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Плани семінарських занять 

 

 

Модуль 1. Політологія як наука про політику 

 
Виступи на 

семінарських  

заняттях 

Письмова підготовка до 

семінарів та виконання 

завдань до них 

Модульна 

контрольна 

робота 

33 % 

роботи 
 

33 % 

роботи 
 

33 % 

роботи 
 

 

У цьому модулі відбувається ознайомлення з фундаментальними 

основами політичної науки, предметом її дослідження, її 

найважливішими категоріями, методами політологічних досліджень. 

Також значну увагу приділено політиці і політичній владі. 

Для успішного засвоєння теми необхідно уважно ознайомитися з 

планом семінарського заняття та методичними рекомендаціями. Після 

цього підготувати письмовий конспект відповідей на питання плану, а 

також виконати завдання до семінару, описані в методичних 

рекомендаціях. Контрольні питання допоможуть перевірити, чи всі 

зазначені проблеми були охоплені в процесі підготовки до заняття. 

 

 

Визначення слів, наведених у таких блоках, 

слід обов’язково внести до словника наприкінці 

зошита. 

 

 

Слова, наведені в блоках з цією позначкою, не 

обов’язково вносити до словника, але Ви повинні 

знати їхнє значення. 

 

У блоках, позначених цим символом, Вам буде 

запропоновано до перегляду відеоматеріали. 

 

У таких блоках Ви зустрінете проблемні ситуації 

для обговорення та дискусій на заняттях. 
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Тема 1.1. Політологічна спеціалізація  

в системі політичної освіти в Україні (2 години) 
 

План 

1. Становлення політології як навчальної дисципліни в Україні.  

2. Основні напрями політологічних досліджень. 

3. Огляд літератури з курсу. 

Література: 6, 10 
 

Методичні рекомендації 

Це заняття проводиться на першому навчальному тижні і не 

передбачає попередньої підготовки. Воно призначене для загального 

ознайомлення зі спеціальністю політолога та навчальною дисципліною 

«Вступ до політології». 
 

 

Перегляньте фільм «Коли хвіст махає собакою» 

(оригінальна англійська назва – «Wag the Dog»). Які 

висновки про роботу політичних консультантів та 

технологів Ви можете зробити на основі перегляду? 
 

Контрольні питання 

1. У чому полягає відмінність між політологами та політиками? 

2. Ким і де можна працювати, одержавши диплом бакалавра 

політології? 

3. Ким і де можна працювати, одержавши диплом магістра політології? 

4. Які якості необхідні для успішної роботи політолога? 

5. Кого з успішних вітчизняних та зарубіжних політологів Ви 

знаєте? Що стало запорукою їхнього успіху? 
 

Практикум (завдання для самостійного виконання) 

На основі знань щодо професії політолога, одержаних під час 

заняття, заповніть таблицю щодо трьох найбільш бажаних Вами місць 

роботи. Вкажіть якості, необхідні, на Вашу думку, для роботи на 

вказаних Вами посадах. 

Таблиця 1.1.1 

Якості, необхідні для роботи політолога 
 

Бажане місце роботи і посада Необхідні якості 

1.  
 

2.  

 

3.  
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Заповніть таблицю, подану нижче, вказавши політика і політолога, 

яких Ви найбільше поважаєте, та обґрунтуйте свій вибір. 

Таблиця 1.1.2  

Політики та політологи 
 

Політик, 

якого я найбільше поважаю 

Політолог, 

якого я найбільше поважаю 

  
 

 

 

Що зумовило цей вибір? 
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Тема 1.2. Політологія та її місце 

в системі гуманітарних наук (2 години) 

 

План 

1. Предмет та об’єкт політології, підходи до їх визначення. 

2. Місце та специфіка політології в системі гуманітарних наук: 

взаємозв’язок та взаємозалежність. 

3. Структура політичної науки. Сутність та специфіка її складових. 

Література: 2, 3, 14, 18, 20, 26, 30. 

Ключові слова: закони політології, категорії політології, об’єкт 

політології, політика, політологічна освіта, політологія, предмет 

політології. 

Методичні рекомендації 

Готуючись до першого питання, для початку слід визначитися із 

відмінностями між об’єктом та предметом дослідження науки. Об’єкт – 

це певна частина дійсності, на яку спрямовується процес пізнання. Він 

завжди більш широкий, ніж предмет дослідження, який стосується 

лише певної частини об’єкта, його характеристик та властивостей. 

Далі необхідно звернутися до підручників, рекомендованих у 

списку літератури до цього семінарського заняття. Зверніть увагу, різні 

підручники можуть містити різні матеріали, що стосуються одного й 

того ж питання. Тому бажано ознайомитися принаймні з декількома, 

щоб побачити можливі альтернативи. Після цього Ви зможете в ході 

відповіді продемонструвати своє знання предмета та висловити власну 

позицію щодо того, який варіант викладення матеріалу більш 

зрозумілий та точний. 

Обов’язково одразу занотовуйте нові поняття до Вашого словника. 

Це значно спростить для Вас сприйняття матеріалу та зекономить час 

при підготовці до наступних семінарських занять та іспиту. 

 

 

Перше слово для Вашого словника – 

політологія 

 

Готуючись до першого питання, скористайтеся підручниками за 

редакцією О. Бабкіної, М. Вегеша, Ф. Кирилюка та Р. Мухаєва. 

Поясніть відмінність між розумінням політології як науки про 

державу, про політичну владу та комплексними визначеннями 

політології. З’ясуйте, як розширювався предмет досліджень 

політології протягом ХХ ст. 
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Для підготовки до другого питання треба з’ясувати, з якими 

науками найбільш тісно пов’язана політологія, звернувши особливу 

увагу на економіку, соціологію, історію та теорію держави і права. 

Будьте готові пояснити відмінності між політологією та пов’язаними з 

нею науками. 

 

Накресліть схему зв’язків політичної науки з іншими науками 

 

У відповіді на третє питання визначіть основні структурні елементи 

політичної науки, звернувши увагу на відмінності, що існують між 

теоретичною та прикладною політологією. 
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Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: альтернатива, 

антропологія, геополітика, колоквіум, комплексний? 

 

Для закріплення матеріалу питання накресліть відповідну схему. 

 

Накресліть схему, яка відображатиме структуру політології 
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Контрольні питання 

1. Що є об’єктом дослідження політології? 

2. Які є підходи до розуміння предмета політології? 

3. Коли і з ініціативи якої організації було проведено колоквіум, 

який визначив предмет дослідження політології? 

4. З якими науками найбільш тісно пов’язана політологія? 

5. Як пов’язані між собою та в чому відмінні: 

 політологія та економіка; 

 політологія та соціологія; 

 політологія та історія; 

 політологія та теорія держави і права? 

6. Якою є структура політичної науки? 
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Тема 1.3. Парадигми та методи політології (2 години) 
 

План 
1. Функції політології. 
2. Основні парадигми політичної науки.  
3. Система категорій політології. 
4. Закони та закономірності політичної науки. 
5. Методи політології: загальні, загальнологічні та емпіричні. 
Література: 5, 9, 14, 18, 28, 29, 30 
Ключові слова: метод, методика, методологія, парадигма, 

системний метод, структурно-функціональний метод, контент-аналіз, 
валідність, експеримент, інтерв’ю, біхевіоризм. 

 
Методичні рекомендації 

Готуючись до першого питання, доцільно використати якомога більш 
широке коло джерел. Автори різних підручників по-різному визначають 
набір функцій політології, а тому максимально повний перелік можна 
одержати, узагальнивши матеріали, підготовлені різними авторами. 
Спробуйте також згрупувати функції політології – це полегшить 
процес їх запам’ятовування та сприятиме систематизації Ваших знань. 

