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КОНЦЕПЦIЯ ВИКЛАДАННЯ  

ДИСЦИПЛIНИ  

«ПОЛIТОЛОГIЧНI АСПЕКТИ 

ПУБЛIЧНОГО УПРАВЛIННЯ ТА 

АДМIНIСТРУВАННЯ» 
 

 

Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та адмiнiстрування в 

умовах здійснення децентралізації влади в Україні є однiєю з основних 

навчальних вріативних дисциплiн. Актуальнiсть вивчення цього курсу 

виявляється не тiльки в його освiтньому й виховному впливi. 

Полiтичнi знання потрiбнi будь-якiй людинi, незалежно вiд її про-

фесiйної належностi, оскiльки, живучи в суспiльствi, вона обов’язково 

взаємодiє з державою, iншими полiтичними iнститутами та громадсь-

кими структурами. Тим бiльше потреба у глибокому опануваннi 

полiтичних аспектiв публiчного управлiння обумовлена необхiднiстю 

усвiдомлення державними службовцями своєї ролi i мiсця у суспіль-

ному життi, формуванням у них високого рiвня полiтичної свiдомостi, 

полiтичної культури, вiдчуття власної значущостi, виробленням актив-

ної життєвої позицiї, для фахiвцiв державного управлiння необхiдно 

усвiдомлювати суспiльнi потреби й iнтереси, розумiти перспективнi 

завдання, що стоять перед нашою країною.  

Мета дисциплiни полягає у формуваннi полiтологiчних знань що-

до полiтологiї як комплексної науки, оволодiння студентами система-

тизованими науковими знаннями про полiтику, розвиток творчого 

полiтичного мислення, здатностi самостiйно аналiзувати полiтичнi 

явища i процеси, формування полiтичної культури, набуття навичок 

полiтичної поведiнки i полiтичної дiяльностi, а на їх основi – вмiнь, з 

метою впровадження їх у професiйну дiяльнiсть державних служ-

бовцiв для створення умов щодо забезпечення прав, свобод i законних 

iнтересiв людини i громадянина. При цьому, потрібно застерегти, що 

все здійснюється в умовах реалізації децентралізації влади в Україні. 
Основнi завдання дисциплiни: 

‒ знати та розумiти основнi полiтологiчнi концепцiї, демократич-

ним шляхом сприяти впровадженню полiтичного партнерства у 

функцiонування органiв державної влади та органiв мiсцевого самов-

рядування; 
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‒ аналiз стану i тенденцiй розвитку полiтичної системи країни i на 
цiй основi забезпечення реалiзацiї полiтичних рiшень при виконаннi 
завдань i функцiй публiчного управлiння та адмiнiстрування; 

‒ аналiзувати стан i тенденцiї розвитку полiтичної системи країни 
та на цiй основi забезпечувати реалiзацiю завдань i функцiй держави 
на державнiй службi. 

‒ відокремити основні напрями децентралізації влади в різних ре-
гіонах України. 

Студент повинен знати: 
на понятiйному рiвнi – об’єкт, предмет, методи i функцiї полiтологiї, 

чiтко оперувати i володiти її понятiйно-категорiальним апаратом; ос-
новнi полiтичнi школи i концепцiї; сутнiсть, взаємозв’язок та взаємо-
зумовленiсть полiтики, державного управлiння i влади. 

на фундаментальному рiвнi – сутнiсть полiтичного життя, полiтичних 
вiдносин i процесiв, сутнiсть i значення полiтичної системи, полiтич-
них режимiв i полiтичних партiй у життi держави i суспiльства; особ-
ливостi полiтичного процесу в Українi. 

на практично-творчому рiвнi – знати полiтичнi й правовi засади 
полiтичної влади, функцiонування полiтичних партiй i громадських 
органiзацiй, умови i шляхи розбудови демократичної, соцiальної, пра-
вової держави; проблеми сучасних полiтичних вiдносин та зако-
номiрностей публiчного управлiння та адмiнiстрування й особливостей 
їх реалiзацiї в полiтицi в умовах децентралізації влади в Україні. 

Студент повинен вмiти: 
на репродуктивному рiвнi – правильно оцiнювати сутнiсть та змiст 

полiтичних явищ i процесiв; орiєнтуватись у полiтико-правових нор-
мах полiтичної дiяльностi i полiтичних вiдносин, внутрiшньої та 
зовнiшньої полiтики держави. 

на евристичному (алгоритмiчному) рiвнi – визначати теоретичнi, 
духовнi, прикладнi та iнструментальнi компоненти полiтичного знан-
ня, їх роль i функцiї у пiдготовцi полiтичних рiшень, у забезпеченнi 
особистого внеску до суспiльно-полiтичного життя; аналiзувати та 
об’єктивно оцiнювати суспiльно-полiтичнi явища i процеси, якi 
вiдбуваються в Українi. 

на творчому рiвнi – володiти навичками полiтичної культури, вмiти 
застосувати полiтичнi знання, свої професiйнi у громадськiй 
дiяльностi; формувати власну позицiю щодо актуальних полiтичних 
проблем сьогодення; представляти i захищати свої iнтереси, захищати 
iнтереси, права, свободу iнших людей i всього суспільства в умовах 
децентралізації влади в Україні. 
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ЗМIСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛIНИ 

ЗА МОДУЛЯМИ Й ТЕМАМИ 
 

 

Модуль 1. Полiтологiчнi аспекти державного управлiння. 
 

Тема 1.1. Становлення полiтичної науки в сучаснiй Українi. 

Сутнiсть полiтологiї як наукового орiєнтиру, за допомогою якого мо-

делюється, прогнозується i органiзовується полiтичне життя держави i 

суспiльства. Форми, закономiрностi розвитку i функцiонування полiтологiї. 

Її мiсце та роль у життi суспiльства. Специфiка полiтологiї в системi гу-

манiтарних наук: взаємозв’язок та взаємозалежнiсть. Вiдносно самостiйний, 

комплексний та загально-цивiлiзацiйний характер полiтологiї. Напрямки 

розвитку в умовах трансформацiї: полiтична теорiя, полiтична практика, 

полiтична емпiрiя. Полiтичнi теорiї нового часу, їх рацiоналiзм. Основнi 

проблеми становлення полiтичної науки. 
 

Тема 1.2. Об’єкт полiтологiї в державнiй службi. 

Сутнiсть полiтики та її взаємозв’язок з особистiстю, суспiльством. За-

гальна еволюцiя концепцiї полiтики як соцiального явиша. Економiчнi, 

соцiальнi, духовнi детермiнанти полiтики. Поняття соцiального iнтересу. 

Визначення i здiйснення взаємозагальних iнтересiв як важлива передумо-

ва збереження цiлiсностi диференцiйованого суспiльства, порядку, взає-

модiї iндивiдiв i спiльнот мiж собою. Людина, суспiльство як об’єкт 

полiтологiї. Сутнiсть полiтичної суб’єктностi особи. Особа i громадянин. 

Конституцiйнi права, обов’язки та вiдповiдальнiсть громадян. Мiжнароднi 

документи про права людини, практика їх реалiзацiї в Українi. Iндивi-

дуалiзацiя людського буття як умова формування громадянського суспіль-

ства i демократичної, соцiальної, правової держави. Формування громадя-

нина в умовах становлення української державностi: актуальнi проблеми i 

перспективи. Спрямування державної служби на розв’язання проблем 

людини. Державна служба як сфера надання сервiсних послуг населенню 

в умовах модернiзацiї суспiльства. 
 

Тема 1.3. Полiтична система суспiльства як взаємодiя владних 

iнститутiв. 

