність  та  тенденції  роз-
витку.

2. Цілі  і функції міжнародної політики. Сутність  та  особливості 
міжнародних відносин. 

3. Суперечності геополітичного вибору України і моделі світового 
порядку.

Література [12 (с. 271–296); 24; 31 (с. 163–169); 
32 (с. 502–539); 33; 118; 129; 137; 170]

тема 8 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.). 

світова політика і міжнародні відносини. сучасні  
глобалізаційні процеси

1. Світовий  політичний  процес,  його  сутність  та  тенденції  роз-
витку.

2. Цілі  і функції міжнародної політики. Сутність  та  особливості 
міжнародних відносин. 

3. Суперечності геополітичного вибору України і моделі світового 
порядку.

4. Глобалістика та передумови її виникнення. Політичні аспекти 
глобальних проблем сучасності. 

Методичні рекомендації
З’ясуйте, в чому сутність понять “політичний процес”, “світовий 

політичний  процес”,  “міжнародна  політика”,  “зовнішня  політика”, 
“міжнародні  відносини”,  “політичний  інтерес”,  “національний  інте-
рес”,  “державний  інтерес”  та покажіть  їх  співвідношення у  світовій 
політиці;  проаналізуйте роль діючих  суб’єктів  світового політично-
го процесу; покажіть, за якими критеріями слід типологізувати між-
народні відносини; яким методам вирішення міжнародних проблем 
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віддають перевагу в сучасних умовах (переговорам, діалогу, компро-
місам чи застосуванню сили, тиску, втручанню у внутршні справи). 
Аргументуйте свою відповідь.

Готуючись  до  другого  питання,  з’ясуйте  складові  міжнародних 
відносин,  діалектику  внутрішньої  та  зовнішньої  політики,  критерії 
класифікації форм та видів міжнародних відносин. Дайте характерис-
тику основним тенденціям розвитку сучасної світової політики. До-
слідіть специфіку співробітництва та взаємозалежності як чинників 
міжнародного життя. Охарактеризуйте тенденції взаємовідношення 
національних  та  загальнолюдських  інтересів.  З’ясуйте  процеси  ін-
теграції та дезінтеграції у системі міжнародних відносин. Розкрийте 
важливість “балансу сил” та “балансу інтересів” у світовій політиці. 
Особливу увагу при підготовці слід відвести дослідженню проблем 
формування колективної безпеки та ролі ООН та  інших міжнарод-
них організацій у забезпеченні миру, безпеки, консенсусу. 

При  підготовці  до  третього  питання  ознайомтесь  з  геополітич-
ними  теоріями Ш. Монтеск’є,  Р. Челлена, Й.  Гердера, Ф.  Ратцеля, 
Е. Бюрка, Х. Маккіндера, А. Фергюссона, А. Мехена, К. Хаусхофе-
ра, Г. Спен сера, Н. Спікмена, М. Вебера, Дж. Тюрнера, Дж. Кіфера, 
С. Соловйова,  В.  Ключевського  та  визначте  сутність  геополітики. 
Вивчаючи праці відомих українських геополітиків: М. Грушевсько-
го,  В.  Липинського,  С.  Рудницького,  І.  Лисяк-Рудницького,  С. То-
машівського, М. Драгоманова, Д. Донцова, Р. Лащенко, Б. Крупни-
цького,  Ю. Липи,  А. Яковліва  та  ін.,  розкрийте  сутність  основних 
геополітичних век торів України (слов’янофільський, чорноморсько-
балканський,  чорноморсько-балтійський,  центрально-  і  західноєв-
ропейський, геоцентричний, “східно-західної рівноваги”). Посилаю-
чись  на  останні  документи  і  виступи президента,  інших  керівників 
держави,  сформулюйте  сучасні  геостратегічні  інтереси  і  орієнтири 
України, спрогнозуйте можливі наслідки інтеграції з країнами Захо-
ду і Сходу (СНД, Росія). Поясніть, чи не виступає російське питання 
дестабілізуючим чинником у посткомуністичних державах; чи не іс-
нує для України проблеми російської імперії.

