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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

1.1. Мета викладання дисципліни, її роль у вищій 

економічній освіті 

 

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з функцією та 

роллю політики, її законами, що управляють політичними 

процесами, взаємозалежністю, що виникає між внутрішньою та 

зовнішньою політикою. Політологія сприяє формуванню здібностей 

самостійно аналізувати соціально-політичну ситуацію, що впливає 

на ріст суспільно-політичної активності. Пізнання законів та 

принципів політики – головний зміст учбово-методичного процесу, 

який забезпечує взаємний зв’язок теоретичного змісту, суспільно-

політичної та світоглядної позиції студентів, теоретичних знань та 

їх практичного застосування, а також формування у студентів 

розуміння необхідності створення атмосфери політичного 

партнерства. 

 

1.2. Задачі вивчення дисципліни 

 

Завдання: полягає у вивченні історії та найбільш важливих 

напрямків реальної політики і різноманітних політичних процесів 

як взагалі, так і стосовно України. Роль і місце в учбовому курсі 

важливих та складних теоретичних питань обумовленні 

особливостями розвитку сучасного політичного життя – 

всесвітнього та національного, теоретичною розробленістю тих чи 

інших політичних проблем, а також особливостями національного 

розвитку України та її ролі в сучасному геополітичному просторі. 

 

 По закінченню вивчення курсу «Політологія» майбутні 

фахівці повинні  

Знати:  
- предмет, мету і завдання курсу;  



- основні поняття, концепції політології, політичні явища 

та процеси, які відбуваються в державі та соціумі;  

- історію, типологію та структуру політики;  

- сучасний стан політики в Україні;  

- особливості політичної системи в Україні. 

 

Вміти: 

- розрізняти особливості політичних процесів в Україні та 

світі; 

- використовувати політологічні знання для формування 

особистої політичної культури;  

- читати та аналізувати політологічну літературу; 

- самостійно аргументувати свою політологічну позицію та 

мати політологічний стиль мислення, як необхідну 

складову особливість громадянина України. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Тема 1. Політика як соціальне явище. Політологія в 

системі соціально-гуманітарного знання. 

     Виникнення політики: причини та підходи до зʼясування 
сутності. Уявлення про політику як соціальну реальність. 
Основні функції політики. Структура політики. Специфічні риси 
політики. Взаємовідносини політики з іншими сферами 
суспільства. Рушійні сили політики. Суперечності, потреби та 
інтереси у політиці. Цілі та засоби у політиці, їх взаємозв’язок. 

      Структура політичного знання. Предмет політології. Закони, 

принципи та категорії політології. Структура політології. Основні 

завдання та функції політології. Методологія та методи 

політологічного пізнання. Методика конкретних політологічних 

досліджень. Значення політології для формування політичної 

свідомості та політичної культури студентства. 

Тема 2. Історія світової політичної думки 

      Зародження політичної думки у країнах Стародавнього 

Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції. Політична думка та 



світоглядні ідеї Стародавнього Риму. Політичні ідеї раннього 

християнства. Політична думка часів Середньовіччя.  

     Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної науки. 

Політичні концепції Нового часу. Політичні ідеї доби 

Просвітництва.  

     Політичні вчення XIX ст. Ліберальна політична думка. Теорія 

насильства Л.Гумпловича. Виникнення і розвиток соціально-

політичних утопій. Виникнення, сутність політичної доктрини 

марксизму. 

      М.Вебер про ідеальні типи влади, раціональну бюрократію. 

Теорія еліт. Залізний закон олігархії Р.Міхельса. Міжнародні 

відносини і політичні партії в політологічних дослідженнях XX ст. 

     Основні школи та течії сучасної зарубіжної політології. 

Біхевіористський напрямок у дослідженнях політики. Системний 

аналіз влади. Політична соціологія. Компаративістика. Теорія 

політичних систем. 

Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні. 

      Формування первісних політичних уявлень. Політична думка 

Київської Русі. Морально-правові та релігійні уявлення про 

суспільство. «Руська правда». «Повчання дітям» Мономаха. 

Політичні ідеї у Галицько-Волинській державі, Великому князівстві 

Литовському та в Речі Посполитій. Ідеї політичного і національного 

відродження України (П.Могила, І.Вишенський, С.Яворський). 

      Українська політична думка періоду козацько-гетьманської 

доби. «Конституція Пилипа Орлика». Розвиток політичної думки 

вченими Києво-Могилянської академії. Духовно-моральні виміри 

політики у поглядах Г.Сковороди. 

