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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

«Історія політичної думки в Україні» є базовою нормативною дисципліною, 

предметом якої постають політичні аспекти народжених на території України філософських, 

історичних, суспільствознавчих, правових ідей на тлі розвитку світової політичної думки і 

політології як науки. В курсі цієї дисципліни також аналізуються приклади практичного 

втілення їх у суспільному житті, зокрема у процесі українського державотворення. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія політичної думки в Україні» є 

формування у студентів відповідних загальних і спеціальних компетентностей та досягнення 

програмних результатів, визначених стандартом вищої освіти (СВВ) за спеціальністю 052 

«Політологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (Наказ МОН України від 20 

липня 2020 року № 911), які стосуються знання умов формування, закономірностей і 

особливостей розвитку політичної думки в Україні, розуміння основних ідей, концепцій і 

напрямів, аналізу витоків, суті і перспектив української політики, всієї політичної сфери 

суспільного життя в Україні. 

Зокрема, вивчення навчальної дисципліни «Історія політичної думки в Україні» 

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. 



Опанування курсом дисципліни «Історія зарубіжних політичних вчень» має зробити 

наступний внесок у досягнення загальних програмних результатів навчання за спеціальністю 

«Політологія»: 

Шифр  Програмний результат Результат вивчення дисципліни 

РН 01 Розуміти предметну область, 

етичні та правові засади 

професійної діяльності. 

Знати витоки та зміст, народжених на 

українській землі основних філософських 

парадигм щодо розуміння сутності політики та 

держави, а також співвідношення моралі, 

політики та права.  

РН 02 Вільно спілкуватися державною та 

однією з іноземних мов усно і 

письмово у професійній діяльності. 

Вміти чітко формулювати та висловлювати 

власну думку, застосовуючи політологічні 

терміни українською мовою, використовувати 

знання іноземних мов для аналізу 

іншомовного масиву професійних текстів. 

РН 03 Вміти критично мислити у сфері 

професійної діяльності. 

Вміти критично оцінювати внесок українських 

мислителів минулого у політичну науку та 

можливості його застосування у сучасності, а 

також інтерпретацію їхніх думок сучасними 

дослідниками. 

РН 04. Мати навички професійної 

комунікації. 

Мати навички використання знання 

проблематики історії політичної думки в 

Україні у дискусійному форматі, беручі участь 

у професійному обговоренні винесених тем на 

наукових конференціях, семінарах, круглих 

столах, дебатах тощо. 

РН 05 Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній 

діяльності. 

Самостійно використовувати Інтернет-ресурси 

для пошуку першоджерел та навчальних 

матеріалів з політичної думки в Україні.  

Вміти залучатися та організовувати 

спілкування у процесі онлайн-навчання.  

РН 06 Знати свої права та обов’язки як 

члена демократичного суспільства 

та використовувати їх у 

професійній діяльності. 

Знати основні підходи та динаміку змін щодо 

ставлення та розуміння сутності демократії, 

прав та свобод людини українськими 

мислителями та державними діячами.  

РН 07 Розуміти історію, закономірності 

та етапи розвитку предметної 

сфери політології, знати її цінності 

та досягнення. 

Знати основні етапи розвитку політичної 

думки в Україні та розуміти їхні ціннісні 

пріоритети. 

РН 08 Вміти використовувати базовий 

категорійно-понятійний та 

аналітично- дослідницький апарат 

політичної науки. 

Знати основні категорії та поняття, 

сформульовані в Україні політичними 

мислителями минулого. Володіти навичками 

здійснення ґрунтовного порівняльного та 

критичного аналізу політичних ідей та 

практик українських мислителів та політиків. 

РН 09 Вміти застосовувати політологічне 

мислення для розв’язання 

теоретичних та практичних 

проблем у політичній сфері на 

основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки. 

Знати основні одвічні проблеми, які існують у 

політичній сфері в Україні, а також підходи до 

їх формулювання та розв’язання, котрі були 

запропоновані на різних історичних етапах 

різними політичними вченнями. Вміти 

пояснити події сучасного політичного життя в 

Україні, ґрунтуючись на теоретичному 

фундаменті політичних вчень минулого.  



РН 11 Застосовувати інструментарій 

нормативної та емпіричної 

політичної теорії, політичної 

методології, порівняльної та 

прикладної політології, 

міжнародних та глобальних студій 

у фаховій діяльності. 

Знати абстрактно-розумовий та емпіричний 

інструментарій, а також методологічні 

підходи, які були запроваджені видатними 

українськими філософами для вивчення 

теоретичних та практичних проблем у 

політичній сфері суспільного життя у 

минулому. Вміти залучати їхній досвід для 

пошуку шляхів вирішення завдань сучасних 

політичних наук.  