Сутнiсть полiтичної системи. Мiсце i роль полiтичної системи в жит-

тєдiяльностi суспiльства. Полiтична система суспiльства в її взаємодiї з 

економiчною, соцiальною, правовою та iншими суспiльними структу-

рами. Полiтична система як фактор стабiлiзацiї i розвитку полiтичного 
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життя. Елементи полiтичної системи: характеристика iнституцiональної, 

iнформацiйної, iнформацiйно-комунiкацiйної, нормативно-регулятивної 

складової. Полiтична влада як основа полiтичної системи. Держава як 

основний суб’єкт полiтичної влади. Її властивостi, мiсце, роль i зна-

чення в полiтичнiй системi суспiльства. Функцiї держави. Функцiя 

здiйснення «загальних справ» i функцiя захисту iснуючого режиму. 

Мiсце i роль управлiнського апарату у здiйсненнi державної полiтики. 

Основнi напрямки демократизацiї органiзацiї i дiяльностi державного 

апарату. Проблеми формування демократичної полiтичної системи. Полi-

тична культура як чинник формування полiтичної системи. Полiтична 

воля, дiєвiсть iнститутiв полiтичної системи, вiдповiднiсть норматив-

но-регулятивної складової європейським стандартам. 
 

Тема 1.4. Поняття i сутнiсть влади. 

Основнi концепцiї влади. Багатомiрнiсть влади. Влада як явише 

суспiльного життя. Народ – джерело i носiй влади. Суперечностi вiдносин 

панування i пiдкорення. Соцiальне призначення влади Основнi види 

влади: полiтична, економiчна, духовна, сiмейна тощо. Напрямки i спо-

соби функцiонування влади: керiвництво управлiння, контроль, прий-

няття рiшень. Ефективнiсть влади. Проблема забезпечення легітним-

ностi влади. Змiст концепцiї полiтичної влади. Система стримувань i 

противаг. Концептуальнi моделi органiзацiї влади у сучасному 

суспiльствi (теорiя полiтичної модернiзацiї, всесвiтнього суспiльства). 
 

Тема 1.5. Полiтичний режим як державний устрiй. 

Сутнiсть полiтичного режиму як сукупностi характерних для пев-

ного типу держави полiтичних вiдносин, засобiв i методiв реалiзацiї 

влади, наявних стосункiв мiж державною владою i суспiльством, 

домiнуючих форм iдеологiї, стану полiтичної культури. Основнi типи 

полiтичних режимiв: демократичний, авторитарний, тоталiтарний. Ознаки 

видiлення режимiв полiтичних у самостiйну одиницю класифiкацiї: 

спосiб формування мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв 

мiсцевого самоврядування; спiввiдношення законодавчої, виконавчої i 

судової влади, центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади та 

органiв мiсцевого самоврядування; становище i роль громадських ор-

ганiзацiй i полiтичних партiй, правовий статус особистостi. Особли-

востi полiтичних режимiв. Характеристика демократичного режиму. 

Плюралiзм як основа досягнення демократичних цiнностей (свободи, 

рiвностi, справедливостi). Авторитаризм як значне зосередження влади 

в руках однiєї особи або обмеженої групи, звуження полiтичних прав i 

свобод громадян, органiзацiй тощо. Тоталiтаризм як цiлковита 
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вiдчуженiсть громадян вiд власностi, влади та полiтики. Характерис-

тика сучасного державного устрою в Українi. Ознаки демократичного, 

авторитарного, тоталiтарного режимiв. 
 

Тема 1.6.Сутнiсть та функцiонування полiтичної системи: вза-

ємодiя з державною службою та адмiнiструванням.  

Характеристика партiйної системи як невiд’ємної складової полi-

тичної системи суспiльства у цiлому, характер якої визначає рiзновид 

полiтичного режиму, механiзм та ефективнiсть функцiо-нування демо-

кратичних iнститутiв суспiльства. Типологiя партiйної системи: одно-, 

дво- i багатопартiйнi системи. Партiйна система сучасної України. На-

прямки полiтичного спектру сучасних партiй, соцiалiстично-комунiс-

тичний, центристський, нацiонально-демокра-тичний. Поступова транс-

формацiя партiйної системи вiд атомiзованої до бiльш стабiльної сис-

теми поляризованого плюралiзму. Функцiї полiтичних партiй – пере-

дача влади, полiтична мобiлiзацiя мас i легiтимiзацiя полiтичного ре-

жиму. Партнерська взаємодiя органiв державної влади та органiв 

мiсцевого самоврядування з полiтичними партiями. Форми та методи 

взаємодiї, тенденцiї. 
 

Тема 1.7. Полiтичнi партiї та їх вплив на публiчне управлiння 

та адмiнiстрування. 

Полiтичнi партiї в Українi. Ознаки полiтичних партiй. Полiтичнi 

посади в Українi. Порядок призначення та умови проходження служби. 

Вплив полiтичних партiй на формування стратегiчних напрямкiв ро-

звитку держави. Зарубiжний досвiд формування та дiяльностi полiтич-

них партiй та їх вплив на розвиток країни. 
 

Тема 1.8. Сутнiсть та особливостi полiтичного менеджменту 

та маркетингу. 

Полiтичний менеджмент та маркетинг як дiяльнiсть, основнi при-

йоми та особливостi застосування. Створення, пiдтримання та змiна 

поведiнки людей щодо конкретних полiтичних лiдерiв, органiзацiй, 

iдей громадського значення. Функцiї полiтичного менеджменту та мар-

кетингу. Вивчення iснуючого уявлення людей про полiтика, органi-

зацiю чи iдею; визначення характеристик iдеального образу, що iснує в 

масовiй свiдомостi; планування та втiлення у життя конкурентоздатної 

програми дiй, розрахованих на завоювання розумiння та актiв у 

пiдтримку полiтичного лiдера, органiзацiї чи iдеї громадськiстю. Про-

блеми формування полiтичного iмiджу. 
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Тема 1.9. Полiтичнi технологiї та антитехнологiї. 

Сутнiсть полiтичної технологiї як системи послiдовних цiлеспря-

мованих дiй орiєнтованих на досягнення заданого полiтичного резуль-

тату. Потреба в полiтичних технологiях, застосування їх для пiдвищення 

рiвня та ефективностi соцiальної дiяльностi щодо полiтичного керiв-

ництва суспiльством. Сутнiсть та мета застосування полiтичних анти-

технологiй. Основа полiтичних антитехнологiй: базування на невдово-

леннях тих чи iнших соцiальних верств населення. Популiзм у 

полiтичнiй дiяльностi. Розробка полiтичних технологiй лiдера, партiї 

як специфiчний вид полiтичної дiяльностi. 
 

Тема 1.10. Здійснення децентралізації та реформування місце-
вого самоврядування в Україні.  

Суть реформи органів місцевого самоврядування (децентралізації) 

в Україні. Мета і виклики здійснення децентралізації влади в Україні. 

Законодавча база об’єднання (укріплення територіальних громад). Пер-

ші результати здійснених виборів до укріплення органів місцевого са-

моврядування. Ефективність територіальних громад державних та ре-

гіональних програм та проектів. Фінансові ресурси та використання 

міжнародного досвіду по забезпеченню суспільно-політичної стабіль-

ності органами муніципальної влади.  
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МОДУЛЬ 1. ПОЛIТОЛОГIЧНI АСПЕКТИ ПУБЛIЧНОГО 

УПРАВЛIННЯ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ 

(1 залiковий кредит) 

1.1 
Становлення полiтичної 

науки в сучаснiй Українi 
14 2 3  9 

1.2 
Об’єкт полiтологiї в держав-

нiй службi 
14 3 2  9 

1.3 

Полiтична система суспіль-

ства як взаємодiя владних 

iнститутiв 

13 2 2  9 

1.4 Поняття i сутнiсть влади 14 2 3  9 

1.5 
Полiтичний режим як дер-

жавний устрiй 
13 2 2  9 

1.6 

Сутнiсть та функцiонування 

полiтичної системи: взає-

модiя з державною службою 

13 3 2  8 

1.7 

Полiтичнi партiї та їх вплив 

на публiчне управлiння та 

адмiнiстрування 

13 3 2  8 

1.8 

Сутнiсть та особливостi 

полiтичного менеджменту та 

маркетингу 

13 2 2  9 

1.9 
Полiтичнi технологiї та анти-

технологiї 
13 3 2  8 

Разом на модуль I 120 22 20  78 
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ПЛАНИ ЛЕКЦIЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 

Модуль 1. Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та 

адмiнiстрування. 
 