     Політичні ідеї Кирило-Мефодієвського братства. 

М.Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні. 

Народницька школа в історії української політичної думки. 

Політичні ідеї І.Франка та Л.Українки. 

     Політичні концепції українських мислителів XX ст. Теорія 

національного самовизначення М.Грушевського. Державницька 

ідея В.Винниченка. Націоналізм Д.Донцова. Монархічно-

гетьманська концепція В.Липинського. Політична думка 



міжвоєнної доби в Україні. 

     Формування і розвиток національної школи політології в 

сучасній Україні. 

Тема 4. Політична система суспільства. 

     Місце і роль політичної системи у життєдіяльності 

суспільства. Політична система як фактор стабілізації та розвитку 

політичного життя. Сутність і типи політичних систем. 

Системоутворюючі принципи політичної системи. 

     Характеристика структурних елементів політичної системи. 

Місце держави у політичній системі суспільства. Місце політичних 

партій та громадських організацій в політичній системі суспільства. 

Значення ЗМІ для функціонування політичної системи. Політична 

культура як складова політичної системи. Взаємодія політичної 

системи з економічною, соціальною, правовою та іншими 

системами. 

     Стабільність політичної системи як необхідна передумова її 

нормального функціонування. 

Тема 5. Держава в політичній системі суспільства. 

      Поняття держави, її ознаки, типи. Різноманітні теоретичних 

підходів до походження держави. Відмінність держави від інших 

суб’єктів політичної системи. Протиріччя держави та 

громадянського суспільства, механізм їх вирішення. Держава як 

офіційний представник громадянського суспільства. Типи держав. 

Функції держави. 

      Форми держави. Форми правління, форми устрою, форми 

політичного режиму. Апарат державного управління. Місце і роль 

управлінського апарату у здійсненні державної політики. Державна 

бюрократія. Державний патерналізм. Конституція України про 

соціальну та правову державу. Принципи соціальної, правової 

держави як рух суспільства до політичної свободи. Значення 

соціальної держави для розвитку соціальної демократії, реалізації 

принципу поваги до людської гідності. 

 



     

Тема 6. Політичні режими. Демократія як спосіб 

функціонування політичної системи. 

      Політичний режим як система методів і форм політичного 

володарювання та його взаємовідносини з громадянським 

суспільством, характеристика функціонування політичної системи. 

Основні параметри політичних режимів. Наявність політичного й 

ідеологічного плюралізму та легальної опозиції.  

     Типологія політичних режимів. Характеристика основних 

типів режимів.  

      Основні риси політичного режиму України на сучасному 

етапі. 

      Демократія як гуманістична цінність, процес, спосіб 

функціонування політичного життя, форма здійснення влади. Суть і 

основні ознаки демократії. Багатоаспектність демократії як 

політичного та правового явища.  

      Демократизація як чинник оновлення сучасного світу. 

Конституція України про демократизацію суспільства. Демократія і 

свободи в умовах ринку, різноманітність форм власності, 

політичного плюралізму. 

     Основні концепції демократії. Демократичні принципи. 

Атрибути демократії. Форми демократії. Конституційні гарантії 

демократії. 

     Використання демократичного досвіду людства у процесі 

здійснення політичних реформ в Україні. 

Тема 7. Політичні партії та партійні системи. 

      Виникнення політичних партій. М.Дюверже про головні 

детермінанти утворення політичних партій. М.Вебер про основні 

етапи розвитку політичних партій. Сутність, типи політичних 

партій, їх роль у політичному процесі. Особливості політичних 

партій у порівнянні з групами за інтересами, суспільними 

організаціями, групами тиску, клубами та іншими об’єднаннями. 

     Багатоманітність підходів щодо класифікації політичних 

партій. Поділ партій на кадрові та масові за М.Дюверже. Функції 

політичних партій в суспільстві. 



     Поняття та типи партійних систем. Феномен політичної 

опозиції. Одно- та багатопартійні системи. Чинники, які 

обумовлюють утворення партійних систем. 

     Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні. 

Конституція України про свободу та умови об’єднання громадян у 

політичні партії. Правовий статус політичних партій в Україні. 

Зміст внутрішньопартійної демократії. Внутрішньопартійні 

конфлікти. Фракції. 

Тема 8. Політичні ідеології. 

Поняття політичної ідеології. Політична ідеологія анархізму. 