У другому питанні необхідно звернути особливу увагу на 
навчально-методичний комплекс за редакцією Ф. Кирилюка. Для 
початку треба чітко визначити поняття наукової парадигми, а 
потім продемонструвати у хронологічному порядку зміну парадигм 
політичної науки. Необхідно вміти виділяти відмінності між 
традиційною, біхевіористичною та постбіхевіористичною парадигмами, а 
також пояснити причини зміни парадигм у політичній науці. 

Підготовка до третього питання передбачає розуміння поняття 
«категорія». Необхідно вміти визначати найважливіші (базові) 
категорії політичної науки, а також класифікувати категорії, 
виділяючи, крім базових категорій, категорії структури, категорії 
розвитку та категорії функціонування. 

Під час підготовки до четвертого питання слід з’ясувати, чим 
відрізняються «закономірності» та «закони», і пояснити, чому в 
політології, на відміну від точних наук, прийнято визначати саме 
закономірності функціонування політичної сфери суспільного життя. 
Також потрібно вміти пояснити відмінності у поглядах на цю 
проблему між прихильниками марксизму та позитивізму. 

У ході підготовки до п’ятого питання необхідно з’ясувати, що таке 
метод, і чим він відрізняється від методики та методології. Варто 
з’ясувати, які методи прийнято вважати загальними методами 
політології (або підходами). Також необхідно дати тлумачення 
емпіричним методам політології та пояснити, чим відрізняється 
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використання емпіричних методів у політології та в точних науках. 
З’ясуйте, які методи належать до групи загальнологічних методів. 

Для відповіді на семінарському занятті підготуйте приклади, коли 

було б найбільш доцільно застосувати той чи інший метод. 
 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: метод, методика, 

методологія, парадигма, біхевіоризм, аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, ортодоксальний, емпіричний, контент-

аналіз, фокус-група, валідність, експеримент, категорія? 
 

Контрольні питання 

1. Які функції виконує політологія в суспільстві? 

2. Які функції політологія виконує стосовно Вас? 

3. Що таке наукова парадигма? Хто з науковців описав зміну 

наукових парадигм у праці «Структура наукових революцій»? 

4. У чому полягають відмінності між біхевіоризмом та постбіхеві-

оризмом? 

5. Хто з американських політологів і коли поклав початок 

постбіхевіоризму? Які підстави для критики біхевіоризму він вбачав? 

6. Які категорії політичної науки можна вважати базовими? 

7. Як прийнято класифікувати закономірності політології? 

8. Чи має політологія власні унікальні методи, які не застосовуються 

іншими науками? Якщо так, то які? 

9. Які методи Ви б застосовували для визначення шансів 

кандидата на перемогу у виборах на посаду міського голови? 

 

Практикум (завдання для самостійного виконання) 

Завершіть схему, яка відображатиме систему методів політології 
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Тема 1.4. Політика як сфера суспільного життя (4 години) 

 

План 

1. Політика як суспільне явище: підходи до визначення.  

2. Становлення політики та політичних відносин як результат 

історичного розвитку. 

3. Функції політики.  

4. Структура політики. Суб’єкти і об’єкти політики.  

5. Типи та рівні політики.  

6. Цілі та засоби у політиці, їхній взаємозв’язок. Політика і 

мораль. Політика як наука і мистецтво. 

Література: 2, 3, 18, 28, 30 

Ключові слова: політика, політична діяльність, політичні відносини, 

політичний інтерес, політична свідомість, політична організація, 

політичний процес. 

 

Методичні рекомендації 

У першому питанні слід звернути увагу, з одного боку, на 

підручник за редакцією О. Бабкіної, де розкриваються відмінності між 

змістом політики, її формою та політикою як процесом, а з іншого 

боку – опрацювати підручник за редакцією В. Пугачова, де представлена 

класифікація підходів до визначення політики. Треба вміти пояснити 

відмінності між соціологічними, субстанційними та науково 

сконструйованими визначеннями політики. 

Готуючись до другого питання, необхідно описати існуючі теорії 

пояснення виникнення політики, звернувши увагу як на економічні 

передумови появи політики як сфери діяльності, так і на роль політики 

в організації управлінських процесів у людських спільнотах. 

 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: субстанція, 

аксіологія, теологія, телеологія, клас? 

 

Як і у випадку із визначенням переліку функцій політології, 

визначаючи функції політики, доцільно звернутися до різних джерел, 

щоб сформувати якомога більш повний та точний список. 

У третьому питанні зверніть увагу на варіанти структури політики, 

представлені в підручниках О. Бабкіної та В. Бебика.  
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Накресліть схему, яка відображатиме структуру політики, 

та дайте визначення кожному з її п’яти елементів 

 

Також слід з’ясувати, що є об’єктом політики, та, хто і за яких умов 

може вважатися суб’єктом політики, визначити додаткові умови, за 

яких суб’єктом політики може вважатися велика суспільна група. 

Окрему увагу варто приділити класифікації суб’єктів політики. 

Політика 
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Політика, політичний процес, політична 

діяльність, біхевіоризм 

 

Готуючи четверте питання, необхідно скористатися підручником 

В. Бебика та звернути увагу на розмаїття критеріїв для визначення 

типів політики. Особливу увагу слід приділити зовнішній та внутрішній 

політиці. Для цього заповніть заздалегідь подану нижче таблицю. 
 

Таблиця 1.4.1 

Найважливіші події зовнішньої 

та внутрішньої політики минулого тижня 
 

Внутрішня політика Зовнішня політика 

1. 1. 

 

 
 

2. 2. 

 
 

 

3. 3. 

 
 

 

4. 4. 

 
 

 

5. 5. 
 

 

 

 

Підготовка до п’ятого питання вимагає з’ясування етичних засад 

політики. Для цього також варто звернутися до підручника В. Бебика. 

Слід визначитися, чи має політична діяльність базуватися на 

принципах моралі або ж політик, керуючись «вищими» суспільними 

інтересами, може діяти поза межами морально-етичних норм. 

 

 

Проблема для обговорення. За правління «червоних 

кхмерів» в Камбоджі загинули понад 1,5 млн осіб – 

від голоду, хвороб, непосильної праці, тортур та 

вбивств. Чи можна це виправдати метою 

створення «кращого» суспільства? 
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Також необхідно з’ясувати, чому в політичній діяльності, незважаючи 

на стрімкий розвиток новітніх технологій та обчислювальної техніки, 

продовжує важливу роль відігравати інтуїція. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке політика? Коли вона виникає? 

2. З якої мови походить поняття «політика»? Хто вводить його у 

науковий вжиток? 

3. Які основні функції політики? 

4. Якою є структура політики? 

5. За яких умов велика суспільна група може вважатися суб’єктом 

політики? 

6. Коли особу можна вважати суб’єктом політики? 

7. Чи є Ви суб’єктом політики? 

8. Які існують рівні політики? 

9. За якими ознаками можна типологізувати політику? 

10. Кому належить вислів «мета виправдовує засоби»? Чи 

погоджуєтеся Ви з цим твердженням щодо політичної діяльності? 

11. Які чинники не дозволяють сьогодні повністю базувати політичну 

діяльність на наукових засадах, залишаючи інтуїцію важливою для 

прийняття політичних рішень? 
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Тема 1.5. Політична влада (2 години) 

 

План 

1. Влада як суспільне явище. Основні види влади. 

2. Політична влада, її форми та функції. 

3. Характеристики та ресурси політичної влади.  

4. Типи легітимності політичної влади та проблема забезпечення її 

легітимності.  

5. Принцип розподілу влади та її історичні форми.  

Література: 2, 5, 6, 28, 30 

Ключові поняття: влада, політична влада, державна влада, 

легітимність влади, легальність влади, ресурси влади, харизма. 