Тема 1.1. Становлення полiтичної науки в сучаснiй Українi. 

План лекцiї: 

1. Полiтологiя: предмет, методи, закони, основнi категорiї та 

функцiї. 

2. Специфiка полiтологiї в системi гуманiтарних наук: взає-

мозв’язок та взаємозалежнiсть. 

3. Напрямки розвитку в умовах трансформацiї: полiтична теорiя, 

полiтична практика, полiтична емпiрiя. 

4. Основний змiст i особливостi української полiтологiї. 
 

Лiтература: 
1. Бабкiна О. В. Полiтологiя : пiдручник / О. В. Бабкiна, В. П. Гор-

батенко, ред. – 3-є вид., перероб., допов. – К. : Академiя, 2010. – 568 с. 

2. Гелей С. Д. Полiтологiя : навч. посiбн / [Електронний ресурс] /  

С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К. : Центр учбової лiтератури, 2012. – 348 с. – 

Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/politologia_Geley.pdf. 

3. Перегуда Є. В. Полiтологiя : навчальний посiбник / Є. В. Перегуда, 

В. Ф. Панiбудьласка, В. Л. Семко, Н. I. Рижко, С. Д. Мiсержи, В. Л. Сте-

ценко, В. Л. Згурська, В. П. Третяк. – К. : КНУБА, 2011. – 216 с. 

4. Полiтологiя : пiдручник / М. П. Требiн, Л. М. Герасiна, I. О. Полiщук 

та iн. – Х. : Право, 2013. – 416 с. 

5. Шляхтун П. П. Полiтологiя : iсторiя та теорiя : пiдручник / 

П. П. Шляхтун. – К. : Центр учбової лiтератури, 2010. – 472 с. 

 

Тема 1.2. Об’єкт полiтологiї в державнiй службi. 

План лекцiї: 

1. Полiтика як суспiльне явище. Загальна еволюцiя концепцiї 

полiтики як соцiального явиша. 

2. Мiсце i роль полiтики в системi суспiльних вiдносин.  

3. Сутнiсть полiтичного публiчного управлiння та адмiнiстрування 

та їх роль у суспiльно-полiтичному життi. 

4. Державна служба як сфера надання сервiсних послуг населенню 

в умовах модернiзацiї суспiльства. 
 

 

http://culonline.com.ua/Books/politologia_Geley.pdf
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Лiтература: 
1. Полiтологiя : пiдручник / М. П. Требiн, Л. М. Герасiна, I. О. Полiщук 

та iн. – Х. : Право, 2013. – 416 с. 
2. Полiтологiя : пiдручник / за заг. ред. I. С. Дзюбка, К. М. Левкiв-

ського. – К., 2010. – 415 с. 
3. Полiтологiчний енциклопедичний словник : навчальний посiб-

ник. – Минск, 2012. – 400 с. 
4. Валовая М. Д. Политология : учебник / М. Д. Валовая. – 2-e изд. – 

М. : Магистр : ИНФРА, 2011. – 336 с.  
5. Хейвуд Э. Политология : учебник для студентов вузов / пер. с 

англ. ; под ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Бельского. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2011. – 544 с.  

 

Тема 1.3. Полiтична система суспiльства як взаємодiя владних 

iнститутiв. 

План лекцiї: 
1. Сутнiсть, структура та функцiї полiтичної системи.  
2. Типологiя полiтичних систем. Полiтична модернiзацiя.  
3. Основнi напрями, особливостi та проблеми розвитку полiтичної 

системи України.  
4. Походження держави, її сутнiсть, ознаки i функцiї.  
5. Форми державного правлiння та державного устрою. 
 

Лiтература: 
1. Кириченко В. М. Полiтичнi системи свiту : кредитно-модульний 

курс : навч. посiб. / В. М. Кириченко. – К. : «Центр учбової лiтератури», 
2013. – 218 с. 

2. Кириченко В. М. Порiвняльне конституцiйне право: модульний 
курс : навч. посiб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракiн. – К. : Центр на-
вчальної лiтератури, 2012. – 256 с.  

3. Гришин О. Е. Политическая система : некоторые подходы к ана-
лизу, функционированию и адаптации / О. Е. Гришин // Евразийский 
юридический журнал. – 2015. – № 5 (84). – C. 248–250. 

4. Трегубов Н. А. Политическая система : принципы функциониро-
вания, условия стабильности, механизм трансформации / Н. А. Трегубов // 
Вестник ЮУрГу. Серия : Социально-гуманитарные науки. – № 10. – 
2008. – № 6 (106). – С. 107–111. 

5. Политология : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко,  
В. И. Буренко, Ю. А. Головин и др. ; под ред. В. Н. Лавриненко. –  
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 519 с. 

 

http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_8(7).htm#ex1
http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_8(7).htm#ex2
http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_8(7).htm#ex3
http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_8(7).htm#ex3
http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_9(8).htm#ex1
http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_9(8).htm#ex2
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Тема 1.4. Поняття i сутнiсть влади. 
План лекцiї: 
1. Влада як соцiальний феномен. Ресурси влади. Класифiкацiя вла-

ди.  
2. Сутнiсть полiтичної влади, її функцiї. 
3. Легiтимнiсть та легальнiсть влади. 
4. Роздiлення влади i роздiлення функцiй в державному управлiннi. 
 

Лiтература: 
1. Грушевський М. С. На порозi Нової України : Гадки i мрiї : мо-

нографiя / М. С. Грушевський. – К. : Наук. думка, 1991. – 122 с. 
2. Полiтична енциклопедiя / ред. кол. Ю. Левенець i Ю. Шаповал. – 

К. : Парламентське вид-во, 2011. – 808 с. 
3. Полiтологiя для вчителя : навч. посiбн. для студентiв пед. ВНЗ / 

за заг. ред. К. О. Ващенка, В. О. Корнiєнка. – К. : Вид-во НПУ ім. П. Драго-
манова, 2011. – 406 с. 

4. Гаджиев К. С. Политология : учебник / К. С. Гаджиев, Э. Н. При-
мова. – М. : ИНФРА, 2012. – 384 c. 

5. Оришев А. Б. Политология : учебник / А. Б. Оришев. – М. :  
ИЦ РИОР : НИЦ Инфра-М, 2012. – 235 с. 

 

Тема 1.5. Полiтичний режим як державний устрiй. 
План лекцiї: 
1. Сутнiсть полiтичного режиму. 
2. Основнi типи полiтичних режимiв : демократичний, авторитар-

ний, тоталiтарний. 
3. Методи публiчного управлiння та адмiнiстрування в структурi 

полiтичного режиму. 
4. Характеристика сучасного державного устрою в Українi. 
 

Лiтература: 
1. Борисенков А. Политический режим – способ политического 

влияния / А. Борисенков // Политика и общество. – 2011. – № 5 (83). – 
С. 20–28. 

2. Бондарева К. Поняття полiтичних режимiв як предмет юридич-
них дослiджень / К. Бондарева // Держава i право. – 2012. – № 7. –  
С. 71–78. 

3. Данилюк Н. Основнi пiдходи до трактування поняття «полi-
тичний режим» / Н. Данилюк // Освiта регiону. Полiтологiя, психо-
логiя, комунiкацiї. – 2009. – № 3. – С. 55–61. 

4. Шакiрзянова I. Полiтичний i державний режим : сучаснi погляди та 
характеристики / I. Шакiрзянова // Держава i право. – 2008. – № 39. – 
С. 58–62. 

http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_6.htm#ex1
http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_6.htm#ex1
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5. Политология : учебное пособие / под ред. С. В. Решетникова. – 

7-е изд. – Минск : Тегра-Системс, 2011. – 524 с. 
 

