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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Політологія являє собою базову навчальну дисципліну, опанування якою є 
обов’язковим для підготовки бакалаврів по спеціальності «філософія». Метою викладання 
навчальної дисципліни політологія є формування у студентів цілісного уявлення про 
політичну систему суспільства, її структуру, основні інститути та функції.  

Відповідно до означеної мети основними завданнями постають:  
- творче осмислення та оцінка політичних ідей минулого та основних політологічних 

теорій; 
- оволодіння систематизованими, цілісними знаннями про політику, політичну сферу 

суспільного життя та політико-владні відносини; 
- урозуміння сутності держави як політичної форми організації суспільства та 

базового елементу політичної системи; 
- засвоєння концептуальних підходів щодо форм і закономірностей функціонування 

політичних інститутів;  
- формування вмінь та навичок самостійно аналізувати суспільно-політичні явища та 

процеси;  
- виховання громадян демократичної держави з високим рівнем патріотизму, 

політичної свідомості та культури. 
Обсяг дисципліни 

 Денна форма 
Кількість кредитів ECTS 4 
Кількість годин:  

 лекції 18 
 практичні / семінарські 16 
 самостійна робота студента 86 

 

Статус навчальної дисципліни                        вибіркова. 
Передумови для вивчення дисципліни полягають у необхідності попереднього опанування 
такими навчальними курсами як філософія, соціологія, правознавство, всесвітня історія. 
Очікувані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

- етапи розвитку світової та української політичної думки; 
- базові сучасні політологічні концепції; 
- структуру і функції політичної системи; 
- теорії походження, парадигми, ознаки, функції держави, характерні особливості 
різних форм державного устрою і державного правління, ознаки демократичного, 
тоталітарного, авторитарного політичних режимів; 
- сутність, ознаки, функції, типологію політичних партій, типологію партійних систем; 
- демократичні принципи сучасних виборів, типологію та особливості виборчих систем; 
- особливості функціонування політичної системи в Україні. 
вміти: 
- застосовувати отримані знання при аналізі державних та світових суспільно-політичних 

процесів;  
- давати характеристику держави за базовими ознаками форми правління та устрою;  
- здійснювати порівняльний аналіз різних політичних режимів;  
- класифікувати політичні партії, партійні та виборчі системи; 
- давати науково обґрунтовану характеристику основним інститутам політичної 
системи України, оцінювати ефективність функціонування різних суб’єктів політики. 



Зокрема, вивчення навчальної дисципліни «Політологія» сприятиме формуванню 
таких загальних та спеціальних компетентностей як: 

 
Шифр 

згідно СВВ 

Компетентності 

 загальні 

ЗК 01 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 02 Здатність спілкуватися іноземною мовою 
ЗК 03. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК 05. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК 06 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина. 

ЗК 07 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства 

 спеціальні 

СК 01 Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-
дослідницький апарат політичної науки. 

СК 02 Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних 
та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної 
політичної думки. 

СК 03 Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у 
різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

СК 04 Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної 
теорії та політичної методології у фаховій діяльності. 

СК 05 Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 
урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 
контекстах їх функціонування. 

СК 09 Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 
фахівців та нефахівців. 

  



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

1. Історія політичної думки. 
2. Політичні інститути і процеси. 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

Разом  у тому числі Разом  у тому числі 
л пр лаб. інд. срс л пр лаб. інд. срс 

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

Змістовий модуль 1. Історія політичної думки 

Тема 1. Політичні ідеї 
античності, 
середньовіччя та 
Ренесансу 

16 2 2   12 16 2    14 

Тема 2. Становлення та 
розвиток ліберальних 
та соціалістичних 
теорій у європейській 
політичній думці 