 

Методичні рекомендації 

У першому питанні необхідно з’ясувати, як можна визначити 

феномен влади взагалі. Слід виявити відмінності між політичною 

владою та іншими видами влади, наприклад, сімейною владою. 

Готуючись до другого питання, варто дати визначення категорії 

«політична влада» через поняття «впливу». Слід відрізняти історичні 

форми влади, які подаються в підручнику за редакцією О. Бабкіної 

(зокрема, монархія, тиранія, олігархія, аристократія та ін.), від 

визначених у сучасній науці форм: панування, керівництва та 

управління.  

 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: тиранія, монархія, 

аристократія, олігархія, демократія, тимократія, плуто-

кратія, бюрократія, технократія, партократія, анархія, 

харизма, індикатор? 

 

Також треба вміти охарактеризувати державну владу як вищу 

форму політичної влади та вказати на особливу роль права, авторитету 

і насильства у її особливому статусі. 

Для підготовки до третього питання слід скористатися підручником 

за редакцією Ф. Кирилюка та з’ясувати основні шість груп ресурсів 

політичної влади. Важливо також вміти наводити власні приклади 

щодо застосування в політичній діяльності ресурсів, які б належали до 

названих шести груп. 

У ході підготовки до четвертого запитання необхідно дати 

визначення поняттю легітимності політичної влади та з’ясувати 

відмінності між поняттями легальності та легітимності. Також 
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доцільно звернутися до підручника Ф. Кирилюка та з’ясувати три 

основні типи легітимності політичної влади, виділені австрійським 

науковцем М. Вебером. 

Потрібно також ознайомитися з підручником А. Брегеди та 

з’ясувати, які типи легітимності політичної влади на додачу до трьох 

класичних, виділених М. Вебером, виокремлюють сучасні політологи. 

Окремо слід розглянути причини падіння легітимності влади та 

індикатори, які засвідчують наявність такого падіння.  

У п’ятому питанні необхідно з’ясувати, який саме зміст 

вкладається у поняття поділу влад. Слід пояснити причини 

запровадження класичного поділу влади в державі на три гілки 

(законодавчу, виконавчу та судову), який було запропоновано 

французьким вченим Ш. Монтеск’є. Також треба продемонструвати 

особливе місце органів місцевого самоврядування, які не належать до 

жодної з гілок влади. 

 

 

Політична влада, державна влада, легальність, 

легітимність, поділ влади, охлократія, законо-

давча влада, виконавча влада, місцеве само-

врядування 

 

Контрольні питання 

1. Як називається наука про владу? 

2. Яка вища форма політичної влади? 

3. Якими особливими засобами впливу володіє державна влада? 

4. Хто є носієм політичної влади в суспільстві? 

5. Чим відрізняється панування як форма влади від керівництва 

та управління? 

6. Що таке аристократія та олігархія? Чим вони відрізняються? 

7. Що таке бюрократія? 

8. Які групи ресурсів політичної влади Ви можете виділити? 

9. Що таке легітимність політичної влади? Чим вона 

відрізняється від легальності? 

10. Які три класичні типи легітимності виділив австрійський 

соціолог М. Вебер? 

11. Які ознаки падіння легітимності влади? 

12. Який вищий орган законодавчої влади в Україні? 

13. Хто очолює виконавчу гілку влади в Україні? 

14. До якої гілки влади належить Президент України? 
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Практикум (завдання для самостійного виконання) 

Таблиця 1.5.1  

Харизматична політична легітимність 
 

Українські діячі – 
носії харизматичної легітимності 

Зарубіжні діячі – 
носії харизматичної легітимності 

  

 

 

У чому переваги харизматичної 
легітимності порівняно з іншими? 

У чому недоліки харизматичної 
легітимності порівняно з іншими? 
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Модуль 2. Історія розвитку політичної думки 
 

Виступи 

на семінарських заняттях 

Письмова підготовка до семінарів та 

виконання завдань до них 

25 % роботи 

 

25 % роботи 

 
Реферування першоджерел Модульна контрольна робота 

25 % роботи 

 

25 % роботи 

 
 

Специфіка цього модуля передбачає ознайомлення з найбільш 

визначними пам’ятками світової та вітчизняної політичної думки. 

Особливо важливо запам’ятати проблеми, які були актуальними для 

політичної думки різних періодів, а також найбільш важливі роботи 

провідних мислителів, присвячені цим проблемам.  
 

 

У блоках з такою позначкою містяться завдання до 

реферування першоджерел та пояснення щодо їх 

виконання. 

 

Блоки з цим символом містять назви творів, з 

уривками яких Вам необхідно буде ознайомитися до 

семінарських занять. 

 

Для кращого запам’ятовування цього матеріалу слід заповнити наведену 

нижче таблицю. Перед кожним семінарським заняттям потрібно внести 

до таблиці записи, що стосуються науковців відповідного періоду. 

Важливо також знайомитися з першоджерелами, вказаними в 

методичних рекомендаціях. 

Таблиця 2.1  

Провідні зарубіжні політичні мислителі 

та їхній внесок у світову політичну думку 
 

Вчений і 

роки життя 

Школа 

(течія) 

Найвизначніші 

твори 

Найважливіші 

здобутки 
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Вступ до політології 

 

– 35 – 
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Тема 2.1. Історія розвитку світової політичної думки (10 годин) 

 

План 
1. Зародження політичної думки у країнах Стародавнього Сходу:  
а) політичні ідеї мислителів Стародавнього Китаю: Конфуцій, 

Лао Цзи, Шан Ян; 
б) політичні ідеї у Стародавній Індії: брахманізм та «Закони 

Ману», буддизм. 
2. Політичні вчення Стародавньої Греції 
а) політичні погляди Платона та його моделі ідеальної держави; 
б) політичні ідеї Аристотеля.  
3. Політична думка та світоглядні ідеї Стародавнього Риму 

(Цицерон).  
4. Політичні ідеї раннього християнства. Політична думка часів 

Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський, Марсилій 
Падуанський).  

5. Епоха Відродження як новий етап у розвитку політичної науки. 
Політичні ідеї Н. Макіавеллі.  

6. Політичні вчення Нового часу: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є. 
7. Політичні ідеї мислителів епохи буржуазних революцій: 

Т. Джефферсон, А. Гамільтон, І. Кант, Г. Гегель. 
8. Основні школи та течії сучасної зарубіжної політології.  
Література: 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 31 
Ключові слова: аристократія, брахманізм, буддизм, гуманізм, 

даосизм, демократія, конфуціанство, легізм, олігархія, охлократія, 
політія, просвітництво, томізм. 

 

Методичні рекомендації 
Підготовка до семінарських занять другого модуля відрізняється 

від підготовки до попередніх семінарів. Якщо в першому модулі 
важливо було ознайомитися з матеріалами різних підручників, які б 
взаємодоповнювали висвітлення теми, то в другому модулі цілком 
достатньо скористатися одним або двома підручниками. Натомість, 
більш важливим є знайомство з першоджерелами – працями видатних 
політичних мислителів або уривками їхніх робіт. Це дозволить 
одержати безпосереднє уявлення щодо їхніх поглядів на політику та 
владу, у той час як підручники містять лише опис цих поглядів у 
вигляді скороченого переказу. 

Для підготовки до занять рекомендується скористатися підручником 
В. Нерсесянца, який містить детальний опис ідей політичних 
мислителів, включених до плану семінарського заняття. Як доповнення 
можна скористатися роботами Б. Кухти, Ф. Кирилюка та В. Скиби. 
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Для ознайомлення з першоджерелами доцільно використати 

хрестоматії або навчально-методичний комплекс за редакцією 

Ф. Кирилюка, який містить необхідні уривки творів. 