Ідеологія лібералізму та неолібералізму. Політична ідеологія 

консерватизму та неоконсерватизму. Політична ідеологія 

соціалізму, соціал-демократії (основні відмінності). Сучасні новітні 

політичні ідеології. 

Тема 9. Політика і релігія. Політика і мораль 

 Релігійна та політична свідомість: специфіка і механізм 

взаємовпливу. Політичність релігійних інтересів. Віра в духовному 

світі особи. Релігія та держава. Релігійні інститути і політична 

система. Релігія та демократія. Релігійні держави в сучасному світі.  

     Ідейно-політичні доктрини світових релігій. Соціальна 

доктрина християнства. Протестантизм і політична культура 

сучасного західного суспільства. Соціальний ідеал ісламу 

     Секуляризація та активізація релігій. Модернізація світових 

релігій як фактор зростання їх ролі у політичному житті. Релігія як 

чинник політичної стабілізації. Особливості релігійного ренесансу в 

Україні. Роль релігії у розв’язання глобальних проблем сучасності. 

Міжнародні неурядові організації, фонди, що об’єднують віруючих 

і невіруючих у реалізації справ миру, екології та соціального 

прогресу. 

     Співвідношення політики і моралі як регуляторів суспільного 

життя і засобів соціалізації людини. Концепція взаємин політики і 

моралі в її історичному розвитку. Проблема цілей політичної 

діяльності та засобів її досягнення. Сутність «макіавеллізму». 

Дилема «етики переконаності» та «етики відповідальності» (за 

М.Вебером) у діяльності політика. Суперечності політики і моралі. 



Моральна парадигма сучасного політичного мислення і практики. 

Цінності та принципи політичної етики. Насильство і ненасильство 

у політиці. Етика ненасильства. Політична етика в 

етнонаціональних і соціальних конфліктах. Професійна мораль та 

етика сучасного політика. Проблематика політичної моралі та етики 

у контексті реалій сучасного українського суспільства. 

Тема 10. Конфлікти та кризи в суспільно-політичному житті. 

      Поняття конфлікту як соціального явища. Співвідношення 

соціального та політичного конфлікту. Політичні інтереси та 

суперечності як передумови виникнення конфліктів. Форми, 

моделі, типи, функції політичного конфлікту. Джерела і причини 

конфлікту. Політична криза. Учасники конфлікту, їх 

характеристики. Конфлікт у тоталітарній системі, його особливості. 

Конфлікт у демократичній системі. Політичні конфлікти та кризи 

при переході від тоталітаризму до демократії. Модернізація і 

соціально-політичні конфлікти. Міжнародні конфлікти, їх 

специфіка. Шляхи розв’язання конфлікту. 

      Методи вирішення соціального конфлікту. Роль посередника. 

Особливості виходу з кризи. Стабілізація політичної обстановки. 

Умови досягнення політичного консенсусу. Ненасильницька 

боротьба у розв’язанні конфлікту. Насильство та ненасильство у 

суспільному житті. 

      Західна конфліктологія: історичні та теоретичні аспекти. 

Етапи становлення та розвитку західної конфліктології. Г.Зіммель і 

його роль у становленні теорії соціального конфлікту. Концепції 

соціального конфлікту Л.Козера, Р.Дарендорфа, К.Боулдінга. 

Основні шляхи досягнення національної та соціальної згоди в 

сучасному українському суспільстві. 

Тема 11. Вибори та виборчі системи. 

     Поняття виборів. Види виборів. Абсентеїзм та його причини. 

Виборча система: поняття, основні типи. Мажоритарна, 

пропорційна, змішана виборчі системи. Виборча система України 

та її трансформація на сучасному етапі. 

Тема 12. Міжнародна та воєнна політика. 

     Формування та розвиток політичної думки з проблем 



міжнародних відносин. Поняття міжнародних відносин. 

Міжнародна політика: суть, цілі, функція. Україна на міжнародній 

арені. Тероризм як глобальна проблема. Геополітика. Воєнна 

політика як напрямок діяльності держави. Воєнна політика 

України. 

Тема 13. Політична глобалістика. 

     Політична глобалістика: предмет, структура, категорії. 

Глобальні проблеми сучасності (політичні аспекти). Проблема 

підтримки миру. Демографічна проблема. Проблема подолання 

відсталості. Екологічна проблема. Римський клуб: діяльність у 

напрямку розв’язання глобальних проблем. 