Вивчаючи  четверте  питання  теми,  студенти  мають  усвідомити 
передумови  виникнення  глобалістики,  напрями,  в  яких  вона  роз-
вивається,  ознайомитися  з  її  концепціями,  основними  поняттями: 
глобалізація,  глобальні проблеми,  глобальна криза. Слід визначити 
глобальні  проблеми  людства,  їх  характерні  ознаки,  класифікацію, 
природу та походження; показати взаємозв’язок, динаміку та загос-
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трення глобальних проблем. Спираючись на праці Г. Кана, Е. Вінера, 
Д. Белла, П. Холла, М. Рішоньє, П. Хоукена, Дж. Огілві, П. Шварца, 
Т. Розака, Б. Гаврилишина, А. Печччеі, Зб. Бжезінського, О. Тофле-
ра  та  ін.,  покажіть  найбільш можливі  політичні шляхи  розв’язання 
глобальних проблем людства. Студенти повинні з’ясувати специфіку 
глобальних проблем у постбіполярному світі, зокрема розкрити зміст 
проблем формування нового світового порядку та схарактеризувати 
існуючі нині підходи до їх вирішення. 

Література [12 (с. 271–296); 24; 31 (с. 163–169); 32 (с. 502–539); 
33; 106; 118; 129; 137; 170; 171; 194]

тема 9 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.). 

етнонаціональні спільності і політика
1. Етнонаціональні спільності як суб’єкти і об’єкти політики.
2. Етнонаціональні відносини в процесі політизації українського 

суспільства.
3. Етнонаціональна політика в сучасній Україні.

Методичні рекомендації
Вивчення першого питання треба розпочати зі з’ясування сутності 

понять  “суб’єкт”  та  “об’єкт”  етнонаціональної  політики,  розкрити  
зміст суб’єкт-об’єктних відносин етнонаціональних спільнот-етносів, 
націй, етнічних та етнографічних груп, національних меншин тощо. 
Необхідно з’ясувати зміст словосполучення “етнонаціональні спіль-
ності”,  використовуючи  визначення  понять  “етнос”  та  “нація”. Слід 
встановити, що є об’єктом етнонаціональної політики, а також, як за-
довольняються  етнічні  інтереси  і  потреби різних  етнічних  груп,  які 
механізми застосовуються для гармонізації етнонаціональних відно-
син, врегулювання та локалізації міжнаціональних конфліктів. Крім 
цього,  слід  засвоїти  загальновизнані  принципи  етнополітики,  яких 
дотримуються більшість країн сучасного світу, нормативні  акти ок-
ремих країн та норми міжнародного права, що регулюють етнополі-
тику. 

Розглядаючи друге питання, слід з’ясувати, як процес політизації 
впливає на поглиблення  етнонаціональних відносин в Україні. Ви-
вчення цього питання слід розпочати з розкриття структури внутрі- 
і міжнаціональних відносин,  їх  ідеологічних  засад  (націоналізму  та 
інтернаціоналізму) і основоположних політичних принципів (націо-



38

нальної  єдності  і  взаємодовір’я  між  націями).  Оскільки  у  межах 
з’ясування  сутності  внутрі-  і  міжнаціональних  взаємин  стоять  пи-
тання, пов’язані  з  вирішенням політичних проблем  (здобуття неза-
лежності,  національного  самовизначення,  вибір державно-правових 
форм об’єднання, рівність прав націй,  створення умов для вільного 
розвитку мов і культур, поєднання національних та інтернаціональ-
них завдань тощо), рекомендовано розкрити їх зміст і визначити най-
більш оптимальні шляхи їх розв’язання.

Визначення особливостей етнонаціональної політики в сучасній Ук-
раїні передбачає з’ясування стану етнонаціональних відносин у державі, 
забезпеченості міжетнічних та міжнаціональних стосунків нормативни-
ми актами, розкриття сутності  етнонаціональної політики та  її  основ-
них  принципів. Вивчення  сутності  етнонацональної  полі тики  і  прак-
тики втілення її в життя в сучасній Україні рекомендуємо розпочати із 
з’ясування  особливостей  національного  розвитку.  Глибше  з’ясувати 
зміст цієї особливості рекомендуємо через розкриття таких деструк-
тивних явищ у сучасному політичному житті, як русифікація етнічних 
українців,  деформація  їх  національної  свідомості,  комплекс  меншо-
вартості, неприродний, однак наявно існуючий політико-ідеологічний 
поділ українців на східняків і західників тощо.