22 4 2   16 18 2 2   14 

Тема 3. Історія 
політичної думки в 
Україні 

16 2 2   12 18 2 2   14 

Змістовий модуль 2. Політичні інститути і процеси 

Тема 4. Політична 
влада і політичні 
системи 

14 2 2   10 12 2 2   14 

Тема 5. Держава – 
головний інститут 
політичної системи 
суспільства 

24 4 4   16 14 2 2   16 

Тема 6. Політичні 
партії, партійні та 
виборчі системи 

14 2 2 … … 10 14 2 … … … 14 

Тема 7. Політична 
культура і політична 
комунікація 

14 2 2   10 12 2    14 

Усього годин  
120 18 16   86 120 12 8   100 

Структура кожного змістовного модуля складається з трьох блоків – лекційного блоку, блоку 
самостійної роботи та блоку семінарських занять. Ці блоки націлені на забезпечення опанування 
тематикою дисципліни не тільки як результату пасивної роботи «на прийом» під час 
прослуховування лекцій та прочитання рекомендованої літератури у процесі самостійної роботи, але 
й активної творчої діяльності «на віддачу», яка полягає у критичному осмисленні матеріалу лекцій, 
навчальних посібників наукових і публіцистичних статей, кваліфікованій участі у дискусіях під час 
семінарів, підготовці змістовно глибокого та методично правильно оформленого авторського есе по 
тематиці кожного модуля, виконанні контрольного тесту та відповіді на іспиті. Іспит, водночас, є 
формою підсумкового контролю успішності навчання. 



ТЕМАТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Історія політичної думки 

Тема 1. Політичні ідеї античності, середньовіччя та Ренесансу. Патріархально-

патерналістська концепція держави Конфуція. Ідеальна держава Платона. Проблеми 

походження, сутності та форми держави у вченні Аристотеля. Теоретичні погляди Цицерона 

на державу. Компетенції «граду земного» і «граду Божого» у теології Аврелія Августина. 

Питання походження, сутності і форми держави у вченні Фомі Аквінського. Ідея 

розмежування законодавчої та виконавчої влади держави у поглядах Марсилія 

Падуанського. Тлумачення сутності політики у творах Н. Макіавеллі. Погляди на державу 

Жана Бодена. Ідеї представників утопічного соціалізму Т. Мора і Т. Кампанелли. 

Тема 2. Становлення та розвиток ліберальних та соціалістичних теорій у 

європейській політичній думці. Політичні погляди Ш. – Л. Монтеск’є. Вчення про державу 

і право Г. Гроція. Теорія природного права і суспільного договору Б. Спінози. Політичні 

погляди Т. Гоббса. Політичне вчення Дж. Локка. Політичне вчення Ж.-Ж. Руссо. Політико-

правові погляди І. Канта. Політико-правове вчення Г. Гегеля. Теорія ліберальної демократії 

А. Токвіля. Утилітаризм І. Бентама. «Нова політична філософія» О. Конта. Позитивізм 

Г. Спенсера. Закон рівної свободи. Концепція «індустріального суспільства» А. Сен-Сімона. 

Проект суспільного устрою Ш.Фур’є. «Соціалістичне суспільство» Р. Оуена. Науковий 

соціалізм К. Маркса.  Проблеми походження, сутності та історичних перспектив держави у 

працях Ф. Енгельса. Анархія П. Прудона, М. Бакуніна та Ж. Сореля. Ленінська теорія 

соціалістичної революції та диктатури пролетаріату. Політична соціологія М. Вебера. 

Неомарксизм А. Грамші та І. Валерстайна. Американська і французька школи політичної 

науки: неолібералізм і європейський соціалізм. 

Тема 3. Історія політичної думки в Україні. Пам’ятки політичних думок мислителів 

Київської Русі. Релігійно-політичні ідеї митрополита Іларіона. Українська політична думка в 

козацько-гетьманську добу. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-

національного відродження. Ідеї волі та демократії, проблеми відновлення української 

державності. Погляди на державу М. Костомарова. Політичні поезії Т. Шевченка. Політичні 

погляди М. Драгоманова. Політичні погляди С. Подолинського. Погляди на державу 

І. Франка. Політичні погляди М. Грушевського. Соціалізм В. Виниченка. Консервативна 

концепція С. Томашівського. Політичні погляди В. Липинського. Дослідження української 

державності В. Кучабського. Політична позиція М. Михновського. Інтегральний націоналізм 

Д. Донцова. Націократія М. Сціборського. Національно-державницька концепція 

С. Дністрянського. Концепція побудови української державності В. Старосольського. 

Націонал-демократизм О. Бочковського. 



Змістовий модуль 2. Політичні інститути і процеси. 