  
 

3. ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота виконується за зазначеними варіантами, 

номер яких відповідає номеру студента у списку групи. Варіант 

містить два питання, які мають бути докладно розкриті. 

 

Варіант № 1. 

1. Предмет і завдання курсу «Політологія». 

2. Права людини та проблема їх реалізації в сучасному 

світі. 

Варіант № 2. 

1. Політика як соціальне явище. Політологія як наука та 

навчальна дисципліна. 

2. Значення політичного прогнозування в умовах 

розвитку українського суспільства. 

Варіант № 3. 

1. Політичні ідеї в країнах Стародавнього Сходу. 

Конфуціанство. 

2. Міжнародні організації: сутність і типологія. 

Варіант № 4. 

1. Політичні вчення Стародавньої Греції і Риму. 

2. Поняття, сутність, особливості політичного 

прогнозування. 



Варіант № 5. 

1. Західноєвропейська 

політична думка 

Середньовіччя. 

2. Глобальні проблеми 

сучасної цивілізації. 

Варіант № 6. 

1.Політичні вчення епохи відродження. 

2.Україна в системі міжнародних політичних 

відносин. 

Варіант № 7. 

1. Політичні ідеї утопічного соціалізму. 

2. Геополітика. 

Варіант № 8. 

1. Політичні ідеї епохи Просвітництва. 

2. Роль міжнародного права в сучасних політичних 

процесах. 

Варіант № 9. 

1. Вчення Шарля Монтескʼє про державу і право. 

2. Поняття, сутність, функції міжнародної політики 

держав. 

Варіант № 10. 

1. Ранньобуржуазні ліберальні концепції політики. 

Проблеми держави і права в поглядах Т. Гоббса і 

Дж. Локка. 

2. Поняття та основні теорії політичних еліт. 

Варіант № 11. 

1. Філософсько- правові концепції політики в 

німецькій класичній філософії. І. Кант і Г.Гегель. 

2. Виборчі системи і процеси. 

Варіант № 12. 

1. Лібералізм і неолібералізм. Консерватизм і 

неоконсерватизм. 

2. Етносоціальна політика в Україні. 

Варіант № 13. 



1. Соціалізм і соціал-демократизм: теорія і практика. 

2. Політичні процеси: поняття «політична участь», 

політичні конфлікти і кризи. 

Варіант № 14. 

1. Ідейні засади політичного екстремізму (анархізм, 

фашизм). 

2. Етносоціальні спільноти та етнополітика. 

Варіант № 15. 

1. Розвиток зарубіжної політології у ХХ ст. 

2. Сутність політичної свідомості, політичної 

культури, політичної соціалізації. 

Варіант № 16. 

1. Становлення і розвиток політичної думки в Україні. 

2. Політична ідеологія: поняття, функції в суспільстві. 

Варіант № 17. 

1. Поняття громадянського суспільства: сутність, 

структура, чинники розвитку. 

2. Основні ідеологічні доктрини сучасності. 

Варіант № 18. 

1. Особливості формування громадянського 

суспільства в Україні. 

2. Поняття, функції і типологія політичних партій. 

Варіант № 19. 

1. Політична система: поняття, структура, місце і роль 

в суспільстві. 

2. Специфіка громадських обʼєднань і рухів як 

політичних інститутів. 

Варіант № 20. 

1. Процеси трансформації політичної системи в 

Україні. 

2. Поняття демократична, соціальна, правова держава. 

Варіант № 21. 

1. Політична влада: сутність, засади, ресурси, 

розподіл. 

2. Формальні і неформальні громадські організації в 

Україні. 



Варіант № 22. 

1. Визначення та типологія політичних режимів. 

2. Місце партій в політичній системі суспільства. 

Особливості сучасної партійної системи України. 

Варіант № 23. 

1. Авторитаризм і тоталітаризм: спільне і відмінне. 

2. Етапи становлення та сучасні реалії місцевого 

самоврядування в Україні. 

Варіант № 24. 

1. Демократія: теорія та політична практика. 

2. Система органів державної влади в Україні. 

Варіант № 25. 

1. Поняття «держава», теорії її походження, ознаки та 

функції. 

2. Місцеве самоврядування: теорії, моделі. 

Варіант № 26. 

1. Форми державного правління. 

2. Форми національно-територіально устрою держави. 

 

 

 

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЗМІСТУ, ОБСЯГУ, 

ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота виконується з урахуванням досвіду, набутого 

студентом при виконанні контрольних робіт з інших гуманітарних 

дисциплін.  