Знати назви найважливіших робіт провідних політичних 

мислителів, представлених у плані заняття, обов’язково! 

Заняття 1 передбачає підготовку першого питання плану. 

Для початку необхідно подати загальну характеристику політичних 

вчень Стародавнього Сходу, описати соціальні, економічні, культурні 

умови, в яких вони формувалися. Важливо використовувати при цьому 

знання, одержані в ході вивчення курсу «Політичної історії світу». 

Готуючи питання щодо історії політичних вчень Стародавнього 

Китаю, необхідно звернути увагу на історичні умови виникнення 

кожного з представлених у плані семінарського заняття вчень: 

конфуціанства, даосизму та легізму.  

Також треба звернути особливу увагу на роль людинолюбства і 

ритуалів у поглядах конфуціанства на управління державою, на 

принцип недіяння, висунутий даосистами, на роль закону і покарань у 

побудові ефективної системи управління Китаєм, запропонованої 

легістами. 

У питанні щодо становлення політичних вчень Стародавньої Індії 

необхідно з’ясувати особливості соціального устрою тогочасної Індії, 

зокрема, слід розрізняти чотири основні варни. 

Треба розуміти різницю між поглядами прихильників брахманізму 

та буддизму на місце людини в суспільстві і на мету її існування. Слід 

з’ясувати, які методи регулювання людської поведінки вважалися 

найбільш ефективними у брахманізмі, ознайомившись із положеннями 

«Законів Ману». Також необхідно звернути увагу на погляди Каутільї 

щодо влаштування держави. 

 

 

Ознайомтесь з уривком роботи Конфуція «Про небо і 

долю» та уривками з «Законів Ману». 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: каста, варна, 

брахмани, кшатрії, вайш’ї, шудри, сансара, карма, 

нірвана? 

 

Заняття 2 передбачає підготовку 2 та 3 питань плану. 

У ході підготовки необхідно з’ясувати особливості полісного 

устрою Стародавньої Греції, пригадати з курсу історії організацію 
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полісного управління в Стародавніх Афінах та Спарті. Також доцільно 

коротко охарактеризувати основні течії політичної думки Страодавньої 

Греції. 

Викладаючи погляди Платона, слід звернути особливу увагу на 

його проекти ідеальної держави та вміти охарактеризувати відмінності 

між ними. 

Ознайомлення з політичними ідеями Аристотеля передбачає 

обов’язкове вивчення його класифікації форм правління та з’ясування 

відмінностей його поглядів на ідеальне влаштування держави від 

поглядів Платона. 

Для висвітлення політичних поглядів Цицерона необхідно 

звернутися до курсу історії та згадати особливості побудови Римської 

держави та організації в ній системи управління. 

 

 

Ознайомтесь з уривками робіт Платона «Держава» та 

Аристотеля «Політика». 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: поліс, дем, філа, 

стратег, політія, магістрат? 

 

Заняття 3 передбачає підготовку 4 і 5 питань плану. 

Необхідно звернути увагу на умови формування політичних ідей 

християнських мислителів, вміти продемонструвати на прикладах, чим 

відрізняються погляди раннього християнства від учень більш пізнього 

періоду. Особливу увагу варто приділити внеску Фоми Аквінського у 

формування офіційних поглядів римської католицької церкви на 

політику. 

Характеризуючи внесок Марсилія Падуанського у світову 

політичну думку, слід звернути увагу не лише на його критику 

католицької церкви, але і спробувати з’ясувати причини появи таких 

критичних поглядів саме в досліджуваний період історії Європи. 

Особливо важливо з’ясувати внесок у політичну науку 

Н. Макіавеллі. Необхідно звернути увагу на введення ним у науковий 

обіг поняття «держава» в сучасному його розумінні, звільнення 

політичної думки від релігійних обмежень та його ставлення до 

співвідношення політики та моралі. 
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Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: теологія, 

томізм, неотомізм, індульгенція, інтердикт, апологет? 

 

Виконайте до третього заняття з цієї теми реферування 

роботи Н. Макіавеллі «Державець». 

 

Реферування виконується від руки в зошиті. Необхідно до 

кожного структурного розділу роботи виписати текст роботи, який 

відображатиме його основний зміст. Також слід виділити поля у 

розмірі 8 клітинок, у яких необхідно викласти власну думку щодо 

прочитаного та законспектованого тексту. Обов’язково після кожного 

законспектованого першоджерела робляться висновки обсягом до 

однієї сторінки. 

Критеріями для оцінювання виступають:  

 повнота опрацювання першоджерела; 

 викладення власної думки щодо проблеми; 

 наявність висновків. 

 

Заняття 4 передбачає підготовку 6 і 7 питань плану. 

Необхідно охарактеризувати загальні особливості політичної думки 

Нового часу, після чого перейти до визначення основних політичних 

ідей провідних мислителів цього періоду. 

Слід звернути увагу на схожі та відмінні риси у поглядах Т. Гоббса 

та Дж. Локка на походження держави та оптимальний варіант форми 

правління. Також потрібно виявити відмінності у поглядах Дж. Локка 

та Ш. Монтеск’є на виокремлення гілок влади. 

 

 

Ознайомтесь з уривками робіт Т. Гоббса «Левіафан» та 

Дж. Локка «Два трактати про правління» 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: категоричний 

імператив, суспільний договір? 
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Заняття 5 передбачає підготовку 8 питання плану. 

Для підготовки доцільно скористатися підручником М. Вегеша, за 

яким слід опрацювати специфіку англо-американської, французької та 

німецької шкіл у політології, а також ознайомитися з основними 

напрямами розвитку зарубіжної політології наприкінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. 

 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: фемінізм, 

постмодернізм, деліберативний? 

 

Контрольні питання 

1. Які проблеми знаходяться в фокусі уваги політичних 

мислителів Стародавнього Сходу? 

2. Які питання були актуальними для політичної думки 

античності? 

3. У чому полягають спільні риси поглядів Платона та 

Аристотеля? 

4. У чому полягають відмінності між поглядами Платона та 

Аристотеля? 

5. Які характерні риси політичної думки Стародавнього Риму? 

6. Порівняйте політичні погляди політичних мислителів 

раннього християнства та класичного Середньовіччя. Які причини 

зміни акцентів ви вбачаєте? 

7. Охарактеризуйте роль Н. Макіавеллі у становленні науки про 

політику як самостійної сфери наукових досліджень. 

8. Поясніть причини стрімкого розвитку політичних вчень у 

період Нового часу та охарактеризуйте їхні основні напрями. 

9. Визначте специфічні риси політичних шкіл США, Англії, 

Франції та Німеччини у ХХ ст. Чим Ви можете пояснити відмінності 

між основними напрямами їхніх досліджень? 

10. Які особливості політичної думки ХХІ ст. Ви можете назвати? 
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Тема 2.2. Історія розвитку політичної думки в Україні (6 годин) 

 

План 
1. Політична думка Київської Русі.  
а) «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона; 
б) «Руська правда»; 
в) «Повчання дітям» Володимира Мономаха.  
2. Політичні ідеї в Галицько-Волинській державі, Великому князівстві 

Литовському та в Речі Посполитій (С. Оріховський, І. Вишенський). 
3. Українська політична думка періоду козацько-гетьманської 

доби (П. Могила). «Конституція Пилипа Орлика».  
4. Розвиток політичної думки вченими Києво-Могилянської 

академії (С. Яворський, Ф. Прокопович). Духовно-моральні виміри 
політики у поглядах Г. Сковороди. 

5. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства (М. Костомаров). 
6. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні. 
7. Народницька школа в історії української політичної думки. 

