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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

«Вступ до політології» є базовою нормативною дисципліною, яка дає студентам 

розуміння поняття «політика», формує уявлення щодо політології як науки про політичну 

сферу суспільного життя та ознайомлює студентів з базовими категоріями цієї науки. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до політології» 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 предметної сфери політичних наук, розуміння їхньої 

проблематики, опанування категоріально-понятійним апаратом політології як науки, та 

напрацювання навичок використання цих знань для аналізу і вирішення питань сучасної 

політичної теорії та практики. 

Зокрема, вивчення навчальної дисципліни «Вступ до політології» 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 «Вступ до політології» 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 зміст основних підходів до розуміння 

сутності політики влади та урядування, а 

також відносин між політичними акторами на 

глобальному, національному і місцевому 

рівні.  

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 наукові підходи 

до тлумачення цілей політичної діяльності та 

можливості їхнього застосування на 

практиці, чітко керуватися платонівським 

принципом «Тут навчають сумніватися!» при 

вивченні матеріалу. 

РН 04. Мати навички професійної 

комунікації. 

Мати навички використання знання 

політологічної проблематики 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 навчальних матеріалів, 

наукових та публіцистичних статей, які 

стосуються питань політичних наук. 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.  

РН 07 Розуміти історію, закономірності та 

етапи розвитку предметної сфери 

політології, знати її цінності та 

досягнення. 

Знати основні етапи розвитку політичної 

думки і політології як науки та розуміти їхні 

ціннісні пріоритети. 

РН 08 Вміти використовувати базовий 

категорійно-понятійний та 

аналітично- дослідницький апарат 

політичної науки. 

Знати основні категорії та поняття 

політології. Володіти навичками його 

використання у процесі навчання та 

комунікації. 

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 актуальні проблеми, які існують у у 

політичній сфері, а також основні підходи до 

їх формулювання та розв’язання. Прагнути 

пояснити події політичного життя, 

ґрунтуючись на теоретичному фундаменті 

політології.  



РН 11 Застосовувати інструментарій 

нормативної та емпіричної 

політичної теорії, політичної 

методології, порівняльної та 

прикладної політології, 

міжнародних та глобальних студій у 

фаховій діяльності. 

Знати базовий інструментарій, а також 

методологічні підходи, які використовуються 

для вивчення теоретичних та практичних 

проблем у політичній сфері суспільного 

життя. Отримати первинні навички його 

залучення для пошуку шляхів вирішення 

практичних завдань.  

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 формулювання сутності, 

походження, мети і засобів політичної влади 

та держави, закономірності функціонування 

політичної системи, вимог до політичних 

лідерів та еліт, рекомендації щодо 

оптимальних форм партійних та виборчих 

систем. 

РН 13 Вміти аналізувати публічну 

політику на місцевому, 

національному, європейському та 

глобальному рівні. 

Знати базові тлумачення цілей, рушійних сил 

і детермінант діяльності політичних 

інститутів.  

PH 14 Застосовувати теорії та методи 

прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у 

професійній діяльності. 

Мати уявлення про основні прикладні 

аспекти політології, партійної та 

організаційної діяльності, методи політичної 

комунікації,. 

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. 

Вміти використовувати політологічну 

термінологію. Мати навички грамотного 

артикулювання своїх думок.  

  



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

1. Політологія як наука про політику. 

2. Базові категорії політології. 

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 заліку. Залік, водночас, є формою підсумкового 

контролю успішності навчання. 

№ Назва теми Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Політологія як наука про політику. 

1 Політика як покликання та професія. 2  10 

2 Політика як сфера суспільних 

відносин. 

2 2 10 

3 Об’єкт, предмет, методи та функції 

політології. 

2 2 10 

4 Основні етапи розвитку політичної 

думки та політології як науки. 

2 2 10 

Модуль 2. Базові категорії політології. 

5 Політична влада. 2 2 12 

6 Політична система. 2 2 12 

7 Держава: сутнісні ознаки та функції. 2 2 12 

8 Політичні партії та партійні системи. 2 2 12 

9 Політичне лідерство та політичні 

еліти. 

2 2 12 

10 Політична культура і політична 

комунікація. 

2 2 12 

Разом за курс - 150 год 20 18 112 
 

  



ТЕМАТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. Політологія як наука про політику.  

Тема 1. Політика як покликання та професія. Важливість вивчення політики. 

Перспективи фахівців спеціальності «політологія». Вимоги до якостей майбутнього 

політолога. Загальні положення стандарту вищої освіти України зі спеціальності 

«політологія». Інтегральна і загальні компетентності. Спеціальні (фахові, предметні 

компетентності). Нормативний зміст підготовки політологів, сформульований у результатах 

навчання.  

Тема 2. Політика як сфера суспільних відносин. Людина як політична тварина. 

Ідеалістична та реалістська парадигми у розумінні політики. Соціологічні тлумачення 

політики. Економічні тлумачення політики. Правові дефініції політики. Інституційні та 

стратифікаційні дефініції політики. Діяльнісні та системні підходи до розуміння політики. 

Антропологічні та етичні інтерпретації політики. Форми, рівні та зміст політики. Політі 

(polity), полісі (policy) та політікc (politics). Функції політики. 

Тема 3. Предмет, методи та функції політології. Політологія та інші науки про 

суспільство. Предмет політології. Основні питання політичної науки. Закономірності 

політології. Структура політології. Категорії політології. Методи політологічних досліджень. 

Функції політології. 

Тема 4. Основні етапи розвитку політичної думки та політології як науки. Перші 

форми спеціалізованого (протонаучного) відображення і осмислення світу політики. 

Політична думка античності та середніх віків. Політичні ідеї Нового часу ( XVI-XIX ст.). 

Початок формування політичної науки - друга половина  XIX-початок XX ст. Розвиток 

політичних наук у ХХ ст.. Сучасний етап політичної науки. Філософський та правовий 

період. Емпірічний період. Період критики емпіричних підходів. Традиціоналізм. 

Біхевіоралізм. Постбіхевіоралізм. Структуралізм. Етичні підходи. Постполітика.  

Модуль 2. Базові категорії політології. 

Тема 5. Політична влада. Види влади залежно від ознаки класифікації. Форми 

прояву влади. Види легітимного володарювання за М.Вебером. Особливості політичної 

влади. Суб’єкти і об’єкти політичної влади. Втілення теорії розподілу влади у політичній 

практиці демократичних держав. Теорія поліархії.  

Тема 6. Політична система. 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. 
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Тема 7. Держава: сутнісні ознаки та функції. 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 8. 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. Вплив виборчого ладу на партійну систему. Партійна та виборча системи в 

Україні: етапи становлення і сучасний стан. 

Тема 9. Політичне лідерство та політичні еліти. Поняття політичного лідерства. 

Роль особистості в історії. Типологія політичних лідерів. 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. 

Тема 10. 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 25 балів (по 1 балу за кожну вірну відповідь); 

- за усну відповідь на заліку – до 20 балів (до 10 балів – за кожне питання). 

https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
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Шкала оцінювання 

 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

 для заліку 

90 – 100 A   

 

зараховано 

83 – 89 B 
 

75 – 82 C 

68 – 74 D 
 

60 – 67 E 

35 – 59 Fx  
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F  
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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