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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти  
 

Мета: ознайомити здобувачів вищої освіти з основами освітньої 
компоненти, зокрема про основні проблеми політики як реального 

суспільного явища, історичний розвиток політичної думки, новітні 
підходи до розв’язання нагальних питань сьогодення, враховуючи 

глобальні процеси та визначення геополітичних пріоритетів для країн та 
регіонів. Окрім того, вивчення політології сприяє уникненню помилок у 
політичній практиці та подоланню стереотипного уявлення про політику 

як виключно про мистецтво управління державою. 
Завдання:  

- сформувати у здобувачів вищої освіти вміння використовувати 
науково-методичний інструментарій політичної науки; 

- поглибити політологічні, знання здобувачів вищої освіти для аналізу та 
прогнозування геополітичних явищ, подій та процесів в окремих 

країнах, регіонах та світі загалом; 
- навчити їх, як майбутніх спеціалістів, застосовувати набуті знання у 

практичному житті.  
Вивчення курсу «Політологія (в т.ч. Геополітика і глобалізація)» 

формує у здобувачів вищої освіти систему логічно завершених базових 
знань про політику, адекватних їм умінь і навичок. 

Предмет: сучасні досягнення світового та вітчизняного 

гуманітарного знання в усьому його багатстві та різноманітності наукових 
спрямувань, охоплює основну проблематику  сучасної політичної науки, 

зокрема, предмет і метод політології, розвиток політики як суспільного 
явища, історію політичної думки, проблеми функціонування політичного 

життя, утвердження громадського суспільства і демократії, 
функціонування політичної системи та її інститутів, питання політичної 

свідомості та культури, проблеми світового політичного процесу і 
міжнародних відносин, напрямки і спроби політичного прогнозування.  

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 

повинні набути такі програмні компетентності: 

загальні: 

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 

ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК09. 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 в Україні. 
 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 
навчання): 
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ПРН4. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних 
джерел. 

ПРН8. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 
процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела 

здобування тих знань. 
ПРН9. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів 

суспільства, представників громадянського суспільства. 
 
Передумови вивчення освітньої компоненти. Освітня компонента 

«Політологія (в т.ч. Геополітика і глобалізація)» базується на знаннях 
таких компонент: «Історія України», «Історія культури», «Соціальні 

комунікації». 
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2. Структура освітньої компоненти  

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ 

ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 

1.1. Політологія як наука. Розвиток 
політичної думки в Україні 

12 4 
    

8 

1.2. Історія світової політичної думки  10 4     6 

1.3. Політичний клас. Політичні еліти і 
політичне лідерство 

10 4 
    

6 

1.4. Політична культура. Політична 
свідомість 

12 4 
    

8 

1.5. Політична ідеологія. Політичні 
режими 

8 2 
    

6 

1.6. Політичні партії. Громадсько-

політичні об’єднання 
8 2 

    
6 

 Разом за 1 розділ 60 20     40 

 Разом за 7 семестр 60 20     40 

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА 

2.1. Політична система суспільства. 

Виборчі системи 
12 4 

    
8 

2.2. Демократія як спосіб організації 
суспільно-політичного життя 

10 4 
    

6 

2.3. Політичні технології. Політичне 
прогнозування 

10 4 
    

6 

2.4. Політичні конфлікти. 

Етнополітичні конфлікти 
12 4 

    
8 

2.5. Геополітика. Сучасні тенденції 
розвитку 

8 2 
    

6 

2.6. Глобалізація. Глобальні проблеми 

людства 
8 2 

    
6 

 Разом за 2 розділ 60 20     40 

 Разом за 8 семестр 60 20     40 

 Всього 120 40     80 
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2. Програма освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ 

ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 

 
ТЕМА 1.1. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ 

ДУМКИ В УКРАЇНІ 
 

Виникнення політичної науки. Предмет політології. Політологія та 

політична наука: співвіднесення понять. Методи політології. Функції 
політичної науки. Основні парадигматичні підходи. Роль політології у 

сучасному житті. 
Політична думка Київської Русі. Ідеї політичного і національного 

відродження України наприкінці ХVI – на початку XVII ст. Українська 
політична думка козацько-гетьманської доби (друга половина  XVII – 

кінець XVIII ст.). Конституція Пилипа Орлика як втілення української 
державницької ідеї. 

Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства. Політична думка 
України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Українська політична думка 20-

30-х років ХХ ст. 
 

ТЕМА 1.2. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ 

 

Політична думка античного світу. Політична думка середньовіччя.  

Політична думка раннього етапу Нового Часу. Політична думка Нового 
Часу: соціальна концепція. Політична думка у зарубіжних країнах: ХХ – 

початок ХХІ ст. 
 

 
ТЕМА 1.3.  ПОЛІТИЧНИЙ КЛАС. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ПОЛІТИЧНЕ  

ЛІДЕРСТВО 
 

Поняття політичної еліти та політичного класу. Класичні та сучасні 
теорії еліт. Поняття політичного лідерства. Концепції та класифікація 

політичного лідерства. Основні тенденції формування політичних еліт і 
політичних лідерів в сучасній Україні. 

 
ТЕМА 1.4. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ 

 

Зміст і структура поняття «політична культура» та «політична 
свідомість». Типи політичних культур. Політична культура в сучасній 

Україні.  
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ТЕМА 1. 5.  ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ 

 

Поняття політичної ідеології, доктрини. Лібералізм і консерватизм 
як політико-ідеологічні доктрини. Соціалізм і соціал-демократія. Фашизм і 

неофашизм. 
Сутність і функції політичної ідеології. Рівні політичної ідеології.  

Характеристика основних ідеологічних течій в сучасному світі: марксизм 
(соціалізм, комунізм), лібералізм і неолібералізм, консерватизм і 
неоконсерватизм.), соціал-демократизм, фашизм, неофашизм, анархізм, 

анархо-синдикалізм, расизм, націоналізм, екстремізм, космополітизм,  

радикалізм, доктрина «держави добробуту» тощо. Поняття політичного 

режиму. Типи політичних режимів. Особливості сучасного 

політичного режиму в Україні. 
 

ТЕМА 1.6.  ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ 
ОБ’ЄДНАННЯ 

 

Поняття політичної партії. Функції та типологія політичних партій. 

Основні різновиди партійних систем. Партійно-політичний спектр 
сучасної України. Основні політичні течії сучасності. Особливості 

громадсько-політичних об’єднань в сучасній Україні. 
 

 
РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА 

 

ТЕМА 2.1. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВИБОРЧІ СИСТЕМИ 
 

Поняття політичної системи. Становлення політичної системи в 
Україні. Форми організації державної влади та форми державного устрою. 

Громадянське суспільство як передумова створення динамічної політичної 
системи. Конституція: історія і принципи. Особливості виборчої системи в 

сучасній Україні. 
 

 
ТЕМА 2.2.  ДЕМОКРАТІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 
 

Поняття демократії. Передумови виникнення демократії та її 
історичні форми. Основні концепції і засоби здійснення демократії. 
Колективістські концепції. Концепції представницької демократії. 

Елітарна демократія. Народовладдя у сучасній Україні: теорія і реальність.  
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ТЕМА 2.3.  ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

Понятійно-категоріальне осмислення політичних технологій. 
Класифікація політичних технологій. Законодавче забезпечення 

впровадження виборчих технологій. Особливості формування політичних 
технологій в Україні. Еволюція виборчих технологій у світі. 

Поняття політичного маркетингу. Види та функції політичного маркетингу. 
Поняття політичного менеджменту. Види та функції політичного менеджменту. 
Особливості розвитку політичного маркетингу і політичного менеджменту в Україні 

Суть, методика та процедура прогнозування. Принципи та методи 
політичного прогнозування. Типи політичних прогнозів. Політичне 

прогнозування в умовах сучасного українського суспільства. 
 