Література [2; 5; 9; 35; 37; 38; 45; 68; 80; 82; 86; 
90; 104; 115; 136; 168; 182; 192]

тема 10 (для напрямів “Право”, “Економіка і підприємництво”) 
(2 год.). 

тема 7 (для напряму “Менеджмент”) (2 год.).
Політичний маркетинг і політичний менеджмент

1. Політичне  управління.  Політичне  рішення.  Політична  діяль-
ність.

2. Політичний менеджмент. 
3. Політичний маркетинг. Дослідження політичного ринку. Полі-

тичне прогнозування.
4. Політична іміджологія.
5. Технологія виборчої кампанії. 

Методичні рекомендації
При розгляді першого питання особливу увагу слід  звернути на 

з’ясування взаємозалежності політики  і управління; на встановлен-
ня основних завдань політичного управління; виявлення залежності 



39

ефективності управлінської діяльності. Проаналізуйте та дайте оцін-
ку таким типам управління, як:  “авторитарне”,  “анархічне”,  “демок-
ратичне”,  “ефективне”,  “неефективне”,  “позитивне”,  “негативне”, 
“волюнтариське”,  “директивне”,  “авторитетне”,  “прагматичне  і  мо-
ралізаторське” тощо. Стрижнем управлінської діяльності є ухвален-
ня  рішень.  Політичні  рішення  є  актом  вибору  одного  з  можливих 
варіантів політичної діяльності. Щоб вияснити, що необхідно знати 
суб’єкту управління для ухвалення правильного політичного рішен-
ня,  проаналізуйте  наступні фактори  обставин  впливу  на  політичне 
рішення:  потреби  та  інтереси  різних  категорій  людей;  думки  й  на-
станови  безпосередніх  виконавців  рішення;  принципи  вироблення 
рішень суб’єктом управління; методи ухвалення політичного рішен-
ня (голосування за більшістю і консенсусом); труднощі вироблення 
політичного рішення; правові норми, засоби тиску і заохочення, умо-
вляння і маніпулювання; способи і засоби підвищення ефективності 
управлінського рішення.

Готуючись  до  другого  питання,  студенту  слід  дати  відповідь  на 
питання, що таке менеджмент і що таке політичний менеджмент,  їх 
функції і види. Для визначення сутності і змісту політичного менедж-
менту з’ясуйте особливості менеджменту у різних сферах суспільної 
діяльності;  сформулюйте  основні  вимоги  до  роботи  правлячої  ко-
манди; проаналізуйте схему прийняття політичного рішення (фази, 
алгоритм, методи). Проаналізуйте сутність і рівні політичного ризи-
ку, покажіть чинники та симптоми політичного ризику, дайте оцінку 
політичному  ризику  вцілому. Поміркуйте,  як  можна  вдосконалити 
механізм управління політичним ризиком.

Готуючись  до  третього  питання,  студентові  насамперед необхід-
но осмислити  і уяснити сутність політичного маркетингу як засобу 
органі зації діяльності в політичній практиці. Розглядаючи питання, 
з’ясуйте зміст понять “політичний маркетинг”, “політична позиція”, 
“політична  акція”,  “політичний  патронаж”,  “політичне  насильство”, 
“політичний  міф”,  “політичний  стереотип”,  “політична  програма”, 
“політичне  рекламування”.  З’ясуйте  суть  виборчої  інженерії,  ак-
центуючи  для  цього  увагу  на  методах  виборчої  інженерії,  до  яких 
вдається політична владна еліта; на методиці  і  техніці дослідження 
ефективності полі тичного маркетингу. Пам’ятайте, що дослідження 
політичного ринку передбачає вивчення та аналізування політичної 
культури  суспільства,  рівня  розвитку  партійно-політичних  струк-
тур, банку політичних лідерів (тобто політичної та правлячої еліти). 
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Зверніть увагу на методологію політичного прогнозування. З’ясуйте 
наступні аспекти: раціональне та ірраціональне у політичній науці та 
практиці; передбачуваному і непередбачуване у політиці. Осмисліть 
основні моменти взаємозалежності загальних та спеціальних методів 
передбачення політичного поступу; врахування змін стадій стабіль-
ності та кризових обставин; багатоваріантності та альтернативності 
шляхів  та  можливостей  соціально-політичного  розвитку;  внутріш-
ньополітичного та зовнішньополітичного прогнозування. Розглянь-
те типи (пошуковий, нормативний, вірогідністний тощо), принципи 
(альтернативності,  системності,  безперервності,  верифікації)  про-
гнозів; методи прогнозування (колективної експертної оцінки, “міз-
кова атака”, метод “Дельфи”, побудови сценаріїв, екстраполяції, мо-
делювання тощо). Проаналізуйте основні етапи вироблення прогнозу 
і з’ясуйте критерії його ефективності.