Тема 1.6. Сутнiсть та функцiонування полiтичної системи: 

взаємодiя з державною службою. 

План лекцiї: 

1. Поняття полiтичної партiї, її виникнення, етапи розвитку. 

2. Функцiї полiтичних партiй. 

3. Типологiя полiтичних партiй i партiйних систем.  

4. Становлення багатопартiйностi в Українi.  
 

Лiтература: 

1. Войткiв В. Партiйна система України : етапи становлення та їх 

Особливостi / В. Войткiв // Полiтичний менеджмент. – 2007. – № 2. –  

С. 114–122. 

2. Меркотан К. Трансформацiя Європейських партiйних систем : 

уроки для України / К. Меркотан // Полiтичний менеджмент. – 2007. – 

№ 3. – С. 147–159. 

3. Обушний М. Партiйна система країн Європейського Союзу в 

цивiлiзацiйному поступi українства [Електронний ресурс] / М. Обушний // 

Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 25–27. – Режим досту-

пу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_7. 

4. Партiйна система сучасної України : еволюцiя, тенденцiї та пер-

спективи розвитку : матерiали мiжнар. наук.-практ. конф. ; м. Київ,  

24–25 листоп. 2011 р. / НАН України, Iн-т полiт. i етнонац. дослiджень 

iм. I. Ф. Кураса. – К. : Видавництво IПiЕНД iм. I. Ф. Кураса, 2012. – 

588 с. 

5. Товадов Г. Т. Политологии : учебник / Г. Т. Тонадов. – 2-е изд. – 

М. : Омега, 2011. – 371 с. 
 

Тема 1.7. Полiтичнi партiї та їх вплив на публiчне управлiння i 

адмiнiстрування. 

План лекцiї: 

1. Полiтичнi партiї в Українi. Ознаки полiтичних партiй. 

2. Полiтичнi посади в Українi. Порядок призначення та умови 

проходження служби. 
3. Вплив полiтичних партiй на формування стратегiчних напрям-

кiв розвитку держави. 
4. Зарубiжний досвiд формування та дiяльностi полiтичних партiй 

та їх вплив на розвиток країни. 
 

http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_11(9).htm#ex2
http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_11(9).htm#ex3
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673942
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_7
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Лiтература: 
1. Войткiв В. Партiйна система України : етапи становлення та їх 

особливостi / В. Войткiв // Полiтичний менеджмент. – 2007. – № 2. –  
С. 114–122. 

2. Меркотан К. Трансформацiя Європейських партiйних систем : 
уроки для України / К. Меркотан // Полiтичний менеджмент. – 2007. –  
№ 3. – С. 147–159. 

3. Обушний М. Партiйна система країн Європейського Союзу в 
цивiлiзацiйному поступi українства [Електронний ресурс] / М. Обушний // 
Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 25–27. – Режим досту-
пу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_7. 

4. Партiйна система сучасної України : еволюцiя, тенденцiї та пер-
спективи розвитку : матерiали мiжнар. наук.-практ. конф. ; м. Київ,  
24–25 листоп. 2011 р. / НАН України, Iн-т полiт. i етнонац. дослiджень 
iм. I. Ф. Кураса. – К. : Видавництво IПiЕНД iм. I. Ф. Кураса, 2012. – 
588 с. 

5. Товадов Г. Т. Политологии : учебник / Г. Т. Тонадов. – 2-е изд. – 
М. : Омега, 2011. – 371 с. 

 

Тема 1.8. Сутнiсть та особливостi полiтичного менеджмен-
ту та маркетингу. 

План лекцiї: 
1. Поняття та змiст полiтичного маркетингу. 
2. Функцiї та види полiтичного маркетингу. 
3. Поняття та змiст полiтичного менеджменту. 
4. Функцiї та види полiтичного менеджменту. 
 

Лiтература: 
1. Багмет М. О., Темерiвський В. В. Виборчий маркетинг як осно-

вна складова частина полiтичного маркетингу / В. В. Темерiвський, 
М. О. Багмет /гол. ред. В. М. Вашкевич // Гiлея : науковий вiсник : 
збiрник наукових праць. гол. – К. : ВIР УАН, 2010. – Випуск 38. –  
С. 469–475. 

2. Коваль Н. Стан наукового опрацювання дефiнiцiї «Полiтичний 
маркетинг» / Н. Коваль // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету : 
Серiя : Полiтологiя. Соцiологiя. Фiлософiя. – Ужгород : Говерла, 2014. – 
Вип. 17. – С. 31–34. 

3. Полiтичний менеджмент : наук. журнал / Гол. ред. Ю. Ж. Шайго-

родський. – 2012. – № 4–5. – 316 с. 

4. Лиллекер Д. Дж. Политическая коммуникация. Ключевые кон-

цепты / Д. Дж. Лиллекер ; пер. с англ. С. И. Оснек. – Харьков : Изд-во 

Гуманитарный Центр, 2010. – 298 с. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673942
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_7
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Тема 1.9. Полiтичнi технологiя та антитехнологiї. 

План лекцiї: 

1. Поняття полiтичнi технологiї. 

2. Потреба в полiтичних технологіях. 

3. Манiпулятивнi технологiї. 

4. Побудова iмiджу полiтичного суперника: теоретична база i тех-

нологiї впровадження. 
 

Лiтература: 

1. Бова В. В. Полiтичнi антитехнологiї як засiб формування новiт-

нiх мiфiв / В. В. Бова // Фiлософiя i полiтологiя в контекстi сучасної 

культури. – 2012. – Вип. 4(3). – С. 111–116. 

2. Жиган Д. Ф. Полiтичнi технологiї : загальна характеристика полiтич-

ного феномена / Д. Ф. Жиган // Держава i право. Юридичнi i полiтичнi 

науки. – 2014. – Вип. 65. – С. 392–402. 

3. Корнiєнко В. О. Полiтичнi технологiї у полiтичнiй практицi // 

Прикладна політологія : навч. посiб. / за ред. В. П. Горбатенка. – К. : 

ВЦ «Академiя», 2008. – С. 170–180. 

4. Кочубей Л. О. Виборчi технології : полiтичний аналiз (на прикладi 

виборiв до парламенту сучасної України) : моногр. / Л. О. Кочубей. – 

К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. – 280 с. 

5. Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськiстю : навч. посiб. / Є. Б. Тихо-

мирова. – К. : НМЦВО, 2001. – 560 с. 
 

Тема 1.10. Здійснення децентралізації та реформування місце-

вого самоврядування в Україні.  

План лекції: 

1. Законодавчі основи здійснення децентралізації влади та рефор-

мування місцевого самоврядування в Україні. 

2. Суть децентралізації влади та реформування місцевого самов-

рядування в Україні. 

3. Використання міжнародного досвіду у реалізації децентралізації 

влади в Україні. 

4. Теоретичні та практичні рекомендації для державних службов-

ців для ефективної реалізації децентралізації в Україні. 
 

Література: 

1. Ієвлєва Л. І. Деконтр централізація і децентралізація публічної 

влади : розуміння категорій // – Харків : науковий збірник. – ХНУ  

ім. Василя Каразіна. – 2013. – С. 188–192. 
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2. Іщенко М. П., Самойленко Л. Я. Основні шляхи оптимізації сис-

теми державного управління та місцевого самоврядування в Україні // 

держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-витроб. Журнал. – 

2012. – №1 – С. 88–93. 

Тарасенко Т. М. Проблеми децентралізації в реформуванні місцево-

го самоврядування в Україні // Державне управління та місцеве самовря-

дування. – К. : НАДУ при президентові України. – 2014. – Вип. 2 (21). – 

С. 277–285. 

3. Концепція реформування місцевого самоврядування та терито-

ріальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Мініст-

рів України від 1 квітня 2014 р. № 333р. – Режим доступу: 

www.kmu.gov.ua// control/ru/cardnpd. 