Політичні ідеї І. Франка та Лесі Українки. 
8. Політичні концепції українських мислителів XX ст.  
а) теорія національного самовизначення М. Грушевського; 
б) державницька ідея В. Винниченка; 
в) націоналізм М. Міхновського та Д. Донцова; 
г) монархічно-гетьманська концепція В. Липинського.  
Література: 10, 18, 30. 
Ключові слова: полемічна література, націоналізм, конституція, 

слов’янофільство, федералізм, конфедерація, панславізм, соціалізм, 
консерватизм, клясократія, колектократія. 

 

Методичні рекомендації 
Для підготовки до цього семінару слід використовувати знання, 

одержані в ході вивчення курсу «Історія України». Загалом характер 
підготовки до нього аналогічний підготовці до попереднього заняття. 

Крім першоджерел, зазначених для ознайомлення в методичних 
рекомендаціях, слід звернути увагу на підручники та посібники 
Б. Кухти, Ф. Кирилюка та В. Скиби. 

Заняття 1 передбачає підготовку 1 і 2 питань плану. 
Для початку треба загадати історію виникнення Київської Русі, 

обставини приходу до влади династії Рюриковичів та визначення 
державної релігії на Русі. Характеризуючи загальні риси політичної 
думки цього періоду, необхідно звернути увагу на вплив візантійської 
традиції, роль церкви в державі, а також організацію системи 
управління державними справами у Київській Русі. 
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Характеризуючи погляди мислителів цього періоду на організацію 
влади в державі, слід звернути увагу на відмінності між концепціями 
«богоугодного володаря» та «князівського єдиновладдя». Треба також 
охарактеризувати позицію митрополита Іларіона в дискусії щодо 
богообраності народів, морально-етичні настанови Володимира 
Мономаха правителю, політико-правові аспекти «Руської правди». 

У другому питанні необхідно розкрити обставини, в яких 
опинилися українські землі після занепаду Київської Русі, а також 
поступового відродження політичної думки на українських теренах. 
Необхідно звернути особливу увагу на творчий доробок 
С. Оріховського, розкривши еволюцію його поглядів на організацію 
влади в державі, право, та співвідношення світської і духовної влади. 

 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: автохтони, віче, 
варяги, династія, аспект, полеміка? 

 

Характеризуючи погляди І. Вишенського, слід звернути увагу на 
його приналежність до полемічної літератури та пояснити сутність 
релігійних та політичних диспутів того періоду, викликаних появою 
уніатства. 

Заняття 2 передбачає підготовку 3, 4, 5 і 6 питань плану. 
Готуючи ці питання, необхідно ознайомитися з вказаними нижче 

першоджерелами.  
У ході підготовки третього питання, слід звернути увагу на роль 

П.Могили у відродженні політичної думки України. Характеризуючи 
«Вивід прав України», варто пояснити, у чому були переваги та 
недоліки цього документа, визначити, які новації у сфері організації 
політичного життя країни, соціальної та економічної політики він мав 
запровадити. 

У четвертому питанні необхідно розкрити морально-етичні засади 
поглядів Г. Сковороди, а також охарактеризувати С. Яворського і 
Ф. Прокоповича не лише як політичних мислителів, але і як практиків, 
вказавши на їхню роль у побудові російського абсолютизму. 

У п’ятому питанні слід з’ясувати причини занепаду політичної 
думки України та її стрімкого відродження в середині ХІХ ст. На 
особливу увагу заслуговує Кирило-Мефодіївське братство та його 
програмний документ «Закон Божий або Книга буття українського 
народу» за авторством М. Костомарова. Потрібно охарактеризувати 
проект майбутнього федеративного об’єднання, пропонований 
М. Костомаровим. 
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Ознайомтесь з уривками «Казання про владу» П. Могили 

та «Виводу прав України» П. Орлика 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: абсолютизм, 

просвітництво, слов’янофільство, народництво, громада? 

 

Для шостого питання слід з’ясувати обставини появи в Україні 

громадівського руху та роль у ньому М. Драгоманова. 

Характеризуючи творчість останнього, слід приділити увагу його 

поглядам на українську національну справу та оригінальному 

поєднанню ідей соціалізму та лібералізму. 

Заняття 3 передбачає підготовку 7 і 8 питань плану. 

Готуючись до цього заняття, слід звернутися до навчально-

методичного комплексу Ф. Кирилюка та занотувати основні 

особливості політичних течій в Україні на межі ХІХ та ХХ ст. 

Необхідно пояснити ті альтернативи розвитку України, які 

пропонували прихильники соціалізму, консерватизму, націоналізму та 

національно-державницього напрямків політичної думки. 

Особливу увагу в ході підготовки варто звернути на ставлення 

мислителів до незалежності України, її майбутнього улаштування, 

вирішення соціальних протиріч та припустимих методів політичної 

діяльності. 

 

 

Чиї інтереси повинні бути пріоритетними: індивіда, 

суспільної групи, держави, нації, народу? Позиція кого з 

українських мислителів к. ХІХ – поч. ХХ ст. Вам 

найбільш близька, а з ким Ви абсолютно не згодні? 

 

Ознайомтесь з роботою М. Міхновського «Самостійна 

Україна» 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: колектократія, 

консервативний, клясократія, шовінізм? 
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Контрольні питання 

1. Які основні періоди розвитку політичної думки України? 

2. Чим були викликані періоди підйому і занепаду політичної 

думки України? 

3. Чим відрізняється проблематика політичної думки Київської 

Русі від проблематики західноєвропейської думки того ж періоду? 

4. У чому полягає специфіка поглядів на соціалізм В. Винниченка? 

5. Які особливості українського консерватизму В. Липинського? 

6. Які програмні засади інтегрального націоналізму Д. Донцова? 
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Модуль 3. Політика як системне явище 

 

 

Виступи на семінарських заняттях 

50 % роботи 

 
Письмова підготовка до 

семінарів та виконання 

завдань до них 

Модульна 

контрольна робота 

25 % роботи 

 

25 % роботи 
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Тема 3.1. Політична система суспільства (2 години) 

 

План 

1. Поняття «політичної системи суспільства».  

2. Структура політичної системи, її підсистеми.  

3. Функції політичної системи суспільства. 

4. Типології політичних систем. 

Література: 2, 14, 17, 28, 30 

Ключові слова: політичний інститут, політична система, політична 

соціалізація, агрегування інтересів, артикулювання інтересів.  

 

Методичні рекомендації 

Для підготовки до семінарського заняття необхідно обов’язково 

опрацювати відповідний матеріал із навчально-методичного комплексу з 

політології за редакцією Ф. Кирилюка. 

У першому питанні слід звернути увагу на виникнення теорії 

систем та запозичення політологією системного підходу. Необхідно 

з’ясувати роль Т. Парсонса та Д. Істона в розробці теорії політичних 

систем. 

Особливу увагу необхідно приділити схемі політичної системи, 

розробленій Д. Істоном. Потрібно вміти відтворити її по пам’яті. 

Також треба пояснити, в чому недоліки такої схеми та як її можна було 

б доповнити. 

У ході підготовки до другого питання варто ознайомитися з 

декількома варіантами структурування політичної системи. Зокрема, 

слід знати структурування політичної системи на основі виокремлення 

її підсистем та на основі визначення її найважливіших складових 

інститутів. Тут важливо також чітко розуміти поняття «політичного 

інституту». 

У третьому питанні слід з’ясувати загальне призначення політичної 

системи, а також звернути увагу на функції входу і виходу політичної 

системи, виокремлені Г. Алмондом. 

Для четвертого питання треба з’ясувати різноманітність критеріїв 

для класифікації та типологізації політичних систем. Особливу увагу 

зверніть на типологію політичних систем, розроблену Г. Алмондом. 

 

 

Агрегування інтересів, артикулювання інтересів, 

політична система, політичний інститут 
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Накресліть схему політичної системи за Д. Істоном 

із зазначенням функцій входу та виходу за Г. Алмондом. 