ТЕМА 2.4. ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ. ЕТНОПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ 
 

Сутність політичного конфлікту. Причини виникнення конфлікту. 
Функції політичних конфліктів. Типи конфліктів. Шляхи розв’язання 

політичних конфліктів. Особливості етнополітичних конфліктів. 
 

ТЕМА 2.5. ГЕОПОЛІТИКА. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

Геополітика як наука. Класичні й сучасні наукові школи геополітики.  

Категорії, методи, функції, предмет геополітики. Геополітичне поле 
Європи. Побудова геостратегії. Україна у системі геополітичних відносин.  
 

ТЕМА 2.6. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА 

 

Сучасний світ та його основні тенденції  розвитку. Світова політика як 

система міжнародних відносин, процес їх регулювання. Поняття 
глобальних проблем людства. Роль світової політики в усуненні загрози 

ядерної війни. Економічні проблеми людства та політичні шляхи їх 
вирішення. Поняття міжнародної та національної безпеки. Головні 

напрямки створення ефективної системи міжнародної безпеки у сучасних 
умовах. 
 

3. Теми і плани лекцій 

 

Тема 1.1. Політологія як наука. Розвиток політичної думки в Україні  

План 

1. Виникнення політичної науки.  
2. Предмет політології.  

3. Політологія та політична наука: співвіднесення понять.  
4. Методи політології.  

5. Функції політичної науки.  
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6. Основні парадигматичні підходи.  
7. Роль політології у сучасному житті. 

8. Політична думка Київської Русі.  
9. Ідеї політичного і національного відродження України наприкінці ХVI 

– на початку XVII ст.  
10. Українська політична думка козацько-гетьманської доби (друга 

половина  XVII – кінець XVIII ст.).  
11. Конституція Пилипа Орлика як втілення української державницької 

ідеї. 

12. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.  
13. Політична думка України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.  

14. Українська політична думка 20–30-х років ХХ ст. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 28-30. 
 

Тема 1.2. Історія світової політичної думки 

План 

1. Політична думка античного світу.  
2. Політична думка середньовіччя. 

3. Політична думка раннього етапу Нового Часу.  
4. Політична думка Нового Часу: соціальна концепція.  
5. Політична думка у зарубіжних країнах: ХХ – початок ХХІ ст. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 24, 28, 29. 

 
Тема 1.3.  Політичний клас. Політичні еліти і політичне лідерство 

План  
1. Поняття політичної еліти та політичного класу. 

2. Класичні та сучасні теорії еліт.  
3. Поняття політичного лідерства.  

4. Концепції та класифікація політичного лідерства.  
5. Основні тенденції формування політичних еліт і політичних лідерів в 

сучасній Україні. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 28, 29. 
 

Тема 1.4. Політична культура. Політична свідомість 

План  

1. Зміст і структура поняття «політична культура» та «політична 
свідомість».  

2. Типи політичних культур.  
3. Політична культура в сучасній Україні.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5,  6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 28, 29. 
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Тема 1.5. Політична ідеологія. Політичні режими 

План 

1.  Поняття політичної ідеології, доктрини.  
2. Сутність і функції політичної ідеології. 

3. Рівні політичної ідеології.  

4. Характеристика основних ідеологічних течій в сучасному світі: 

марксизм (соціалізм, комунізм), лібералізм і неолібералізм, 
консерватизм і неоконсерватизм.), соціал-демократизм, фашизм, 

неофашизм, анархізм, анархо-синдикалізм, расизм, націоналізм, 

екстремізм, космополітизм,  радикалізм, доктрина «держави 

добробуту» тощо.  

5. Поняття політичного режиму. 

6. Типи політичних режимів. 

7. Особливості сучасного політичного режиму в Україні. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,  5,  6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 

29. 
 

Тема 1.6.  Політичні партії. Громадсько-політичні об’єднання 

План 
1. Основні політичні течії сучасності. 

2. Поняття політичної партії.  
3. Функції та типологія політичних партій.  

4. Основні різновиди партійних систем.  
5. Партійно-політичний спектр сучасної України.  