РН 12 Вміти аналізувати взаємодію 

політичних акторів та інститутів, 

владу та урядування, політичні 

системи та режими, політичну 

поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 

Знати запропоновані класиками української 

політичної думки формулювання сутності, 

походження, мети і засобів політичної влади 

та держави, вимог до правителя, еліт і 

підданих, рекомендації щодо розбудови 

української держави, оптимальних форм 

політичної взаємодії в Україні та вміти 

екстраполювати їх на події сьогодення. 

РН 13 Вміти аналізувати публічну 

політику на місцевому, 

національному, європейському та 

глобальному рівні. 

Знати базові тлумачення цілей, рушійних сил і 

детермінант внутрішньої та міжнародної 

політики України, вміти обирати релевантні 

відправні позиції розроблених на території 

України політичних теорій для аналізу 

політичних інститутів і процесів у різних 

часових і просторових вимірах.  

PH 14 Застосовувати теорії та методи 

прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у 

професійній діяльності. 

Знати не тільки теоретичні, але й політико-

правові та прикладні аспекти політичних 

вчень в Україні, методи політичної 

комунікації, які використовували українські 

мислителі та політичні діячі. Володіти 

базовим набором цитат провідних українських 

мислителів для підкріплення власної думки. 

РН 15 Конструювати дизайн, розробляти 

програму та виконувати 

політологічні дослідження з 

використанням сучасних методів, 

технологій та інструментарію 

політичного аналізу. 

Вміти складати план, формулювати усні 

виступи, оформляти письмові роботи (тези, 

есе, реферати) у відповідності до методичних 

рекомендацій та вимог ДСТУ.  

PH 16 Презентувати результати 

теоретичних і прикладних 

досліджень фахівцям і широкій 

аудиторії, засобам масової 

інформації, експертам з інших 

галузей знань. 

Володіти навичками класичної риторики. 

Вміти використовувати епічні (історичні, 

літературні) образи, які були розглянуті під 

час вивчення матеріалу, яскраві вислови 

українських діячів у своїх усних виступах та 

текстах. 

  



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма навчальної дисципліни складається з вступної лекції та трьох 

змістових модулів: 

1. Політична думка в Україні часів Середньовіччя та Відродження. 

2. Політична думка в Україні Нового часу (козацької доби). 

3. Ліберальні, соціалістичні та націоналістичні ідеї в Україні ХІХ-ХХ століть.  

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 та першоджерел, 

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. 

№ Назва теми Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Політична думка в Україні: предмет, 

проблематика, етапи. 

2 2 8 

Модуль 1. Політична думка в Україні часів Середньовіччя та Відродження. 

2 Політична проблематика у творах 

мислителів давньої Русі. 

4 2 10 

3 Політична думка в Україні часів 

Відродження. 

4 2 10 

Модуль 2. Політична думка в Україні Нового часу (козацької доби). 

4 Політична думка в Україні першої 

половини XVII століття. 

2 2 10 

5 Політичні ідеї та політична практика в 

Україні періоду національно-

визвольної війни. 

4 2 10 

6 Політична діяльність та державницькі 

проекти Івана Мазепи та Пилипа 

Орлика. 

4 4 10 

7 Українська політична думка епохи 

Просвітництва (друга половина XVIII 

ст.). 

4 2 8 

Модуль 3. Політтичні ідеї в Україні ХІХ-ХХ століть. 

8 Зародження ліберально-

демократичних ідей в Україні (кінець 

ХVІІІ - початок ХІХ ст.). 

2 2 10 

9 Політичні ідеї в Україні середини ХІХ 

століття. 

4 4 12 

10 Основні принципи державницької 

концепції Михайла Драгоманова. 

4 4 10 

11 Cуспільно-політичні погляди Івана 

Франка. 

2 2 10 



12 Українська політична думка та 

українське питання на революційному 

зламі (1917 - поч. 1930-х). 

4 4 10 

Разом за курс - 180 год 40 32 108 
 

ТЕМАТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Політична думка в Україні: предмет, проблематика, етапи. Предмет та мета 

курсу «Політична думка в Україні». Базова проблематика політичного дискурсу в Україні. 

Етапи становлення і розвитку політичної думки в Україні та особливості її вивчення.  

Модуль 1. Політична думка в Україні часів Середньовіччя та Відродження. 

Тема 2. Політична проблематика у творах мислителів давньої Русі. Суспільно-

політичний устрій давньої Русі. Філософсько-політичні аспекти у «Слові про закон і 

благодать» мітрополіта Ілларіона. Проблема походження держави та характеру влади у 

«Повісті врімінних літ». Вимоги до правителя у «Повчанні» Володимира Мономаха. Про 

дотримання владної  ієрархії та залучення іноземців до вирішення внутрішніх конфліктів у 

«Слові о полку і гореві князя Ігоря». 