4. Макаров Г. В. Очікування ризики у процесі децентралізації вла-

ди в Україні. Аналітична записка. Національний ін-т стратегічних дос-

ліджень при Президентові України. – Режим доступу : www.niss.gov.ua// 

articles/1021/ 

5. Шевчук Б. В. Децентралізація // Енциклопедія державного 

управління : у 8 т. / наук. ред. кол. Ю. В. Ковбасюк (голова) : (нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. – К. – 2011. – С. 167–169. 

 

http://www.kmu.gov.ua/%20control/ru/cardnpd
http://www.niss.gov.ua/%20articles/1021/
http://www.niss.gov.ua/%20articles/1021/
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ТЕМИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

 

Семiнарське заняття – форма навчального заняття, при якiй ви-

кладач органiзовує дискусiю з попередньо визначених тем, до котрих 

студенти готують тези виступiв. 

Завданнями семiнарських занять є: 

 поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекцiях; 

 заохочення студентiв до аналiзу полiтичних подiй, активної 

творчої роботи із самостiйного опрацювання рекомендованої лiтератури; 

 вироблення у студентiв умiнь використовувати теоретичнi 

полiтичнi знання в практичнiй дiяльностi, на основi iсторико-правових 

знань прогнозувати суспiльно-полiтичне життя в Українi; 

 стимулювати у студентiв прагнення на основi знання полiтич-

них систем минулого та сучасностi вдосконалювати полiтичну культу-

ру, розумiти значення державних iнститутiв у життi суспiльства. 

На кожному семiнарському заняттi викладач оцiнює пiдготовленi 

студентами доповiдi, їх виступи, активнiсть у дискусiї, вмiння формувати 

i вiдстоювати свою позицiю тощо. Пiдсумковi оцiнки за кожне семiнар-

ське заняття вносяться у вiдповiдний журнал. Отриманi студентом 

оцiнки за окремi семiнарськi заняття враховуються при виставленнi 

пiдсумкової оцiнки з даної навчальної дисциплiни. 
 

Модуль 1. Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та 

адмiнiстрування. 
 

Тема 1.1. Становлення полiтичної науки в сучаснiй Українi. 

План семiнарського заняття: 

1. Полiтологiя як наука i навчальна дисциплiна. 

2. Форми, закономiрностi розвитку i функцiонування полiтологiї. 

3. Полiтичнi теорiї нового часу, їх рацiоналiзм. 

4. Основнi проблеми становлення полiтичної науки в Українi. 
 

Методичнi рекомендацiї: 

1. Полiтологiя як наука i навчальна дисциплiна. 

Головним фактором народження полiтологiї як нової науки стала 

загальна суспiльна потреба в глибокому та об’єктивному усвiдомленнi 

полiтичних аспектiв соцiального життя. Тому необхiдно розглянути 

об’єктивнi обставини виникнення полiтичної сфери, якi зумовили пот-

ребу у рацiональному впорядкуваннi рiзних аспектiв колективного 
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буття. Важливо вказати мiсце полiтичної сфери в системi соцiальних 

вiдносин, охарактеризувати її функцiональне спрямування на управлiння 

основними процесами суспiльного життя, охарактеризувати змiст ди-

рективного, комунiкативного та функцiонального пiдходiв до визна-

чення змiсту полiтики 

2. Форми, закономiрностi розвитку i функцiонування полiтологiї. 

Розгляд другого питання необхiдно розпочати з того, що об’єктом 

полiтологiї виступає полiтичне життя суспiльства, його прояви, тен-

денцiї i закономiрностi. Аналiзуючи категорiї полiтологiї, насамперед 

слiд усвiдомити сутнiсть таких категорiй: полiтична влада, держава, 

полiтичнi вiдносини, полiтична система, полiтичнi iнтереси, полiтична 

свiдомiсть, полiтична культура, полiтична боротьба, полiтичне управ-

лiння. Теоретичне i практичне значення полiтологiї визначають її функцiї. 

Назвiть i дайте характеристику її основних функцiй: свiтоглядна, екс-

пертно-прогностична, теоретико-пiзнавальна (методологiчна), iнновацiйна, 

прикладна (управлiнська), виховна. Розкрийте сутнiсть таких методiв: 

критико-дiалектичний, системний, соціологiчний, функцiональний, iнсти-

туцiйний, соцiально-психологiчний (бiхевiористський), дiйовий, порiвня-

льний, емпiричний, антропологiчний. 

3. Полiтичнi теорiї нового часу, їх рацiоналiзм. 

Вивчаючи третє питання, студент має звернути увагу на положення, 

аргументоване Г. Гроцiєм про сутнiсть права як регулятора соцiальних 

норм та iдею Б. Спiнози про суспiльний договiр як категорiю, якою 

користуються для аналiзу характеру зв’язкiв мiж природним правом i 

державою. Необхiдно пам’ятати, що Дж. Локк розвинув i доповнив i 

об’єднав у єдине полiтичне вчення – доктрину ранньобуржуазного лiбера-

лiзму. Рекомендуємо звернути увагу на суть теорiї «географiчного де-

термiнiзму» Ш. Монтеск’є, на його розумiння свободи як упевненостi 

громадянина у недоторканостi свого життя, житла, майна. При харак-

теристицi концепцiй слiд звернути увагу на те, яку модель соцiально-

державницького устрою вiдстоює її автор; яке мiсце в нiй посiдають 

держава, особистiсть, суспiльство та як вони взаємодiють; якi цiнностi 

пропонує та закрiплює автор; яким шляхом з його точки зору можлива 

стабiльнiсть держави та соцiуму; якi методи управлiння пропонує; яка 

мета ставиться в концепцiї. Найбiльш важливим є те, щоб студент 

обов’язково рацiонально-критично оцiнював рiзноманiтнi концепцiї, 

порiвнював їх та формував i формулював у виступах на семiнарах своє 

ставлення до тих чи iнших проблем та позицiй, що вивчаються ним. 
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4. Основнi проблеми становлення полiтичної науки в Українi. 

У четвертому питаннi слiд розглянути способи або методологiчний 

iнструментарiй оснащення полiтичної науки, до якого зараховують:  

а) фiлософське обґрунтування природи полiтики, полiтичних цiнностей; 

б) полiтичнi теорiї, що визначають основнi тенденцiї розвитку держа-

вних, а також мiжнародних полiтичних процесiв; в) рiзноманiтнi методи, 

що дають змогу полiтологiї всебiчно розглянути об’єкт дослiдження. 

Варто звернути увагу на те, що виконання бiльш конкретних функцiй 

спрямовує полiтичну науку не лише на проведення глибоких дослiд-

жень теоретичного спрямування, але й ефективне обслуговування полi-

тичної практики. При вивченнi питання студенти повиннi уяснити для 

себе змiст полiтичного життя, полiтичних вiдносин, їх суттєвiсть i фо-

рми, широко застосовуючи практичний матерiал iз сучасного полiтич-

ного життя України та Свiту для характеристики проблем змiсту та 

тенденцiй розвитку полiтичного життя. 
 

Лiтература: 
1. Бабкiна О. В. Полiтологiя : пiдручник / О. В. Бабкiна, В. П. Гор-

батенко, ред. – 3-є вид., перероб., допов. – К. : Академiя, 2010. – 568 с. 
2. Гелей С. Д. Полiтологiя : навч. посiбн. / [Електронний ресурс] /  

С. Д. Гелей, С. М. Рутар – К. : Центр учбової лiтератури, 2012. – 348 с. – 
Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/politologia_Geley.pdf. 

3. Димитрова Л. М. Полiтологiя : пiдручник / Л. М. Димитрова,  
С. О. Кисельова. – К. : Знання, 2009. – 206 с. 

4. Перегуда Є. В. Полiтологiя : навчальний посiбник / Є. В. Пере-
гуда, В. Ф. Панiбудьласка, В. Л. Семко, Н. I. Рижко, С. Д. Мiсержи, 
В. Л. Стеценко, В. Л. Згурська, В. П. Третяк. – К. : КНУБА, 2011. – 216 с. 