6. Особливості громадсько-політичних об’єднань в сучасній Україні. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1,  5,  7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 29. 
 

 

Тема 2.1. Політична система суспільства. Виборчі системи  

План  
1. Поняття політичної системи.  

2. Становлення політичної системи в Україні.  
3. Форми організації державної влади та форми державного устрою. 

4. Громадянське суспільство як передумова створення динамічної 
політичної системи.  

5. Конституція: історія і принципи.  
6. Виборчі системи: поняття, сутність, типи. 

7. Особливості виборчої системи в сучасній Україні. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1,  5,  7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 28, 29. 
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Тема 2.2. Демократія як спосіб організації суспільно-політичного 
життя 

План 
1. Поняття демократії.  

2. Передумови виникнення демократії та її історичні форми.  
3. Основні концепції і засоби здійснення демократії.  

4. Колективістські концепції.  
5. Концепції представницької демократії.  
6. Елітарна демократія.  

7. Народовладдя у сучасній Україні: теорія і реальність. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1,  5,  7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29. 
 

Тема 2.3.  Політичні технології. Політичне прогнозування 

План  

1. Понятійно-категоріальне осмислення політичних технологій. 
2. Класифікація політичних технологій.  

3. Законодавче забезпечення впровадження виборчих технологій.  
4. Особливості формування політичних технологій в Україні.  

5. Еволюція виборчих технологій у світі.  
6. Поняття політичного маркетингу.  
7. Види та функції політичного маркетингу.  

8. Поняття політичного менеджменту.  
9. Види та функції політичного менеджменту.  

10. Особливості розвитку політичного маркетингу і політичного 
менеджменту в Україні. 

11. Суть, методика та процедура прогнозування.  
12. Принципи та методи політичного прогнозування.  

13. Типи політичних прогнозів.  
14. Політичне прогнозування в умовах сучасного українського суспільства. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3,  4,  5,  7, 8,  9, 17, 18, 19, 20,26, 28, 

29. 
 

Тема 2.4. Політичні конфлікти. Етнополітичні конфлікти 

План 

1. Сутність політичного конфлікту.  
2. Причини виникнення конфлікту.  

3. Функції політичних конфліктів.  
4. Типи конфліктів.  

5. Шляхи розв’язання політичних конфліктів.  
6. Особливості етнополітичних конфліктів. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,4,  5,  7, 8,  9, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29. 
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Тема 2.5. Геополітика. Сучасні тенденції розвитку 

План 
1. Геополітика як наука.  

2. Класичні й сучасні наукові школи геополітики.   
3. Категорії, методи, функції, предмет геополітики.  

4. Геополітичне поле Європи. Побудова геостратегії. 
5. Україна у системі геополітичних відносин.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1,2, 5,  7, 8,  9, 10, 18, 19, 20, 23,  
 

Тема 2.6. Глобалізація. Глобальні проблеми людства 

План 

1. Сучасний світ та його основні тенденції розвитку.  
2. Світова політика як система міжнародних відносин, процес їх 

регулювання.  
3. Поняття глобальних проблем людства.  

4. Роль світової політики в усуненні загрози ядерної війни.  
5. Економічні проблеми людства та політичні шляхи їх вирішення.  

6. Поняття міжнародної та національної безпеки.  
7. Головні напрямки створення ефективної системи міжнародної безпеки 

у сучасних умовах. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,2, 5,  7, 8,  9, 10, 18, 19, 20, 23. 

 
4. Теми і завдання для самостійної роботи 

 
Тема 1.1. Політологія як наука. Розвиток політичної думки в Україні  

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Проаналізувати у чому полягає сутність політики та її властивості.  

2. Проаналізувати, чи мали вплив ідеї волі та демократії у розвитку 
політичної думки в Україні. 

Практичні завдання 
1. Описати сутність політики та її властивості.  

2. За допомогою схеми надати структуру політології як науки. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 28-30. 
 