Мета контрольної роботи – виявити вміння студента аналізувати 

джерельну базу, літературу з певної проблеми, узагальнювати 

підібраний науковий та методичний матеріал, логічно правильно 

висловлювати його у письмовій формі та робити власні висновки та 

узагальнення.  

Виходячи з цього, за своєю структурою робота повинна мати: 

 титульний аркуш за зразком; «Зміст», «Вступ», основний 

текст роботи по питаннях з розділами, «Висновки»,  

список використаних джерел і літератури; 



 об’єм контрольної роботи 18 – 20 аркушів А-4. В 

середньому 7-8 сторінок на питання; 

 до питань контрольної роботи студент повинен 

самостійно скласти план із 2 - 3 пунктів, що розкривають 

основні їх аспекти ; 

 текст має починатись вступом (зазначити актуальність і 

значення розгляду питань, мету, завдання, методи, аналіз 

джерел і літератури) та закінчуватись висновками 

(загальні висновки по питаннях);  

 в кінці роботи додається список використаних джерел 

літератури в алфавітному порядку із зазначенням автора, 

назви, місця видіння, видавництва, року видання, 

загальної кількості сторінок; 

 на всі приведені в роботі фактичні, цифрові дані, 

цитування джерел повинні додаватися посилання у 

підстрочнику на відповідній сторінці або у квадратних 

дужках із зазначенням номера джерела у списку джерел і 

літератури та сторінки, з якої взяті відомості – [1, с.143]; 

 контрольна робота  виконується в друкованій формі 

(шрифт 14 Times New Roman, інтервал між рядками – 1,5, 

нумерація сторінок у правому верхньому куті аркушу); 

 робота повинна бути виконана охайно та грамотно. 

 робота виконується державної мовою України. 

 

У випадку, коли без поважних причин контрольна робота не 

представлена за місяць до початку сесії або не зараховується, студент 

не допускається до складання заліку. Він зобов’язаний доопрацювати 

(переробити) роботу відповідно до зауважень викладача і надати її 

разом з незарахованою роботою на повторну перевірку. Повторна 

контрольна робота виконується за тією самою темою.  

Робота повинна бути обов’язково представлена за місяць до 

початку екзаменаційної сесії. Після рецензування її викладачем 

студент допускається до складання заліку. 

 

 



 

5. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Політолóгія від грецького politika, Πολιτικές Επιστήμες (букв. 

(політична епістемологія, політзнання) — державні й суспільні справи і 

logos — слово, поняття, вчення) — соціальна наука про політику, про 

закономірності і випадковості розвитку політичного процесу, функції 

політичної системи та влади, про сутність форми та методи діяльності 

суб'єктів політики та про проблеми міжнародних відносин.  

Коротка історія політології як навчальної дисципліни. 

Наука про владу як знання виникає разом з виникненням самої 

влади. Волхви Давньої України, жреці Стародавнього Єгипту, мудреці 

імператорів Давнього Китаю — усі вони були політологами. Але, як і 

сама влада, політологія до сих пір лишається справою невеликої, 

закритої, касти людей, яку знаний український політолог Дмитро Донцов 

називав провідною верствою. 

Політична наука як наука визначається на рубежі Середньовіччя та 

Нового часу, коли мислителі почали пояснювати політичні процеси за 

допомогою наукового підходу. Основи наукового підходу до політики 

закладають Н. Макіавеллі, Ф. Ніцше, І. Кант, Ж. Боден, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Ш. -Л. Монтеск 'є, Дж. Віко та ін. У цей час спеціальна галузь 

знань про політику іменується по-різному — політична філософія, 

політичне мистецтво, політичне вчення тощо. 

Політологія як самостійна навчальна дисципліна почала 

формуватися в другій половині XIX ст. У 1857 р. Ф. Лейбер починає 

читати цей курс у Колумбійському коледжі, в 1880 р. у цьому ж коледжі 

створюється перша школа політичної науки, що поклало початок 

активному формуванню в США системи політологічних навчальних і 

наукових закладів. 1903 роком датується створення Американської 

асоціації політичних наук. Це пов`язано з розвитком капіталізму та 

банківської системи, демократичних інституцій та потреба в фаховому 

підході до управління та саме запит на кадри для сфери активних 

комунікацій в ієрархії координаційного управління колоніальних та 

постколоніальних держав, якою стали самі США. 