Розглядаючи четверте питання,  з’ясуйте теоретичні  засади полі-
тичної іміджології. Для цього дайте визначення понять “імідж”, “імі- 
джологія”; покажіть спільне й відмінне в  іміджі організації  і лідера; 
проаналізуйте основні елементи іміджу і чинники його формування. 
Особливу увагу зверніть на визначення основних типів іміджу і його 
складових; технології побудови іміджу; на практику іміджмейкерства 
в політичних процесах України.

Готуючись до п’ятого питання, з’ясуйте зміст та прикметні характе-
ристики понять “виборча кампанія”, “виборча технологія”. Розглянь-
те типи та основні етапи виборчих кампаній, з’ясуйте роль головних 
дійових осіб у виборчій кампанії та їх інтереси. Проаналізуйте основ-
ні етапи діяльності в ході виборчої кампанії (зокрема, інформаційно-
аналітичне супроводження виборчої кампанії, процедуру голосуван-
ня  і  підведення  підсумків). Особливу  увагу  необхідно  звернути  на 
практику застосування різних методів організації та адміністрування 
виборів, фінансування виборчих кампаній у виборчій інфраструктурі 
України, наявність випадків маніпуляцій на виборах.

Література [1 (с. 288–292; 298–368); 10; 13; 14; 17; 28; 41; 
44; 54; 55; 64; 65; 67; 73; 78 (с. 47–80); 85; 96; 101; 111; 113;  

120; 121; 133; 139; 141; 150; 161; 163; 164; 196; 199; 200; 202]
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ПИТАННЯ дЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Перелік питань для напряму “Менеджмент”
1. Політика  як  суспільне  явище,  теоретичне  знання  та  форма 

діяльності.
2. Політологія як наука. Предмет, методи, функції, основні закони 

і категорії політології.
3. Політологія у системі суспільствознавства, її роль у формуван-

ні політичних відносин у життєдіяльності суспільства.
4. Політична думка Стародавнього Світу та Середньовіччя.
5. Політичні ідеї мислителів епохи Відродження та Нового часу.
6. Зародження та еволюція провідних політичних доктрин. Сучас-

на зарубіжна політична думка.
7. Плюралізм політичних концепцій ХІХ — ХХ ст.
8. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх 

часів до ХVIII ст.
9. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-

національного відродження і просвітництва.
10. Українська політична думка Нової доби.
11. Політичні концепції українських мислителів ХХ ст.
12. Сутність, структура та функції політичної системи.
13. Типологія політичних систем. Політична модернізація.
14. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політич-

ної системи України.
15. Походження держави, її сутність, ознаки і функції.
16. Форми державного правління та державного устрою.
17. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.
18. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки 

правової держави.
19.  Громадянське  суспільство,  його  сутність  і  основні  проблеми 

формування. Держава і громадянське суспільство.
20. Соціальна держава: необхідність та умови її побудови.
21. Становлення й розвиток правової  держави та  громадянського 

суспільства в Україні.
22. Політична свідомість: поняття, структура, типи і функції. Полі-

тична ідеологія. 
23. Політична культура: поняття, зміст і функції. 
24. Політична  свідомість  та  політична  культура  сучасного  укра-

їнського суспільства. 
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25. Влада  як  соціальний  феномен.  Ресурси  влади.  Класифікація 
влади.