Тема 1.2. Історія світової політичної думки 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Проаналізувати у чому полягає політичне вчення Аристотеля про 

державу, політику і  справедливість. 
2. З`ясувати, чому Н. Макіавеллі вважають засновником світської 

політичної науки. 
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Практичні завдання 
Навести елементи, з яких складається типологія політичного лідерства 

М.Вебера. 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 24, 28, 29. 

 
Тема 1.3. Політичний клас. Політичні еліти і політичне лідерство 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. З`ясувати у чому полягає концепція політичної еліти ХХ ст. 

2. Назвати шляхи формування політичної еліти. 
3. Проаналізувати з яких елементів складається типологія політичного 

лідерства М. Вебера. 
4. Назвати механізми формування політичного лідерства. 

Практичні завдання 
Навести приклади харизматичних політичних лідерів сучасності. 

Підготувати есе на тему: «Лідерська харизма в політиці: український і 
зарубіжний досвід» 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 28, 29. 
 

Тема 1.4. Політична культура. Політична свідомість 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Визначити фактори, що впливають на формування політичної 
культури. 

2. З`ясувати у чому полягає взаємозв’язок між політичною культурою і 
політичною поведінкою. 

Практичні завдання 
1. Здійснити порівняльний аналіз понять: політична поведінка, політична 

активність, політична участь та політична діяльність. 
2. Написати есе: «Політична культура: що для мене означає це поняття та 

явище? Розкрити тему на основі висвітлення наступних понять: 
Визначення поняття; що воно включає. 
Що залежить від політичної культури для життя конкретної країни? 

Який рівень політичної культури в розвинутих країнах? 
Чим є політична культура для сучасної України? 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3, 5,  6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29. 

 
Тема 1.5. Політична ідеологія. Політичні режими 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
Проаналізувати: 

- яка політична ідеологія є найбільш прийнятною особисто для Вас; 
- яка політична ідеологія є найбільш прийнятною для України на 

сьогодні. 
Навести приклади, факти, статистику тощо. 

Практичні завдання 
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Підготувати есе на тему: «Політичний режим у сучасній Україні: 
особливості трансформації». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,  5,  6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28-

29. 
 

Тема 1.6. Політичні партії. Громадсько-політичні об’єднання 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Проаналізувати партійний спектр у сучасній Україні. 

2. Охарактеризувати громадсько-політичні об’єднання – аналітичні 
центри в сучасній Україні.  

Практичні завдання 
1. Підготувати есе: «Громадсько-політичні об’єднання у політичному 

житті сучасного світу». 
2. Підготувати презентацію «Партійний спектр сучасної України». 

 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1,  5,  7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 29. 
 

Тема 2.1. Політична система суспільства. Виборчі системи 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. З`ясувати з яких елементів складається політична система суспільства. 

2. Назвати функції політичної системи. 
3. Дати визначення поняттю «виборча система». 

Практичні завдання 
1. Підготувати доповідь на тему: «Виборча система: історія та 

застосування (на прикладі зарубіжних країн)» 
2. Проаналізувати особливості сучасної політичної системи в Україні. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,  5,  7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 

29. 
 

Тема 2.2. Демократія як спосіб організації суспільно-політичного 
життя 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Дати визначення демократії як форми та способу організації суспільно -

політичного життя. 

2. Проаналізувати, які існують типи демократії. 
Практичні завдання 

1. Навести приклади сучасних демократичних держав. 
2. Універсальні цінності демократії: підготувати огляд 

3. Описати основні особливості поліархічної демократії Р. Даля. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1,  5,  7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29. 
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Тема 2.3. Політичні технології. Політичне прогнозування 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Розкрити фактори, що вплинули на активне застосування політичних 
технологій в Україні, у чому особливості цих процесів. 

2. Визначити, яка група політичних технологій є найбільш ефективною у 
виборчому процесі. 

3. З`ясувати, що означає: передбачуване і непередбачуване в політиці. 
4. З`ясувати у чому полягає структура процесу прогнозування. 
          Дати письмову відповідь на питання 

1. Еволюція виборчих технологій у світі.  
2. Політичне прогнозування в умовах сучасного українського суспільства.  