5. Полiтологiя : навчальний посiбник / О. М. Кузь, П. В. Брунько,  
I. М. Дубровська та iн. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 348 с. 

6. Полiтологiя : пiдручник / М. П. Требiн, Л. М. Герасiна, I. О. Полi-
щук та iн. – Х. : Право, 2013. – 416 с. 

7. Шляхтун П. П. Полiтологiя : iсторiя та теорiя : пiдручник / 
П. П. Шляхтун. – К. : Центр учбової лiтератури, 2010. – 472 с. 

 

Тема 1.2. Об’єкт полiтологiї в державнiй службi. 

План семiнарського заняття: 
1. Полiтика як суспiльне явище. Загальна еволюцiя концепцiї 

полiтики як соцiального явиша. 
2. Мiсце i роль полiтики в системi суспiльних вiдносин.  
3. Сутнiсть полiтичного публiчного управлiння та адмiнiстрування 

та їх роль у суспiльно-полiтичному життi. 

http://culonline.com.ua/Books/politologia_Geley.pdf
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4. Державна служба як сфера надання сервiсних послуг населенню 

в умовах модернiзацiї суспiльства. 
 

Методичнi рекомендацiї: 

1. Полiтика як суспiльне явище. Загальна еволюцiя концепцiї 

полiтики як соцiального явища. 

Розгляд першого питання радимо розпочати iз з’ясування сутi 

полiтики як соцiального явища, причини її виникнення, мiсця i ролi в 

життi суспiльства. Проаналiзуйте i порiвняйте найпоширенiшi визначення 

полiтики. Важливо зазначити чинники, якi впливають на полiтику та 

визначити суб’єкт i об’єкт полiтики, її внутрiшню i зовнiшню сторони, 

основнi види. Дальший розгляд питання передбачає осмислення осно-

вних детермiнантiв полiтики (економiчної бази, соцiальної структури, 

цiнностi, полiтичної свiдомостi, полiтичної культури тощо). Про-

аналiзуйте також основнi функцiї полiтики залежно вiд напрямiв 

дiяльностi її суб’єктiв. Полiтика часто розглядається як якась суто 

«брудна справа», не варта уваги глибоко моральних людей. В основi 

цього нерозумiння теза, що кожен з нас вiдповiдальний за стан справ в 

українськiй державi. У зв’язку з цим викладiть ваше бачення проблеми 

моралi i моральностi в полiтицi та в українськiй полiтицi зокрема. 

2. Мiсце i роль полiтики в системi суспiльних вiдносин.  

Полiтика – це сфера цiлеспрямованих вiдносин мiж соцiальними 

групами з приводу використання iнститутiв публiчної влади для ре-

алiзацiї їх суспiльно значущих, потреб та iнтересiв. Вивчаючи це пи-

тання, слiд звернути увагу на категорiї: полiтика, влада, ресурси влади, 

полiтичнi вiдносини, полiтичне життя, легiтимнiсть влади. При 

розглядi питань необхiдно визначити рiзнi пiдходи до розумiння змiсту 

полiтики, причини її виникнення, розкрити, що важливо для iснування 

високого рiвня полiтичних вiдносин в суспiльствi, навести структуру 

полiтики та з’ясувати функцiї полiтики в сучасному свiтi. Особливу 

увагу слiд звернути на роль полiтики у процесах демократичного пе-

реходу в Українi, визначити як полiтика може впливати на стабiльнiсть 

суспiльства, якi заходи важливi для збереження суспiльного поро-

зумiння в нашiй країнi. 

3. Сутнiсть полiтичного публiчного управлiння та адмiнiстру-

вання та їх роль у суспiльно-полiтичному життi. 

Вивчаючи третє питання, студент має звернутим увагу на той факт, 

що вихiд на рiвень регулювання суспiльних вiдносин, тобто вiдносин 

мiж класами, нацiями та iншими соцiальними групами, надає управ-

лiнню полiтичного характеру. Це означає, що полiтика є конкретним 

рiзновидом управлiння, здiйснюваного владою для вдосконалення сус-
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пiльних вiдносин. Полiтичне публiчне управлiння та адмiнiстрування – 

цiлеспрямований вплив людей i владних структур на суспiльство в 

цiлому або на окремi його сфери з метою їх оптимiзацiї (впорядкуван-

ня, вдосконалення i розвитку) та досягнення певних цiлей. Найвiд-

чутнiшi суспiльнi витрати (як матерiальнi, так i моральнi) є наслiдком 

недосконалостi управлiнської дiяльностi. Щодо розумiння ролi й мiсця 

управлiння не можна абсолютизувати дiю об’єктивних закономiрно-

стей у суспiльному життi, оскiльки це послаблює свiдому дiяльнiсть 

людей, в тому числi й управлiння. Але науково неспроможними є й 

спроби розглядати суспiльство як об’єкт всеохопного, «тотального» 

управлiння й планування. Як свiдчить практика, полiтичне управлiння 

ефективне не тодi, коли намагається охопити все до найменших дета-

лей, а коли здiйснює свiй вплив на людей через регулювання ключових 

соцiальних процесiв. Труднощi оновлення суспiльства значною мiрою 

можна пояснити дiєю принципу Ле Шательє-Брауна, згiдно з яким 

складна система, що стає об’єктом зовнiшнього впливу, намагається 

так перебудуватися, щоб максимально зменшити цей вплив. 

4. Державна служба як сфера надання сервiсних послуг насе-

ленню в умовах модернiзацiї суспiльства. 

В умовах формування соцiальної держави особливу актуальнiсть i 

соцiальну значимiсть здобувають питання, пов’язанi з пiдвищенням 

ефективностi дiяльностi органiв державної влади i мiсцевого самовря-

дування з надання державних послуг. При цьому особлива увага по-

винна бути сконцентрована на забезпеченнi вiдкритостi, умiннi вести 

конструктивний дiалог органiв влади iз суспiльством, для того щоб 

подолати стiну взаємного вiдчуження влади вiд громадян. Мо-

дернiзацiя державної влади повинна вiдбуватися у напрямку створення 

клiєнтоорiєнтованої системи публiчного управлiння та адмiнiстрування, 

якi будуть невiд’ємним елементом механiзму соцiально-полiтичного 

захисту населення, фактором пiдвищення його соцiальної i полiтичної 

активностi. Однак створення структури публiчного управлiння бiльше 

орiєнтованої на потреби громадян, бiзнесу можливо лише на шляху 

перетворення її у вiдкриту систему, взаємодiючу iз громадянами та 

їхнiми об’єднаннями, чуйну до їх потреб i запитiв. 
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стратегiї країн Причорноморського регiону в геополiтичному прос-

торi» : тези. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ iм. Петра Могили, 2015. – Том 1. – 

С. 57–59. 

3. Полiтологiя : пiдручник / за заг. ред. I. С. Дзюбка, К. М. Лев-

кiвського. – К., 2010. – 415 с. 

4. Полiтологiя : пiдручник / М. П. Требiн, Л. М. Герасiна, I. О. Полi-

щук та iн. – Х. : Право, 2013. – 416 с. 

5. Товадов Г. Т. Политологии : учебник / Г. Т. Тонадов. – 2-е изд. – 

М. : Омега, 2011. – 371 с. 

6. Шляхтун П. П. Полiтологiя : iсторiя та теорiя : пiдручник / 

П. П. Шляхтун. – К. : Центр учбової лiтератури, 2010. – 472 с. 
 

Тема 1.3.  Полiтична система суспiльства як взаємодiя владних 

iнститутiв. 

План семiнарського заняття: 

1. Поняття, структура i функцiї полiтичної системи. 

2. Полiтична система суспiльства в її взаємодiї з економiчною, 

соцiальною, правовою та iншими суспiльними структурами. 

3. Держава як основний суб’єкт полiтичної влади. 