26. Сутність політичної влади, її структура і функції. 
27. Політичний режим, його сутність та типологія. 
28.  Влада і владні відносини в сучасному українському суспільстві.
29. Вибори, їх класифікація та особливості при різних політичних 

режимах. 
30. Принципи виборчого права  та  організація  демократичних  ви-

борів. 
31. Виборчі системи та технології виборів.
32. Політичні вибори і виборчі системи.
33. Основні стадії виборчої кампанії. 
34.  Генеза політичних партій та громадсько-політичних об’єднань і 

їх сучасна класифікація.
35. Партійні системи і їх типологія.
36. Становлення багатопартійності в Україні. Партійна й виборча 

системи в Україні.
37. Світовий політичний процес, його сутність та тенденції розвитку.
38. Цілі  і функції міжнародної політики. Сутність  та  особливості 

міжнародних відносин. 
39. Суперечності геополітичного вибору України і моделі світового 

порядку.
40. Політичне  управління.  Політичне  рішення.  Політична  діяль-

ність.
41. Політичний менеджмент.
42. Політичний маркетинг. Дослідження політичного ринку. 
43. Політична іміджологія.
44. Політичне прогнозування.
45. Технологія виборчої кампанії. 

Перелік питань для напрямів “Право”,  
“економіка і підприємництво” 

1. Політологія як наука. Предмет, методи, функції, основні закони 
і категорії політології.

2. Політологія у системі суспільствознавства, її роль у формуван-
ні політичних відносин у життєдіяльності суспільства.

3. Зародження політичної думки в країнах Стародавнього Сходу: 
Єгипті, Вавилоні, Китаї, Індії.

4. Політичні доктрини Стародавнього Заходу. 
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5. Розвиток політичної думки в Середньовіччі.
6. Відродження:  суть  та  вплив  на  розвиток  політичної  думки. 

Н. Макіавеллі. Макіавеллізм як політична доктрина.
7. Політичні вчення періоду буржуазних революцій у Голландії і 

Англії (Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс).
8. Просвітництво. Проблема природних прав людини в політич-

них поглядах Ф. Бекона і Дж. Локка.
9. Раціоналістичні  трактування  політики  в  працях французьких 

просвітників.
10. Становлення та розвиток соціалістичних, комуністичних, лібе-

ральних, раціоналістичних та утопічних концепцій політики.
11. Сучасна зарубіжна політична думка.
12. Політико-ідеологічні  доктрини:  поняття,  типологія,  інститу-

ціалізація.
13. Лібералізм і неолібералізм.
14. Консерватизм і неоконсерватизм.
15. Ліві та лівоцентристські ідеологічні доктрини.
16. Екстремістські політико-ідеологічні доктрини.
17. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх 

часів до ХVIII ст.
18. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-

національного відродження і просвітництва.
19. Українська політична думка Нової доби.
20. Політичні концепції українських мислителів ХХ ст.
21. Зміст  і  структура,  об’єкти  і  суб’єкти  політичного  життя  сус-

пільства.
22. Соціальна структурованість як чинник політичного життя.
23. Політичне життя сучасного українського суспільства.
24. Сутність, структура та функції політичної системи.
25. Типологія політичних систем. Політична модернізація.
26. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політич-

ної системи України.
27. Походження держави, її сутність, ознаки і функції.
28. Форми державного правління та державного устрою.
29. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.
30. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки 

правової держави.
31.  Громадянське  суспільство,  його  сутність  і  основні  проблеми 

формування. Держава і громадянське суспільство.
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32. Соціальна держава: необхідність та умови її побудови
33. Становлення й розвиток правової  держави та  громадянського 

суспільства в Україні.
34. Політична свідомість: поняття, структура, типи і функції. Полі-

тична ідеологія. 
35. Політична культура: поняття, зміст і функції. 
36. Політична свідомість та політична культура сучасного україн-

ського суспільства. 

Перелік питань для напрямів “Право”,  
“економіка і підприємництво” 

1. Політологія як наука. Предмет, методи, функції, основні закони 
і категорії політології.

2. Політологія у системі суспільствознавства, її роль у формуван-
ні політичних відносин у життєдіяльності суспільства.

3. Зародження політичної думки в країнах Стародавнього Сходу: 
Єгипті; Вавилоні; Китаї; Індії.

4. Політичні доктрини Стародавнього Заходу. 
5. Розвиток політичної думки в Середньовіччі.
6. Відродження:  суть  та  вплив  на  розвиток  політичної  думки. 