Практичні завдання 
Підготувати презентацію на тему: 

1.  «Мій прогноз політичного розвитку України після перемоги у війні з 
росією 2022 року». 

2. «Політична реклама як складова виборчих процесів: український і 
зарубіжний досвід». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 3,  4,  5,  7, 8,  9, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 

29.  
 

Тема 2.4. Політичні конфлікти. Етнополітичні конфлікти 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Дати визначення поняттю «медіаторство». 

2. Охарактеризувати технології вирішення політичних конфліктів. 
Практичні завдання 

Розробити схему вирішення політичних конфліктів (на прикладі останньої виборчої 
кампанії в Україні) 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1,4,  5,  7, 8,  9, 14, 17, 18, 19, 20, 27-29. 

 
Тема 2.5. Геополітика. Сучасні тенденції розвитку 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Проаналізувати, які глобальні проблеми людства на сьогодні існують в 

світі. 
2. З`ясувати, яка роль світової політики в усуненні загрози ядерної війни. 

Практичні завдання 

Підготувати презентацію «Україна у системі геополітичних координат».  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1,2, 5,  7, 8,  9, 10, 18, 19, 20, 23, 27-
29. 
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Тема 2.6. Глобалізація. Глобальні проблеми людства 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Розкрити сучасне політичне мислення як фактор забезпечення балансу 
інтересів на міжнародній арені.  

2. Проаналізувати пріоритет загальнолюдських цінностей та інтересів над 
класовими.  

3. Проаналізувати забезпечення безпеки політичними засобами.  
4. З`ясувати у чому полягає сутність переходу до діалогу та балансу 

політичних інтересів.  

5. Проаналізувати посилення впливу сучасного політичного мислення на 
долю народів світу. 

Практичні завдання 
Підготувати есе на тему: «Глобалізація: шлях до взаємозалежності держав 

чи нові можливості?» 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  1,2, 5,  7, 8,  9, 10, 18, 19, 20, 23, 26, 27-
29. 

 
5. Питання до іспиту 

1. Виникнення політичної науки. 
2. Предмет політології. 
3. Політологія та політична наука: співвіднесення понять. 

4. Методи політології: визначення, класифікація. 
5. Методологія політичної науки: підходи вітчизняних та зарубіжних 

фахівців. 
6. Функції політичної науки. 

7. Основні парадигматичні підходи політології. 
8. Нормативний та емпіричний підходи в політології. 

9. Політична думка античного світу.  
10. Політична думка середньовіччя. 

11. Політична думка Нового Часу: соціальна концепція. 
12. Політичне вчення Аристотеля про державу, політику і  справедливість.  

13. Політичне вчення Платона про ідеальну державу. 
14. Н. Макіавеллі як засновник світської політичної науки. 

15. Політична думка Київської Русі. Ідеї політичного і національного 
відродження України наприкінці ХVI – на початку XVII ст. 

16. Українська політична думка козацько-гетьманської доби (друга 

половина  XVII – кінець XVIII ст.). 
17. Конституція Пилипа Орлика як втілення української державницької 

ідеї. 
18. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства. 

19. Політична думка України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 
20. Українська політична думка 20–30-х років ХХ ст. 

21. Суспільно-політична філософія І. Франка та В. Липинського: соціал-
демократична та консервативна альтернативи. 



18 
 

22. Обґрунтування суспільно-політичного ідеалу у концепціях М. 
Драгоманова. 

23. Форми організації державної влади та форми державного устрою.  
24. Громадянське суспільство як передумова створення динамічної 

політичної системи. 
25. Правова держава в Україні: тенденції становлення. 

26. Політична система суспільства: поняття та структура. 
27. Функції політичної системи. 
28. Типологія політичних систем. 

29. Місце та роль держави у політичній системі. 
30. Поняття демократичної держави. 

31. Передумови виникнення демократії та її історичні форми. 
32. Основні концепції і засоби здійснення демократії. 