4. Проблеми формування демократичної полiтичної системи. 
 

Методичнi рекомендацiї: 

1. Поняття, структура i функцiї полiтичної системи. 
Розпочавши вивчення першого питання, треба мати на увазi, що 

полiтична система суспiльства – одна з найскладнiших категорiй полiто-
логiї. Спочатку слiд з’ясувати, що собою являє загальна теорiя систем. 
Наступним кроком є дослiдження внеску в розробку теорiї полiтичних 
систем, здiйснених Т. Парсоном, Д. Iстоном, Г. Алмондом, i порiвнян-
ня їх поглядiв. Необхiдно також проаналiзувати погляди i пiдходи до 
структури полiтичної системи як зарубiжних, так i вiтчизняних учених. 
Вивчення першого питання слiд завершити аналiзом пiдходiв рiзних 
вчених до функцiй полiтичних систем. Полiтична система суспiльства, 
як визначає полiтолог Д. Iстон, це взаємодiї, завдяки яким у суспi-
льствi авторитетно розподiляються цiнностi (матерiальнi i духовнi), 
тим самим запобiгається конфлiкт мiж членами суспiльства. Розгляда-
ючи це питання, слiд згадати системний та структурно-функцiо-
нальний методи, бiхевiористський пiдхiд. З’ясувати питання про 
структуру та функцiї полiтичної системи. Особливу увагу слiд при-
дiлити моделi полiтичної системи Д. Iстона. Охарактеризувати три 
пiдсистеми, з яких складається полiтична система: iнституцiональну, 
iнформацiйно-комунiкативну та нормативно-регулятивну. 
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2. Полiтична система суспiльства в її взаємодiї з економiчною, 

соцiальною, правовою та iншими суспiльними структурами. 
Полiтична система є однiєю з частин (або пiдсистем) сукупної сус-

пiльної системи. Вона взаємодiє з iншими її пiдсистемами: соцiальною, 
економiчною, iдеологiчною, етичною, правовою, культурною тощо. 
Полiтична система конкретного суспiльства визначається його класо-
вою природою, соцiальним устроєм, формою правлiння (парламентсь-
кого, президентського i т. п.), типом держави (монархiя, республiка), 
характером полiтичного режиму (демократичного, тоталiтарного, ав-
торитарного), соцiально-полiтичних вiдносин (стабiльних або нi, гост-
роконфлiктних або консенсусних i т. п.), полiтико-правовим статусом 
держави (конституцiйна, з розвинутими або нерозвинутими правовими 
структурами), характером полiтико-iдеологiчних та культурних вiдно-
син у суспiльствi (вiдносно вiдкритих або закритих, з паралельними 
тiньовими, маргiнальними структурами або без них), iсторичним ти-
пом державностi (централiстським, з iєрархiчними бюрократичними 
структурами i т. п.), iсторичною та нацiональною традицiєю укладу 
полiтичного життя (полiтично активним або пасивним населенням, з 
кровно-родинними зв’язками або бeз них, з розвинутими або нерозви-
нутими громадянськими вiдносинами i т. п.)  

3. Держава як основний суб’єкт полiтичної влади. 
При пiдготовцi питання про походження держави, її сутнiсть та 

функцiї насамперед потрiбно з’ясувати, що розумiється пiд поняттям 
«держава», охарактеризувати прикметнi особливостi теорiй походжен-
ня та сутностi держави, окреслити її найголовнiшi функцiї. Проблема 
визначення цього поняття мiститься не лише у складностi чiткого окрес-
лення суто державних (несоцiальних, юридичних чи полiтичних) фено-
менiв, а i в сторичнiй мiнливостi форм суспiльного спiвжиття, зокрема 
державних форм. Тож охарактеризувати державну сутнiсть можна ли-
ше вичленувавши iнварiантнi складники за всiх iсторичних форм дер-
жавностi й на пiдставi аналiзу теорiй походження держави. З’ясувавши 
ж сутнiсно-понятiйнi аспекти держави, варто перейти до аналiзу iсто-
рично-конкретних її форм (за усталеною формою) – форм державного 
правлiння та державного устрою.  

4. Проблеми формування демократичної полiтичної системи. 
Питання потребує знання теоретичного матерiалу, а також во-

лодiння знаннями про полiтичну ситуацiю в Українi. Слiд придiлити 
увагу проблемам становлення та розвитку полiтичної системи України, 
визначити її основнi характеристики. Варто прослiдкувати процес ста-
новлення в Українi нового типу полiтичної системи, що вiдобра-
жається у формуваннi системи органiв державної влади та мiсцевого 
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самоврядування, подiлi полiтичної влади та ефективному функцiо-
нуваннi механiзму стримувань та противаг. Завершуючи розгляд пи-
тання, необхiдно зупинитися на проблемах становлення та основних 
напрямах реформування полiтичної системи України, перетворення 
України на парламентсько-президентську республiку; проведення 
адмiнiстративно-територiальної реформи; посилення мiсцевого самовря-
дування. 
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Тема 1.4. Поняття i сутнiсть влади. 

План семiнарського заняття: 

1. Влада як соцiальний феномен. Ресурси влади. Класифiкацiя влади. 

2. Сутнiсть полiтичної влади, її функцiї. 

3. Легiтимнiсть та легальнiсть влади. 

4. Роздiлення влади i роздiлення функцiй в публiчному управлiннi 

та адмiнiструваннi. 

5. Абсолютна влада. 
 

Методичнi рекомендацiї: 

1. Влада як соцiальний феномен. Ресурси влади. Класифiкацiя 

влади. 

Влада є центральною полiтичною категорiєю. Вона дає ключ до ро-

зумiння сутностi i призначення полiтичних рухiв i самої полiтики, є 

засобом реалiзацiї полiтичних i соцiальних цiлей. Тому в першому пи-

таннi слiд проаналiзувати суть i змiст влади як соцiального явища. 

Треба звернути увагу на те, що вона зумовлена цiлим комплексом як 

матерiальних, так i духовних потреб людини, серед яких – потреби 

свободи, самореалiзацiї, самоствердження, розвитку як особистостi 

тощо. Влада визначається як здатнiсть i можливiсть здiйснювати свою 

волю певним суб’єктам, чинити вирiшальний вплив на дiяльнiсть та 

поведiнку людей за допомогою вiдповiдних засобiв. 

2. Сутнiсть полiтичної влади, її функцiї. 

Далi слiд розкрити суть полiтичної влади, її спiльнiсть i вiдмiннiсть 

з державною владою. Звернiть увагу на фактори легiтимацiї влади. 

М. Вебер називає три «iдеальнi типи» легiтимного панування: тра-

дицiйна, легальна та харизматична влада. Для з’ясування реалiзацiї 

влади в полiтичному життi суспiльства необхiдно розкрити її функцiї, 

розглянути реалiзацiю народовладдя в демократичному суспiльствi, 

http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_6.htm#ex1
http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_6.htm#ex1
http://st.zu.edu.ua/polit/lekciya_6.htm#ex1
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визначити сутнiсть та умови функцiонального розподiлу влади на за-

конодавчу, виконавчу i судову. Ефективна полiтична влада покликана 

впорядковувати, стабiлiзувати, забезпечувати захист суспiльства i 

сприяти його розвитку. 

3. Легiтимнiсть та легальнiсть влади. 