Тема 4. Політична влада і політичні системи. Особливості політичної влади. 

Суб’єкти і об’єкти політичної влади. Політичне лідерство. Концепція «правлячих класів» 

Г. Моска. Варіанти класифікації еліт В. Паретто. Р. Міхельс: «залізний закон олігархічних 

тенденцій'» у демократії. Р. Манхейм: новий спосіб самоінтерпретації еліти. Теорії 

меритократії Д. Белла. Тенденції розвитку еліт Дж. Бернхема. Процес формування еліт. 

Типологія еліт. Порівняльний аналіз сучасних українських політичних еліт та їхнього впливу 

на політичні процеси у державі. Поняття політичної системи. Функції суспільної системи за 

Т. Парсонсом. Теорія політичної системи Д. Істона. Типологія політичних систем 

Г. Алмонда. Порівняльний аналіз демократичних, авторитарних та тоталітарних систем. 

Політичні принципи і основні концепції демократії. Політична система України на шляху 

демократичного розвитку: проблеми і перспективи.  

Тема 5. Держава – головний інститут політичної системи суспільства. Сутність і 

ознаки держави. Основні концепції походження держави. Функції сучасної держави. Форми 

державного устрою. Форми державного правління. Політичні режими та їх характеристика. 

Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади. Громадянське суспільство і правова 

держава. Вищі органи державної влади сучасної України: особливості взаємодії і розподілу 

влади.  

Тема 6. Політичні партії, партійні та виборчі системи. Поняття політичної партії. 

Походження політичних партій. Класифікація політичних партій. Визначення партійної 

системи. Типологія партійних систем. Однопартійна та гегемоністська партійні системи. 

Партійна система домінування та двопартійна система. Партійні системи обмеженого та 

поляризованого плюралізму. Атомізована партійна система. Визначення виборчої системи. 

Показники ефективності виборчої системи. Порівняльний аналіз виборчих систем та їх 

ефективності. Технологічний аспект впливу виборчого ладу на партійну систему. Три 

соціологічні закони М. Дюверже. Партійна та виборча системи в Україні: етапи становлення 

і сучасний стан. 

Тема 7. Політична культура і політична комунікація. Сутність, структура і 

динаміка політичної культури. Політична свідомість. Політична психологія та ідеологія. 

Політична соціалізація. Політична культура у різних суспільно-економічних і цивілізаційних 

формаціях. Політична культура в Україні. Патріотизм vs націоналізм. Політична 

комунікація: поняття, функції, рівні. Походження і структура сучасної медіа-системи. 

Політичні функції ЗМІ. Взаємодія політичної та медіа-систем. Політика у мережевому 

суспільстві. Стан і проблеми політичної комунікації в Україні. Міжцивілізаційна комунікація 

як геополітична функція України.  
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями 
провідних засад освітнього менеджменту, економіки, права тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; 
активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення 
аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 
- отримати індивідуальні консультації у викладача. 
Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 
запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних та онлайн-занять, 
дотримуватися правил етичної поведінки, поважати думки та права інших 
студентів і викладача; 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 
дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної 
причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних 
графік відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами 
«Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі 
змінами і доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-
03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання (при підготовці творчих есе і 
відповідей на семінарах та іспиті) забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація 
результатів, списування, хабарництво. 

Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на 
засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного 
плюралізму. 

Бали за основні види робіт нараховуються наступним чином: 
- за роботу на лекційних заняттях по кожній темі – 2 бали (1 бал за годину); 
- за роботу на семінарських заняттях по кожній темі – до 5 балів (до 3 балів – за відповідь і 

до 2 балів – за доповнення); 
- за творче авторське есе по тематиці кожного зі змістовних модулів – до 12 балів; 
- за контрольний тест – до 30 балів (по 1 балу за кожну вірну відповідь); 
- за усну відповідь на іспиті – до 30 балів (до 10 балів – за кожне питання). 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за 
шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики  

90 – 100 A відмінно    
83 – 89 B 

добре  
75 – 82 C 
68 – 74 D 

задовільно  
60 – 67 E 
35 – 59 Fx незадовільно з можливістю повторного складання  

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



 