Схожі процеси відбувалися на кінці XIX ст. та на початку XX ст. і в 

Україні. Національно-визвольний рух України потребував чітких знань 

державотворчого процесу, тому в Україні створюється відразу декілька 

політологічних шкіл, найбільш відомою з яких стала політологічна 

школа Миколи Міхновського, який адаптував до українських реалій 

політологічне поняття Націоналізм, сформулювавши основні принципи 

Українського Націоналізму 

Наприкінці XX ст. у США на 1300 кафедрах працювало близько 25 

тисяч фахівців з політології, діяло 100 Вчених рад із захисту дисертацій. 

У Франції викладання «політичних і моральних наук» було 

започатковано ще під час Великої Французької революції. Нині більшість 

французьких провінцій мають інститути політичних наук. 

У Великобританії з 1885 р. функціонує Лондонська школа 

економічних і політичних наук, де здійснюється підготовка працівників 

органів державної влади та управлінців різних рівнів. 

У 1896 р. італійський політолог і соціолог Г. Моска публікує книгу 

«Елементи політичної науки», що дає підстави говорити про поширення 

політичної науки у Європі починаючи з кінця ХIХ ст. Процес 

остаточного становлення політології завершився на Міжнародному 

колоквіумі з політичних наук (Париж, 1949 р.), який був організований 

ЮНЕСКО, і де було визначено зміст предмету цієї науки та 

рекомендовано включити курс політології для вивчення в системі вищої 

освіти як загальнообов'язкової дисципліни. З 1949 р. функціонує 

Міжнародна асоціація політичних наук, членом якої з 1999 р. є й Україна. 

Політологія в Україні. 

В Україні у 80-ті роки XVII ст. в Академії Ієзуїтів та Йозефінському 

університеті викладався курс «Політичні і комерційні знання». Лекційні 

курси «Політичне право і право націй», «Політичні знання і австрійське 

законодавство» в різні часи читалися також у Львівському університеті. 

У радянський період розвитку України політичні проблеми 

розглядалися такими навчальними дисциплінами як науковий комунізм, 

історія КПРС, теорія держави і права та ін., проте їх вивчення мало 

догматичний, однобокий характер. Політологія як новий навчальний 

курс починає викладатися в усіх вищих навчальних закладах України 



лише після розпаду СРСР, при тім «політологами» починають себе 

називати колишні апологети «наукового комунізму», а свої знання 

починають видавати за політологію. Так, при Київському національному, 

Одеському, Дніпропетровському, Харківському, Львівському 

університетах та інших освітніх закладах здійснюється підготовка 

спеціалістів, захищаються кандидатські та докторські дисертації, 

видається чимало наукової та навчальної літератури, спеціальні журнали 

та збірники, але справжня політологія до сих пір не є доступною для 

освоєння в наукових закладах України.  

Також, засоби масової інформації починають зі свого боку видавати 

політичний розділ соціології, який займається політичними технологіями 

за політологію, а знавців політичних технологій видавати за політологів. 

Політологія як навчальна дисципліна. 

Як навчальна дисципліна, політологія включає в себе такі основні 

дидактичні одиниці: предмет політології та її методологія; історія 

світової політичної думки; розвиток політичної думки в Україні; теорія 

влади і владних відносин; політична система суспільства; політична 

культура; політичні партії та партійні системи; політичні еліти та 

лідерство; світовий політичний процес; політичне прогнозування та ін. 

Усю сукупність проблем, які вивчає політологія, можна згрупувати у 

такі умовні розділи: вступ у політологію, історія політичних вчень, 

теоретична та практична політологія. Головне завдання політології як 

навчальної дисципліни — опрацювання і таке викладення загально-

теоретичного і практичного матеріалу, щоб відповідно до завдань 

політологічної підготовки спеціалістів будь-якого профілю, у доступній 

формі дати їм необхідний мінімум наукових політологічних знань. 

Основні методи політології. 

Історичний. Полягає у вивченні політичних процесів, явищ, 

політичних систем в історичному плані з точки зору їх історичного 

взаємозв 'язку та розвитку. 

Інституційний. Вивчення інститутів, за допомогою яких 

здійснюється політична діяльність (держави, партій, рухів, об'єднань 

тощо). 

Соціальний. Сприяє з'ясуванню соціальної зумовленості політичних 



явищ і процесів, зокрема, впливу на політичну систему економічних 

відносин, соціальної структури, моралі, культури, релігії. 