Вкажіть приклади, які пояснять функціонування політичної 

системи та виконання зазначених функції 
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Контрольні питання 

1. Хто є засновником загальної теорії систем? 

2. В яких роботах Т. Парсонса та Д. Істона були закладені основи 

теорії політичних систем? 

3. Що таке політичний інститут?  

4. Які приклади політичних інститутів Ви можете навести? 

5. У чому полягають недоліки схеми політичної системи 

Д. Істона? 

6. Які функції входу і виходу політичної системи виокремив 

Г. Алмонд? 

7. Які чотири типи політичних систем визначив Г. Алмонд? 

8. До якого типу політичної системи за типологією Г. Алмонда 

належить політична система України? 
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Тема 3.2. Політичний режим як функціональний 

компонент політичної системи (2 години) 
 

План 

1. Поняття політичного режиму: його сутність та основні компоненти.  

2. Типології політичних режимів.  

3. Авторитарні режими та їхні ознаки.  

4. Тоталітаризм та його ознаки. Конкретно-історичні форми 

тоталітаризму: більшовизм, фашизм, націонал-соціалізм. 

Література: 2, 14, 18, 30, 32 

Ключові слова: політичний режим, політична система, авторитаризм, 

тоталітаризм, демократія, автократія. 
 

Методичні рекомендації 

Готуючись до заняття, слід звернути увагу на співвідношення 

понять «політична система» та «політичний режим», з’ясувати погляди 

науковців на їх тотожність або відмінність. Необхідно звернутися до 

підручників Ф. Кирилюка та Р. Мухаєва, визначивши основні 

компоненти політичного режиму, запропоновані Ж.-Л. Кермонном.  

У другому питанні варто з’ясувати підходи до типологізації 

політичних режимів та визначити основні критерії, за якими можна 

відрізняти політичні режими один від одного. 
 

 

Політичний режим, авторитаризм, тоталітаризм, 

демократія 

 

Третє питання передбачає з’ясування різновидів авторитарних 

режимів та відмінностей між ними. Слід визначити, від чого залежить 

виникнення в країні того чи іншого типу авторитарного політичного 

режиму. 

У четвертому питанні необхідно визначити причини виникнення 

таких різновидів тоталітаризму, як більшовизм, фашизм та націонал-

соціалізм і з’ясувати їхні характерні риси.  

Також потрібно заповнити таблицю. 

Таблиця 3.2.1 

Порівняння авторитарних та тоталітарних режимів 
 

Критерій Авторитаризм Тоталітаризм 
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Контрольні питання 

1. Чи тотожні поняття «політична система» і «політичний режим»? 

2. У чому полягають основні відмінності між авторитарними та 

тоталітарними політичними режимами? 

3. Які причини виникнення тоталітарних режимів? 
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Тема 3.3. Держава і громадянське суспільство (2 години) 

 

План 

1. Поняття держави, її ознаки.  

2. Теорії походження держави. 

3. Структура та функції держави. 

4. Форми державного правління.  

5. Форми територіального устрою. 

6. Типи держав. Принципи соціальної, правової держави.  

7. Громадянське суспільство: поняття та структура.  

Література: 2, 14, 17, 30 

Ключові слова: держава, форма правління, форма державного 

устрою, громадянське суспільство. 

 

Методичні рекомендації 

Передбачається, що матеріал цієї теми вже принаймні частково 

знайомий студентом із відповідних шкільних курсів, а тому особливу 

увагу слід звернути не лише на вміння точно та повно викласти 

матеріал, але і на здатність проілюструвати свою відповідь доречними 

прикладами. 

У першому питанні слід вказати на відмінності між ознаками 

держави та її атрибутами, а також звернути увагу на існування 

факультативних ознак держави. 

У другому питанні варто показати весь спектр теорій походження 

держави, виділивши серед них окремо наукові та ненаукові пояснення 

її виникнення. 

 

 

Держава, громадянське суспільство, федерація, 

конфедерація, унітарна держава, республіка, 

монархія, теократія, форма державного правління, 

форма територіального устрою, правова держава 

 

У структурі держави також необхідно вміти виділяти обов’язкові та 

необов’язкові елементи та вміти наводити приклади на основі 

структури Української держави. 

До четвертого питання слід підготувати класифікацію форм 

державного правління в її сучасному варіанті, звернувши увагу на 

відмінності від форм правління, виділених Аристотелем. Також треба 
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підготувати приклади до кожної з форм та вміти продемонструвати 

відповідні держави на мапі. Підготовка до п’ятого питання передбачає 

аналогічні дії. 

У шостому питанні слід з’ясувати поняття правової та соціальної 

держави, а також бути готовим до участі в обговоренні запропонованої 

проблеми. 

У сьомому питанні варто визначити основні ознаки громадянського 

суспільства, його базовий соціальний інститут та характер відносин з 

державою. Необхідно звернути увагу на внесок Г. Гегеля в розробку 

ідеї громадянського суспільства. 

 

 

Проблема для обговорення. Ознайомтесь з 

варіантами соціальної держави, описаними в 

підручнику О. Бабкіної. Який з них, на Вашу думку, 

має найбільше переваг, найменше недоліків? 

 

Контрольні питання 

1. Які є основні ознаки держави? 

2. У чому полягає різниця між ознаками та атрибутами держави? 

3. У чому принципова різниця між республікою та монархією як 

формами правління? 

4. З яких причин держави обирають федеративний варіант 

державного устрою? 

5. Які основні принципи функціонування правової держави? 

6. Чим відрізняються шляхи вирішення соціальних проблем США, 

Великобританії та Швеції? 

7. Який соціальний інститут є базовим для громадянського 

суспільства? 

8. У чому полягають основні відмінності між громадянським 

суспільством і державою? 

 

 

Практикум (завдання для самостійного виконання) 

Позначте на мапі країни, які можуть слугувати прикладами різних 

форм державного правління та територіального устрою, з якими Ви 

ознайомилися в ході підготовки до семінарського заняття. 
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Умовні позначки: 
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Тема 3.4. Політичні партії та громадські організації (2 години) 

 

План 

1. Сутність політичних партій та їхня роль у політичному процесі.  

2. Типи політичних партій. 

3. Поняття та типи партійних систем.  

4. Громадські організації та рухи. 

Література: 2, 5, 6, 28, 30 

Ключові слова: політична партія, партійна система, виборча 

система, громадська організація. 

 

Методичні рекомендації 

Готуючись до першого питання, слід звернути увагу на еволюцію, 

яку пройшли політичні партії від аристократичних об’єднань та клубів 

аж до масових політичних партій, та вказати на шляхи виникнення 

сучасних політичних партій, їхню структуру та функції. Варто також 

згадати про неоднозначне ставлення до політичних партій у політичній 

теорії як до інституту, який потенційно здатний розколювати 

суспільство. 

 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: гвельфи, 

гібелліни, лейборизм, гегемон, атомізований? 

 

У другому питанні необхідно з’ясувати типи політичних партій, 

користуючись підручником Ф. Кирилюка та іншими джерелами, і 

навести приклади. Особливу увагу слід звернути на поділ партій на 

кадрові та масові. 

У третьому питанні потрібно продемонструвати весь спектр партійних 

систем, підкріплюючи свою доповідь відповідними прикладами. 

При цьому необхідно пояснити феномен двохзполовиноюпартійної 

(трипартійної) системи. 

У четвертому питанні необхідно пояснити відмінності між 

політичними партіями та громадськими організаціями та рухами, 

вказати на специфіку політичних рухів та навести приклади. 