33. Колективістські концепції. Концепції представницької демократії. 
Елітарна демократія. 

34. Народовладдя в сучасній Україні: теорія і реальність. 
35. Типи демократії. 

36. Політичні режими: визначення та класифікація. 
37. Класичні форми правління. 

38. Поліархічна демократія Р. Даля. 
39. Сутність понять «нація», «етнос», «держава». 
40. Етнонаціональна структура суспільства. 

41. Сучасні теорії нації. 
42. Етнонаціональна політика: принципи та проблеми. 

43. Етнополітичні конфлікти: шляхи вирішення. 
44. Розвиток національної ідеї в політичному житті України. 

45. Народовладдя в Україні. 
46. Поняття політичної партії. 

47. Функції та типологія політичних партій. 
48. Основні різновиди партійних систем. 

49. Найвпливовіші політичні ідеології. 
50. Партійно-політичний спектр сучасної України. 

51. Концепція політичних партій М. Дюверже. 
52. Поняття політичної еліти. 

53. Класичні та сучасні теорії еліт. 
54. Поняття політичного лідерства. 
55. Концепції та класифікація політичного лідерства. 

56. Основні тенденції формування політичних еліт і політичних лідерів в 
сучасній Україні. 

57. Концепції політичної еліти ХХ ст. 
58. Шляхи формування політичної еліти. 

59. Типологія політичного лідерства М. Вебера. 
60. Механізми формування політичного лідерства. 

61. Поняття політичного маркетингу. 
62. Види і функції політичного маркетингу. 
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63. Поняття політичного менеджменту. 
64. Види і функції політичного менеджменту. 

65. Типи політичних маркетингових досліджень. 
66. Менеджмент виборчої кампанії. 

67. Зміст і структура поняття «політична культура» та «політична 
свідомість». 

68. Типи політичних культур. 
69. Політична культура в сучасній Україні. 
70. Поняття політичної ідеології, доктрини. 

71. Лібералізм і консерватизм як політико-ідеологічні доктрини. 
72. Соціалізм і соціал-демократія. 

73. Фашизм і неофашизм. 
74. Особливості політичної свідомості в Україні. 

75. Фактори, що впливають на формування політичної культури. 
76. Взаємозв’язок політичної культури і політичної поведінки. 

77. Поняття політичної поведінки, політичної активності, політичної участі 
та політичної діяльності. 

78. Поняття конфлікту. 
79. Передумови виникнення політичного конфлікту. 

80. Форми, моделі, типи та функції політичного конфлікту. 
81. Політична криза. 
82. Методи розв’язання конфлікту. 

83. Основні шляхи досягнення злагоди в українському суспільстві. 
84. Особливості конфліктів у демократичній та тоталітарній системах.  

85. Міжнародні конфлікти, їх специфіка. 
86. Роль посередника у розв’язанні конфлікту. 

87. Етапи становлення та розвитку західної політології. 
88. Політика і мораль в історії політичної думки. 

89. Проблема взаємозв’язку політики і моралі: дилема співвідношення. 
90. Принцип макіавеллізму в сучасній політиці. 

91. Марксизм ? 
92. Етика відповідальності і етика переконань (М. Вебер). 

93. Тоталітарні режими. 
94. Сучасний стан та розвиток порівняльної політології в Україні.  

95. Демократичні режими. 
96. Форми  державного устрою. 
97. Геополітика як наука.  

98. Класичні й сучасні наукові школи геополітики. 
99. Геополітичне поле Європи. 

100. Україна у системі геополітичних відносин. 
101. Взаємовідносини України з державами Центральної і Східної Європи.  

102. Суть, методика та процедура прогнозування. 
103. Принципи та методи політичного прогнозування. 

104. Типи політичних прогнозів. 
105. Авторитарні режими. 
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106. Політичне прогнозування в умовах сучасного українського 
суспільства. 

107. Революція Гідності: вплив на сучасні політичні процеси в Україні.  
108. Забезпечення безпеки політичними засобами.  