Н. Макіавеллі. Макіавеллізм як політична доктрина.
7. Політичні вчення періоду буржуазних революцій у Голландії і 

Англії (Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс).
8. Просвітництво. Проблема природних прав людини в політич-

них поглядах Ф. Бекона і Дж. Локка.
9. Раціоналістичні  трактування  політики  в  працях французьких 

просвітників.
10. Становлення та розвиток соціалістичних, комуністичних, лібе-

ральних, раціоналістичних та утопічних концепцій політики.
11. Сучасна зарубіжна політична думка.
12. Політико-ідеологічні  доктрини:  поняття,  типологія,  інститу-

ціалізація.
13. Лібералізм і неолібералізм.
14. Консерватизм і неоконсерватизм.
15. Ліві та лівоцентристські ідеологічні доктрини.
16. Екстремістські політико-ідеологічні доктрини.
17. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх 

часів до ХVIII ст.
18. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-

національного відродження і просвітництва.
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19. Українська політична думка Нової доби.
20. Політичні концепції українських мислителів ХХ ст.
21. Зміст  і  структура,  об’єкти  і  суб’єкти  політичного  життя  сус-

пільства.
22. Соціальна структурованість як чинник політичного життя.
23. Політичне життя сучасного українського суспільства.
24. Сутність, структура та функції політичної системи.
25. Типологія політичних систем. Політична модернізація.
26. Основні напрями, особливості та проблеми розвитку політич-

ної системи України.
27. Походження держави, її сутність, ознаки і функції.
28. Форми державного правління та державного устрою.
29. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.
30. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки 

правової держави.
31.  Громадянське  суспільство,  його  сутність  і  основні  проблеми 

формування. Держава і громадянське суспільство.
32. Соціальна держава: необхідність та умови її побудови.
33. Становлення й розвиток правової  держави та  громадянського 

суспільства в Україні.
34. Політична свідомість: поняття, структура, типи і функції. Полі-

тична ідеологія. 
35. Політична культура: поняття, зміст і функції. 
36. Політична свідомість та політична культура сучасного україн-

ського суспільства. 
37. Сутність, типологія і функції політичної еліти.
38. Теорії еліт Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса.
39. Сутність і функції політичного лідерства. Типи політичних лі-

дерів.
40. Політичні еліти і лідерство в сучасній Україні.
41. Влада  як  соціальний  феномен.  Ресурси  влади.  Класифікація 

влади.
42. Сутність політичної влади, її структура і функції. 
43. Політичний режим, його сутність та типологія. 
44.  Влада і владні відносини в сучасному українському суспільстві.
45. Поняття “політичний процес”. Структура, характер політично-

го процесу. Типологія політичних процесів.
46. Людина як суб’єкт і об’єкт політичного процесу.
47. Політична  участь  людини.  Класифікація  типів  людей  щодо 

участі в політиці.
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48. Політична сфера суспільства. Політичне життя, його типи.
49. Вибори, їх класифікація та особливості при різних політичних 

режимах. 
50. Принципи виборчого права  та  організація  демократичних  ви- 

борів. 
51. Виборчі системи та технології виборів.
52. Політичні вибори і виборчі системи.
53. Основні стадії виборчої кампанії. 
54.  Генеза політичних партій та громадсько-політичних об’єднань і 

їх сучасна класифікація.
55. Партійні системи і їх типологія.
56. Становлення багатопартійності в Україні. Партійна й виборча 

системи в Україні.
57. Поняття демократії, її зміст та ознаки. Типи і форми демократії. 

Демократичні принципи і демократичні процедури. 
58. Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії.
59. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Ук-

раїні.
60.  Глобалістика та передумови її виникнення. 
61. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності 
62. Світовий  політичний  процес,  його  сутність  та  тенденції  роз-

витку.
63. Цілі  і функції міжнародної політики. Сутність  та  особливості 

міжнародних відносин. 
64. Суперечності геополітичного вибору України і моделі світового 

порядку.
65. Етнонаціональні спільності як суб’єкти і об’єкти політики.
66. Етнонаціональні відносини в процесі політизації українського 

суспільства.
67.  Етнонаціональна політика в сучасній Україні.
68.  Релігія і церква в політичному житті суспільства.
69. Основні релігійні доктрини сучасності.
70. Міжконфесійні відносини в сучасній Україні.
71.  Політичне  управління.  Політичне  рішення.  Політична  діяль-

ність.
72.  Політичний менеджмент.
73.  Політичний маркетинг. Дослідження  політичного  ринку. Полі-

тичне прогнозування.
74. Політична іміджологія.
75. Технологія виборчої кампанії. 
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