 

 

Громадська організація, політична партія, 

партійна система 
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Практикум (завдання для самостійного виконання) 

Таблиця 3.2.1 

Провідні політичні партії України 

 

Назва партії Лідер партії  Короткі відомості 

   

   

   

   

   

   

 

Контрольні питання 

1. Які є основні ознаки політичної партії? 

2. Коли виникають політичні партії? 

3. Які типи політичних партій виділяють за ставленням до 

суспільних змін? 

4. У чому полягає різниця між лівими та правими партіями? 

5. Який тип партійної системи в Україні? 
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Тема 3.5. Політика і особа (2 години) 

 

План 

1. Поняття та сутність політичної соціалізації.  

2. Основні етапи та типи політичної соціалізації. 

3. Соціально-політична стратифікація суспільства. Види соціальної 

стратифікації. 

4. Соціальна мобільність.  

Література: 2, 5, 6, 14, 20, 30 

Ключові слова: соціальна стратифікація, політична соціалізація, 

політична стратифікація, конформізм, нонконформізм, плюралізм. 

 

Методичні рекомендації 

Слід пояснити поняття та сутність політичної соціалізації, зміст і 

характер, суб’єктивні та об’єктивні чинники політичної соціалізації. 

Також варто звернути увагу на вказані нижче моменти. 

Політична соціалізація як процес формування політичного обличчя 

індивіда, його політичних інтересів. Формування політичної свідомості та 

політичного досвіду як складний процес політичної соціалізації 

індивіда. Детермінанти політичної поведінки та участі людини в 

політичному житті суспільства. Основні етапи та типи політичної 

соціалізації 

Соціально-політична стратифікація суспільства. Поняття соціальної 

стратифікації. Види соціальної стратифікації. Соціальна мобільність. 

Види соціальної мобільності. Політична стратифікація та її параметри. 

 

 

Соціальна стратифікація, політична соціалізація, 

політична стратифікація 

 

Контрольні питання 

1. З якої науки запозичене поняття стратифікації? 

2. Які закриті та відкриті типи соціальної стратифікації Ви знаєте? 

3. Які основні етапи та агенти політичної соціалізації? 

4. Які основні параметри політичної стратифікації? 
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Тема 3.6. Політична культура та політичні ідеології (4 години) 

 

План 

1. Сутність, структура і функції політичної культури.  

2. Концепція громадянської культури.  

3. Політична свідомість як складовий елемент політичної культури.  

4. Типи політичної свідомості.  

5. Чинники формування політичної свідомості.  

6. Поняття політичної ідеології.  

а) політична ідеологія анархізму;  

б) ідеологія лібералізму та неолібералізму;  

в) політична ідеологія консерватизму та неоконсерватизму;  

г) політична ідеологія комунізму, соціалізму, соціал-демократії. 

Література: 2, 5, 6, 28, 30 

Ключові слова: політична свідомість, політична ідеологія, громадська 

думка, політична психологія, політична культура, політична поведінка, 

політичні цінності, політична субкультура. 

 

Методичні рекомендації 

У ході підготовки мають бути з’ясовані відповіді на такі питання: 

визначення і структура політичної культури, її функції, політологічні 

концепції політичної культури. Окремо має бути охарактеризована 

концепція громадянської культури.  

Зверніть увагу, що, готуючись до другого питання, слід не 

покладатися на підручники, а спробувати здійснити самостійний 

пошук матеріалу, скориставшись бібліотекою університету. Необхідно 

охарактеризувати типи політичних культур, визначити характерні 

ознаки політичної культури сучасного політичного суспільства та 

проблеми його формування. 

Готуючи 3-5 питання, зосередьтесь на нижченаведених проблемах. 

Політична свідомість як відображення ідейного життя суспільства. 

Визначення та структура політичної свідомості. Буденна і теоретична 

свідомість. Складові елементи теоретичної політичної свідомості. 

Типи політичної свідомості. Форми прояву політичної свідомості. 

Місце міфів, стереотипів та громадської думки в структурі політичної 

свідомості. Чинники формування політичної свідомості.  

 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: консерватизм, 

лібералізм, марксизм, соціалізм, анархізм, націоналізм? 
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Цитата для обговорення. Не ми хапаємо ідею, ідея 

хапає і жене нас на арену, щоб ми, наче гладіатори, 

боролись за неї (Генріх Гейне) 

 

Поясніть поняття політичної ідеології. Охарактеризуйте ідеології: 

політична ідеологія анархізму; ідеологія лібералізму та неолібера-

лізму; політична ідеологія консерватизму та неоконсерватизму; 

політичні ідеології комунізму соціалізму, соціал-демократії. 

 

 
Політична культура, політична ідеологія 

 

Контрольні питання 

1. Яка структура політичної культури? 

2. У чому полягають відмінності між парафіяльним, підданським 

та учасниць ким типами політичної культури? 

3. Яка причина появи концепції громадянської культури? 

4. Що таке політична свідомість? Які рівні політичної свідомості 

прийнято виділяти в політології? 

5. Які функції виконує політична ідеологія? 

6. Коли і з яких причин виникають основні політичні ідеології?  

7. У чому полягають основні відмінності між консерватизмом і 

лібералізмом? 

8. Чим відрізняються ідеології комунізму та соціал-демократії? 

9. У чому полягають специфічні риси ідеології анархізму? 
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Тема 3.7. Політичні еліти (1 година) 

 

План 

1. Виникнення понять «еліта» та «політична еліта». Загальні 

причини існування еліт.  

2. Теорії еліт Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса.  

3. Основні напрями сучасних елітарних теорій: макіавеллістська 

школа, ціннісні теорії, теорії демократичного елітаризму, концепція 

плюралізму еліт, ліволіберальні концепції.  

4. Системи рекрутування еліт. 

5. Типології еліт.  

Література: 2, 5, 6, 14, 18, 20, 30 

Ключові слова: еліта, політична еліта, контреліта, політичний 

елітизм, елітократія, елітологія, теорія еліт. 

 

Методичні рекомендації 

У ході підготовки з’ясуйте такі моменти: виникнення понять 

«еліта» та політична еліта»; загальні причини існування еліт; поняття, 

типологія та механізм формування політичних еліт.  

Теорія еліт Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса. Основні напрями 

сучасних елітарних теорій: макіавеллістська школа, ціннісні теорії, 

теорії демократичного елітаризму, концепція плюралізму еліт, 

ліволіберальні концепції.  

 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: гільдія, 

рекрутування, еліта, антрепренер, контреліта? 

 

Типологія еліт. Результативність та інтеграція еліти. Соціальне 

представництво еліти. Системи рекрутування еліти, їхні переваги та 

недоліки. Обов’язково наводьте приклади. 

 

 
Політична еліта 

 

Контрольні питання 

1. Від якого слова походить термін «еліта»? 

2. Що таке циркуляція еліт? 

3. Хто з вчених виділив у структурі еліти «лисиць» та «левів»? 
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4. У чому полягає сутність «залізного закону олігархічних тенденцій»? 

5. Що має слугувати критерієм належності до еліти: здібності 

людини або посада, яку вона обіймає? 

6. У чому полягає різниця між антрепренерською системою 

рекрутування еліти та системою гільдій? 

7. Як співвідносяться між собою еліта та демократичний спосіб 

організації суспільного життя? 

Таблиця 3.7.1 

Політична еліта України 
 

Прізвище людини або назва 

групи людей 

Обґрунтування 

приналежності до еліти  
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Тема 3.8. Політичне лідерство (1 година) 

 

План 

1. Поняття лідерства. Ідеї лідерства в історії.  

2. Основні концепції політичного лідерства: теорія рис, ситуаційна 

теорія, теорія конституентів, психологічна концепція, інтерактивний аналіз.  

3. Класифікація, функції та тенденції розвитку політичного лідерства. 