Емпіричний (прикладний). Досліджує політичну дійсність шляхом 

спостереження, експерименту, фокусованого групового інтерв'ю, аналізу 

документів, анкетування тощо 

Системний. Забезпечує цілісне сприйняття об'єкта дослідження і 

всебічний аналіз зв'язків між окремими його елементами в межах цілого. 

Структурно-функціональний. Передбачає розчленування 

політичного явища на складові частини з подальшим аналізом вивчення 

їх ролі для суспільства, соціальних змін індивидів. 

Соціально-психологічний (біхевіорестичний). Орієнтує на вивчення 

поведінки груп, класів, мас і особистостей, що виконують будь-яку 

політичну діяльність, спрямовану на досягнення тієї чи іншої політичної 

мети. 

Порівняльний. Зіставлення однотипних політичних явищ 

(політичних режимів, державного устрою тощо), різних способів 

реалізації одних і тих самих політичних функцій, політичних рішень і т. 

д. Дає можливість встановити спільні і відмінні риси політичного життя 

різних епох, народів, країн. 

Політичного моделювання. Припускає оперативну оцінку 

передбачуваного розвитку політичних подій, на основі яких можна 

прийняти ефективні рішення. 

Антропологічний. Вивчення зумовленості політики не соціальними 

чинниками, а природою людського роду. 

Космофізичний або Ноосферний. Вивчення зумовленості 

космофізичними чинниками та їх впливу через особистості та хвороби 

політиків на соціально-політичні та економічні чинники, на природу 

геофічичних та метеорологічних явищ та антропогенну діяльність. 

Започаткували ноосферно-космофізичний напрямок 

В.І.Вернадський, та А.Л.Чижевський Саме О.Л.Чижевський(1897—

1964)- біофізик, показав вплив космічних фізичних факторів на процеси в 

живій природі, у тому числі, на соціально-історичні процеси. 

Беспосередньо вплив через особистості в історії показав і Девід Оуэн, 

англійський лікар та політик: "характерна риса "хюбриса" - небажання 



визнання помилок та асоціальна і аморальна політика". Він та інші 

автори показують маніакальність поведінки відомих політиків (Гітлер, 

Сталін). Сучасники, це школа ноосферної економіки Самаріної-Дорошко, 

роботи біофізика Ю.С.Ворони, що не тільки коментують фактографічний 

супровід подій сучасності, а програмно, на випередження прогнозують 

події в природі та соціумі, як відображення космофізичних чинників і 

доповнюють один одного, продовжуючи розвиток напрямку ноосферного 

космізму. Данний напрямок є найбільш інтеграційній та системно 

взаємно повязує методологію системологічного та натуралістичного 

напрямків, позбавляючи субїективного, модельного, віртуалізовано 

теоретичного утопізму та неадекватності. 

Функції політології. 

Описова. (Гносеологічна) Полягає у пошуку відповідей на запитання: 

якою насправді є політична дійсність? у чому її природа та специфіка? 

хто виступає суб'єктом політики? 

Пояснювальна. Дозволяє знайти відповіді на запитання: чому певні 

факти політичної дійсності існують? чому ці факти мають саме такі 

властивості? 

Інструментальна. Пов'язана з пошуками відповідей на запитання 

щодо вибору форм і видів політичної дії з метою досягнення бажаного 

результату. 

Інноваційна. Прагне надати прогнозам і висновкам максимальну 

наукову обгрунтовану і максимальну контрольовану форму. 

Прогностична (експертна). Полягає у відповіді на запитання: якою 

буде політична дійсність або коли відбудуться певні політичні події. 

Результатом цієї функції є поява прогностичних гіпотез. 

Методологічна. Охоплює способи, методи і принципи теоретичного 

дослідження політики і практичної реалізації набутих знань. 

Світоглядна. Утверджує цінності, ідеали, норми, які характеризують 

цивілізовану політичну систему, політичну культуру соціальних 

суб'єктів. 

Функція політичної соціалізації. Забезпечує процес включення 

людини в політичну сферу життя суспільства і формування певного типу 

політичної культури. 



Прикладна (управлінська). Розробляє критерії ефективності 

діяльності парламенту, партій, рухів, лідерів, забезпечує провідною 

інформацією про стан справ і знання засобів ефективного впливу. 

Нормативна. Проявляється в регламентації відносин між суб'єктами 

політичного життя. 

Ідеологічна. Полягає у розробці стратегії та напрямків розвитку 

суспільства, його політичних інститутів, політичних процесів тощо. 
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ДОДАТОК Б 

 

ПИТАННЯ ДО СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЗАЛІКУ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Політика як суспільне явище. Суб'єкти, структура і функції 

політики.  