109. Сучасний світ та його основні тенденції розвитку.  
110. Світова політика як система міжнародних відносин, процес їх 

регулювання.  
111. Поняття глобальних проблем людства.  
112. Роль світової політики в усуненні загрози ядерної війни.  

113. Економічні проблеми людства та політичні шляхи їх вирішення.  
114. Поняття міжнародної та національної безпеки.  

115. Головні напрямки створення ефективної системи міжнародної 
безпеки у сучасних умовах. 

116. Особливості громадсько-політичних об’єднань в сучасній Україні. 
117. Виборчі системи: поняття, сутність, типи. 

118. Особливості виборчої системи в сучасній Україні. 
119. Громадянське суспільство як передумова створення динамічної 

політичної системи. 
 

 
6. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 

Оцінка A «відмінно»: здобувач вищої освіти цілком і ґрунтовно 
засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно, аргументовано та 

самостійно викласти зміст всіх питань програми освітньої компоненти, 
розуміє її значення для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі 

завдання кожної теми та самостійну роботу.  
Оцінка В «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та 

ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно 
викласти зміст основних питань програми освітньої компоненти, виконав 

завдання кожної теми, при цьому також враховується його активність на 
практичних заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу 

самостійної роботи.  
Оцінка С «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та 

ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно 
викласти зміст деяких питань програми освітньої компоненти. Окремі 
завдання кожної теми, самостійної роботи в цілому виконав не повністю.  

Оцінка D «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі 
теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст окремих 

питань освітньої компоненти, деякі завдання самостійної роботи не 
виконав.  

Оцінка Е «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі 
питання навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст 

більшості питань програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі 
завдання кожної теми та самостійної роботи в цілому. 
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Оцінка FХ «незадовільно з можливістю повторного складання»: 
здобувач вищої освіти не засвоїв більшості тем навчальної програми, не 

вміє викласти зміст більшості основних питань освітньої компоненти. Не 
виконав переважну кількість завдань кожної теми та самостійної роботи.  

Оцінка F «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
освітньої компоненти»: здобувач вищої освіти не засвоїв навчальної 

програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не 
виконав завдання самостійної роботи. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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8. Рекомендовані інформаційні джерела 
 

Основна література 
1. Горбач О., Демчишак Р. Політологія : навч. посіб. 4-е вид., допов. та 

перероб. Одеса : Гельветика, 2020. 260 с. 
2. Ігнатьєв П. М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій 

політиці : підручник. Чернівці-Київ : Книги -ХХІ, 2014. 364 с. 
3. Кочубей Л. О. Політична комунікація як чинник суспільного розвитку. 

Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми : 

монографія. Вид. 2-ге, доп. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. C.564-581. 

4. Лікарчук Д.С. Класифікація політичних конфліктів. Науковий часопис 
НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика 

викладання соціально-політичних дисциплін. 2014. Вип. Спец. вип. С. 388-
394. 

5. Міщенко А. Б. Політологія: навч. посіб. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 
102 с.  

6. Політичні системи світу. / ред. Кириченко В. Київ : Центр навчальної 
літератури, 2019. 218 с. 

7. Політологія: підручник / О. В. Воронянський, Т. Ю. Кулішенко, І. В. 
Скубій; Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка. Харків, 2017.180 с. 

8. Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і 50 таблицях) / за 
наук. ред. проф. В.С. Бліхара. Львів : ПП «Арал», 2018. 540 с.  

9. Шляхтун П. П. Політологія: підручник. Київ: Центр учбової 
літератури, 2019. 472 с. 

10.     Шульга М. А. Геополітика : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ: 
Київський університет, 2017. 239 с. 

 
Допоміжна література 

11. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика.  
Київ: Ґенеза, 2006. 400 с. 

12. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник / за заг. ред. Н. 
М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2014. 766 с. 

13. Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби: навч. 
посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2008. 414 с. 

14. Коршук Р. Етнополітологія: навч. посіб. Київ: Алерта, 2011. 200 с. 
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