Література: 2, 5, 6, 14, 30 

Ключові слова: політичне лідерство, політичний лідер, популізм, 

популіст. 

Методичні рекомендації 

Подайте характеристику лідерству та його специфіці в політичному 

житті. Поясніть поняття лідерства. Охарактеризуйте ідеї лідерства в 

історії. Поясність об’єктивні та суб’єктивні сторони лідерства.  

Розкрийте основні концепції політичного лідерства: теорія рис, 

ситуаційна теорія, психологічна концепція, теорія послідовників.  

Опишіть основні типології політичного лідерства, наведіть приклади. 

 

 
Політичне лідерство 

 

Контрольні питання 

1. Які риси повинен мати політичний лідер? 

2. У чому полягає специфіка ситуаційного політичного лідерства? 

3. Які типи політичного лідерства відповідно до типів легітимності 

політичної влади Ви можете назвати? 

4. Назвіть приклади найбільш успішних політичних лідерів в 

історії України, у світі загалом. Обґрунтуйте свій вибір. 

5. Які типи лідерства найбільш характерні для сучасної України? 
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Тема 3.9. Демократія: теорія і реальність (2 години) 

 

План 

1. Підходи до визначення демократії.  

2. Принципи (ознаки) демократії. 

3. Переваги та недоліки основних форм демократії.  

4. Основні концепції демократії.  

5. Загальні моделі демократизації суспільства (лінійна, циклічна, 

діалектична). 

Література: 2, 6, 14, 30 

Ключові слова: демократія, представницька демократія, вибори, 

референдум, ідентитарна демократія, ліберальна демократія, соціалістична 

демократія. 

 

Методичні рекомендації 

Проілюструйте багатоманітність тлумачень демократії. Охарактеризуйте 

нормативний та дескриптивний (описово-емпіричний) підходи до 

визначення демократії. Визначте основні принципи (ознаки) демократії.  

Опишіть основні форми демократії: ідентитарна (плебісцитарна, 

пряма) і репрезентативна (представницька). Визначте переваги та 

недоліки основних форм демократії, надбання та недоліки сучасної 

плюралістичної демократії. 

 

 
Референдум 

 

Опишіть основні концепції демократії. Колективістська (тоталітарна), 

особистісна (ліберальна), плюралістична (теорія зацікавлених груп). 

Характерні риси основних концепцій демократії. Демократія як форма 

держави і як механізм політичної влади. 

 

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова: плебісцит, поліархія? 

 

Заповніть подану нижче таблицю прикладами, які б ілюстрували 

переваги та недоліки демократії. 
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Таблиця 3.9.1  

Переваги та недоліки демократії 
 

Переваги Недоліки 

  

 

  

 

  

 

  

 

Контрольні питання 

1. Що таке демократія? 

2. Що таке поліархія? Хто і з яких причин розробив концепцію 

поліархії? 

3. Які основні принципи демократії? 

4. У чому полягає різниця між нормативним та дескриптивним 

розумінням демократії? 

5. У чому переваги та недоліки прямої та представницької 

демократії? 

6. Чому в сучасному світі сфера застосування прямої демократії є 

обмеженою? 

7. Чи є Україна демократичною державою? 



Вступ до політології 

 

– 65 – 

Тема 3.10. Вибори та виборчі системи (2 години) 

 

План 

1. Поняття виборів та їхнє місце у формуванні та функціонуванні 

демократичної держави.  

2. Функції виборів.  

3. Принципи виборчого права та демократичної організації виборів.  

4. Типи виборчих систем.  

а) мажоритарна виборча система;  

б) пропорційна виборча система; 

в) змішана виборча система. 

Література: 2, 6, 14, 30 

Ключові слова: вибори, виборча система, мажоритарна система, 

пропорційна система, змішана система, виборчий бюлетень. 

 

Методичні рекомендації 

Охарактеризуйте поняття виборів та їхнє місце у формуванні та 

функціонуванні демократичної держави.  

Визначте функції виборів, принципи виборчого права та 

демократичної організації виборів. Опишіть вибори як інструмент 

політичного маніпулювання та переходу до демократії. 

 

 
Вибори 

 

Охарактеризуйте основні типи виборчих систем. Мажоритарна виборча 

система. Пропорційна виборча система. Змішана виборча система. 
 

Таблиця 3.10.1  

Результати президентських виборів в Україні 
 

Рік 

Переможець 

та % голосів, набраний 

у 1 і 2 турах 

Переможений у 2 турі 

та % голосів, набраний 

у 1 і 2 турах 
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Таблиця 3.10.2  

Результати останніх парламентських виборів в Україні 
 

Місце Партія 
Кількість місць 

у парламенті 

Відсоток 

набраних голосів 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Контрольні питання 

1. Що таке вибори? 

2. У чому полягають принципові відмінності між пропорційними 

та мажоритарними виборчими системами? 

3. Які принципи проведення вільних демократичних виборів? 

4. За якою виборчою системою обирають Президента України? 

5. За якою виборчою системою обирають Верховну Раду України? 

6. За якою виборчою системою обирають міських голів в Україні? 
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Тема 3.11. Система міжнародних політичних відносин (2 години) 

 

План 

1. Міжнародна політика та міжнародні відносини.  

2. Основні напрями в науці про міжнародні відносини. Політичний 

ідеалізм, політичний реалізм, модернізм. 

3. Міжнародні організації. Поняття та типології. 

4. Провідні міжнародні організації сучасності. 

5. Геополітика як складова політичної науки. Основні парадигми 

геополітики. 

6. Україна в сучасній системі геополітичних відносин. 

7. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. 

Література: 2, 5, 6, 14, 30 

Ключові поняття: баланс сил, війна, глобалізм, глобальні проблеми 

сучасності, дипломатія, європейська інтеграція, зовнішня політика, 

міжнародна безпека, міжнародне право, міжнародні відносини, 

міжнародні організації, розвиток, стійкий розвиток. 

 

Методичні рекомендації 

Дайте визначення поняттям «міжнародна політика» та «міжнародні 

відносини». Визначте сутність понять «світова політика», «зовнішня 

політика». Опишіть міжнародні відносини як явище політики. Визначте 

основні напрями досліджень у науці про міжнародні відносини. 

Охарактеризуйте політичний ідеалізм, політичний реалізм, модернізм. 

  

 

Перевірте себе! Чи знайомі Вам слова та абревіатури: 

ЄС, ООН, НАТО, ОДКБ, СОТ, МФВ, ГУАМ, вето, 

дипломатія? 

 

Охарактеризуйте міжнародні організації та їхні різновиди, провідні 

міжнародні організації сучасності. 

Дайте визначення і назвіть етапи становлення та основні категорії 

геополітики. Поясніть дуалізм суші і моря та його концептуалізацію в 

класичній геополітиці.  

Охарактеризуйте місце України в геополітичній стратегії світового 

товариства та геополітичні аспекти становлення незалежної України. 

 

Практикум (завдання для самостійного виконання) 

Позначте на геополітичну структуру світу за Г. Маккіндером: 

хартленд, внутрішній півмісяць, зовнішній півмісяць, світовий острів. 
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Умовні позначки: 
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Контрольні питання 

1. Що таке міжнародні відносини? 

2. У чому полягає специфіка міжнародних відносин? 

3. У чому полягає відмінність між політичним реалізмом та 

політичним ідеалізмом? 

4. Хто з вчених розробив концепцію національних інтересів? 

5. Що таке міжнародна організація? 

6. Коли виникають міжнародні організації? 

7. Коли Україна стала державою-членом ООН? 

8. Які країни мають право вето в Раді Безпеки ООН? 

9. Чи є Україна членом ЄС? 

10. Членом яких військових блоків є Україна? 

11. Що таке геополітика? 

12. Які чотири основні парадигми геополітики? 