2. Місце політології в системі наук про суспільство.  

3. Об'єкт, предмет і структура політології.  

4. Основні категорії, методи і функції політології.  

5. Політичні ідеї в країнах Стародавнього Сходу. 

Конфуціанство.  

6. Політичні вчення в Стародавній Греції. Платон. Аристотель.  

7. Політична думка у Стародавньому Римі.  

8. Західноєвропейська політична думка Середньовіччя 

(Августин Блаженний, Фома Аквінський, Марсилій 

Падуанський).  

9. Політичні вчення епохи Відродження. Ніколо Макіавеллі. 

Макіавеллізм.  

10. Політичні ідеї утопічного соціалізму (Т.Мор, Т.Кампанелла). 

Критично-утопічний соціалізм.  

11. Просвітництво. Вчення Шарля Монтеск'є про державу і 

право.  

12. Ранньобуржуазні ліберальні концепції політики. Проблеми 

держави в права в поглядах Т.Гоббса і Дж. Локка.  

13. Філософсько-правові концепції політики в німецькій 

класичній філософії. І.Кант, Г.Гегель.  

14. Лібералізм і неолібералізм.  

15. Консерватизм і неоконсерватизм.  

16. Соціалізм і соціал-демократизм: теорія і практика.  

17. Марксистська концепція політики. Ленінізм.  

18. Ідейні засади політичного екстремізму (анархізм, фашизм, 

троцькізм).  



19. Політичні знання у Київській Русі. Писемні пам'ятки і 

джерела.  

20. Українська політична думка литовсько-польської і козацько-

гетьманської доби (XVI-XVIII століття).  

21. Політична думка України в XIX столітті.  

22. Сутність, види і функції влади. Політична влада. Концепції 

влади.  

23. Ресурси й легітимність політичної влади.  

24. Політичний режим, його сутність та типологія.  

25. Політичний процес, його структура і характер. Класифікація 

політичних процесів.  

26. Особа як суб'єкт політики. Політична поведінка і участь в 

політиці. Основні форми політичної участі.  

27. Політична соціалізація: сутність, етапи.  

28. Сутність, структура і функції політичної системи. Типи 

політичних систем.  

29. Сучасні теорії політичної системи. Концепція політичної 

системи Д.Істона.  

30. Особливості політичної системи сучасної України.  

31. Сутність, ознаки та функції держави. Теорії походження 

держави.  

32. Форми державного правління та державного устрою. Вищі 

органи сучасної держави і поділ державної влади.  

33. Громадянське суспільство, його сутність, основні риси.  

34. Правова держава: визначення, сутність, основні ознаки.  

35. Становлення і розвиток правової держави і громадянського 

суспільства в Україні.  

36. Сутність, генезис і функції політичних партій, їх типологія.  

37. Партійні системи. Типологія партійних систем.  

38. Політичні партії в Україні. Становлення багатопартійності.  

39. Поняття "суспільно-політичний рух". Основні тенденції і 

типи сучасних суспільно-політичних рухів.  

40. Поняття демократії, її зміст та ознаки.  

41. Типи і форми демократії. Демократичні принципи і 

демократичні процедури.  



42. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній 

Україні.  

43. Етнонаціональні спільноти як об'єкти і суб'єкти політики.  

44. Нація як історична спільність людей. Теорії походження 

нації. Особливості формування української нації.  

45. Національний суверенітет і політичне самовизначення націй.  

46. Етнополітика та її місце в гармонізації етнонаціональних 

відносин.  

47. Сутність, типології і функції політичної еліти.  

48. Теорії еліти. Шляхи формування політичних еліт.  

49. Сутність, витоки і функції політичного лідерства.  

50. Типологія та механізми формування політичного лідерства.  

51. Політична свідомість: поняття, структура, функції.  

52. Політична ідеологія: поняття, структура і функції.  

53. Політична культура: поняття, зміст і функції.  

54. Типологія політичної культури.  

55. Політична свідомість та політична культура сучасного 

українського суспільства.  

56. Вибори та виборчі системи. Основні типи виборчих систем.  

57. Принципи виборчого права та організація демократичних 

виборів.  

58. Поняття маркетингу. Функції і види політичного 

маркетингу.  

59. Політичне рекламування та імідж.  

60. Поняття, функції і види менеджменту. Політичний 

менеджмент.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