Тема 3. Політична думка в Україні часів Відродження. Ідеї Ренесансу у спадщині 

Станіслава Оріховського-Роксолана. Органічна концепція організації державної влади 

Оріховського. Влада і закон – теорія природного права у творах Оріховського. Політичний та 

етнічний патріотизм Оріховського. Концепція соборноправності - християнська 

соціалістична утопія Івана Вишенського. Критика унії Вишенським. 

Модуль 2. Політична думка в Україні Нового часу (козацької доби). 

Тема 4. Політична думка в Україні першої половини XVII століття. Суспільно-

політична ситуація та стан політичного мислення на українських землях у XVII столітті. Петро 

Могила про сутність і мету держави. Погляди Могили на форму і функції держави. Петро 

Могила про свободу людини закон і мораль. Погляди Петра Могили та Івана Борецького на 

майбутнє української держави. Гуманістичні ідеї Інокентя Ґізеля. Політичні ідеали та 

політична практика Юрія Немирича. 

Тема 5. Політичні ідеї та політична практика в Україні періоду національно-

визвольної війни. Політичні передумови національно-визвольної війни під проводом 

Богдана Хмельницького. Державницька концепція Богдана Хмельницького та її реалізація. 

Проект української автономії у Зборівському договорі. Обриси Козацької держави у 

«Березневих статтях» (1654) та їхня подальша імплементація. Політичні ідеали Юрія 

Немирича та їхнє відображення у Гадяцькому договорі (1657 р.). 

Тема 6. Політична діяльність та державницькі проекти Івана Мазепи та Пилипа 

Орлика. Політичне сходження Івана Мазепи. Розширення гетьманської влади І. Мазепи на 

усі українські землі та забезпечення її соціально-економічного підґрунтя. 

Зовнішньополітична гра гетьмана Мазепи задля здобуття суверенітету. Демократичний 

проект української держави Пилипа Орлика. 

Тема 7. Українська політична думка епохи Просвітництва (друга половина XVIII 

ст.). Плюралістичний підхід до визначення причин існування державної влади Феофана  

Прокоповича. Форми державної організації життя суспільства за Ф. Прокоповичем та 

обґрунтування ним переваг абсолютної спадкової монархії. Теорія природного права і 

суспільного договору в інтерпретації Якова Козельського. Модель оптимальної суспільної 

організації Я. Козельського: внутрінші та зовнішні чинники. 



Модуль 3. Ліберальні, соціалістичні та націоналістичні ідеї в Україні (кінець ХVІІІ - 

початок ХХ ст.). 

Тема 8. Зародження ліберально-демократичних ідей в Україні (кінець ХVІІІ - 

початок ХІХ ст.). Свобода людини (сродність) як основа політичного устрою у філософії 

серця Григорія Сковороди. «Історія Русів» як перший прояв політичного лібералізму в 

українській політичній думці. Ліберально-демократичні ідеї та декабристський рух в Україні. 

Тема 9. Політичні ідеї в Україні середини ХІХ століття. Ліберальні ідеї (свобода 

людини) у творах Тараса Шевченка. Демократичні ідеї (народовладдя) у творах Тараса 

Шевченка. Соціалістичні ідеї (боротьба з експлуататорами) у творах Тараса Шевченка. 

Націоналістичні ідеї (визволення України та утворення власної держави) у творах Тараса 

Шевченка. Проект слов’янської федерації Миколи Костомарова. Погляди Костомарова на 

громадянське суспільство як інститут соціальної взаємодії в українському політичному 

менталітеті. 

Тема 10. Основні принципи державницької концепції Михайла Драгоманова. 

Політична свобода як основа демократичного розвитку у державницькій концепції Михайла 

Драгоманова. Принцип політичної нації у державницькій концепції Михайла Драгоманова. 

Принципи зовнішнього та внутрішнього федералізму у державницькій концепції Михайла 

Драгоманова. Принципи організації та функції місцевого самоврядування у державницькій 

концепції Михайла Драгоманова. 

Тема 11. Cуспільно-політичні погляди Івана Франка. Погляди І. Франка на економічну 

рівність як умову свободи і соціалістичну революцію як спосіб її досягнення. Відображення 

ліберально-демократичних устремлінь І. Франка у його критиці марксистських способів 

побудови «світлого майбутнього». І. Франко про національну емансипацію як передумову 

свободи індивіда. Проекти І. Франка щодо найкращого соціально-політичного устрою в 

Україні. Парадоксальність патріотизму І. Франка. 

Тема 12. Українська політична думка та українське питання на революційному 

зламі (1917 - поч. 1930-х). Основні політичні постулати Михайла Грушевського. Соціалізм з 

українським обличчям - політичний ідеал Володимира Винниченка. Український 

консерватизм В’ячеслава Липинського. Концепція державної структури України Симона 

Петлюри. Більшовицька українізація Миколи Скрипника. Лев Троцький про українське 

питання. 
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