Питання про легiтимнiсть влади, її види та роль необхiдно 

пов’язувати iз сучасною полiтичною практикою. Визначити змiст 

легiтимностi, неможливо, не згадавши концепцiю М. Вебера про типи 

легiтимного панування. Слiд розкрити зв’язок легiтимностi влади та її 

ефективностi, провести рiзницю мiж поняттями легiтимнiсть влади та 

її легальнiсть. В iдеальному станi влада має бути i легiтимною, i ле-

гальною. Проте, за певних умов, може скластися ситуацiя, коли 

полiтична влада є цiлком легальною проте нелегiтимною, або ж коли 

вона є легiтимною, однак не є легальною. Подiбна невiдповiднiсть є 

ознакою полiтичної кризи, i в бiльшостi випадкiв має негативний ха-

рактер та призводить до поглиблення кризових явищ. Вiдсутнiсть 

вiдповiдностi мiж легiтимнiстю та легальнiстю не потребує вiд влад-

них iнституцiй та суспiльства внесення чiткихзмiн у суспiльно-

полiтичне життя. Залежно вiд умов та настроїв цi змiни можуть вiдбу-

ватися за двома головними напрямками: або шляхом демократизацiї 

полiтичної системи, або – посилення адмiнiстративного примусу та 

пожвавлення дiяльностi карально-репресивної системи. 

4. Роздiлення влади i роздiлення функцiй в публiчному управ-

лiннi та адмiнiструваннi. 

Розпочавши вивчення питання, треба бiльш детально зупинитися 

на принципi подiлу влади, оскiльки саме вiн вважається однiєю з осно-

воположних засад органiзацiї i дiяльностi державного апарату в умовах 

становлення в Українi демократичної правової державностi. Насампе-

ред уточнення потребує питання про те, чи подiляється єдина держав-

на влада на певнi вiдносно вiдокремленi гiлки влади, чи йдеться про 

функцiонування окремих самостiйних влад. Так, Конституцiя США 

1787 року не мiстить єдиного поняття державної влади, вказує лише на 

окремi види влади – законодавчу, виконавчу i судову. I, навпаки, з 

точки зору теорiї народного суверенiтету, коли народ визнається дже-

релом державної влади, передбачається її єднiсть, яка водночас не 

виключає можливостi подiлу державної влади на окремi її гiлки. 

Стаття 6 Конституцiї України не дає чiткої вiдповiдi на це питання, 

оскiльки в нiй йдеться про державну владу i про окремi види влади – 

законодавчу, виконавчу та судову. Однак системне тлумачення норм 

Конституцiї України дозволяє зробити висновок про наближенiсть 
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конституцiйних засад української державностi до концепцiї народного 

суверенiтету. Подiл державної влади не може бути зведеним до звич-

ного подiлу працi стосовно здiйснення управлiння суспiльством, що 

виникає разом з появою такої складної сукупностi державних органiв, 

як державний апарат, має своєю пiдставою спецiалiзацiю його 

працiвникiв на певному рiзновидi дiяльностi – нормотворчiй, вико-

навчiй чи судовiй, якi вимагають рiзних здiбностей i навичок, i спря-

мований на пiдвищення оперативностi та ефективностi функцiонуван-

ня державного апарату. Не буде обґрунтованим ототожнення подiлу 

влади з розподiлом функцiй i повноважень у державному апаратi, 

оскiльки останнє, як лише юридичне втiлення принципу подiлу влади, 

не вiдбиває всiх глибинних демократичних його засад. Так, подiл 

функцiй i повноважень може бути притаманним механiзму функцiо-

нування державної влади за умов авторитарного правлiння, оскiльки 

має на метi лише пiдвищення його ефективностi i не торкається питань 

соцiальної сутностi та призначення влади. Демократiя ж вимагає вiд 

державної органiзацiї певних поступок у напрямку врахування iнте-

ресiв громадянського суспiльства, поваги до полiтичної свободи своїх 

громадян. 
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Тема 1.5. Полiтичний режим як державний устрiй. 

План семiнарського заняття: 

1. Сутнiсть полiтичного режиму та його типи. 

2. Основнi типи полiтичних режимiв: демократичний, авторитар-

ний, тоталiтарний. 

3. Види публiчного управлiння та адмiнiстрування у рiзних 

полiтичних режимах. 

4. Особливостi полiтичного режиму в Українi. 
 

Методичнi рекомендацiї: 

1. Сутнiсть полiтичного режиму та його типи. 

Вивчаючи перше питання, треба насамперед з’ясувати iснуючi точ-

ки зору щодо поняття «полiтичнi режими», його сутнiсть. Необхiдно 

усвiдомити, яке мiсце займають принцип легiтимностi, структура 

iнститутiв, партiйна система та форма i роль держави в структурi 

полiтичного режиму, а також що об’єднує i вiдрiзняє поняття 

«полiтична система» i «полiтичний режим». Крiм того, треба порiвня-

ти iснуючi пiдходи до типологiї полiтичних режимiв i засвоїти харак-

тернi особливостi тоталiтарного, авторитарного й демократичного ре-

жимiв. Характеризуючи полiтичний режим, слiд вiдповiсти на питання 

завдяки чому та яким чином йде досягнення владою цiлей суспiльства, 

а також якi саме цi цiлi. 

2. Основнi типи полiтичних режимiв: демократичний, авто-

ритарний, тоталiтарний. 

При вивченнi другого питання треба усвiдомити, що процес транс-

формацiї полiтичних режимiв складний, суперечливий. Важливо з’ясу-

вати моделi переходу вiд авторитаризму до демократiї, запропонованi 

С. Хантiнгтоном, проаналiзувати кооперативну та конкурентну моделi 

переходу, якi є доповненням до моделей переходу С. Хантiнгтона, а 

також три форми найбiльш вирогiдної мирної трансформацiї недемокра-

тичних полiтичних режимiв у демократичнi, запропонованi Є. Вятром. 

Слiд також засвоїти, що процес трансформацiї тоталiтарних та автори-

тарних режимiв у сучаснiй демократiї пов’язаний з великими трудно-

щами i передбачає своєчасне i рiшуче вирiшення проблем, знання i 

усвiдомлення яких дасть можливiсть завершити цей процес вчасно i 

найменш болiсно для суспiльства i громадян. 

3. Види публiчного управлiння та адмiнiстрування у рiзних 

полiтичних режимах. 

У третьому питаннi необхiдно розглянути найпоширенiшi сучаснi 

авторитарнi режими (на прикладi пострадянських країн, країн Африки, 
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Азiї та Латинської Америки), особливостi їх функцiонування. Де-

тальнiше слiд розглянути органiзацiю влади в сучасних абсолютних 

монархiях (Саудiвська Аравiя, Об’єднанi Арабськi Емiрати, Оман) та 

персональних тиранiях (Сомалi, Нiкарагуа). У цьому питаннi не-

обхiдно викласти власне бачення щодо можливих позитивiв авторита-

рного режиму i за яких умов вiн може бути ефективним. 

4. Особливостi полiтичного режиму в Українi. 

У четвертому питаннi слiд звернути увагу, що полiтичний режим 

України промiжний, що поєднує елементи тоталiтарного, анарходемо-

кратичного, охлократичного, а також авторитарнодемократичного ре-

жимiв. Пiсля прийняття нової Конституцiї в Українi переважають еле-

менти авторитарного демократизму, але iснують конституцiйнi пере-

думови для становлення демократичного режиму. Полiтичний режим 

України можна також вважати режимом опiкунської демократiї, при 

якому внаслiдок недорозвинутостi iнститутiв громадянського суспiль-

ства, недостатнiх юридичних механiзмiв громадського контролю над 

владними структурами державна влада виконує двi суперечливi 

функцiї: сприяє становленню громадських iнститутiв i одночасно 

гальмує їх розвиток. 
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Тема 1.6. Сутнiсть та функцiонування полiтичної системи: вза-

ємодiя з державною службою. 

План семiнарського заняття: 
1. Характеристика партiйної системи як невiд’ємної складової 

полiтичної системи суспiльства у цiлому. Типологiя партiйної системи:  
одно-, дво- i багатопартiйнi системи. 

2. Партiйна система сучасної України. 
3. Функцiї полiтичних партiй – передача влади, полiтична мобiлiзацiя 

мас i легiтимiзацiя полiтичного режиму. 
4. Партнерська взаємодiя органiв державної влади та органiв мiсце-

вого самоврядування з полiтичними партiями. Форми та методи взає-
модiї, тенденцiї. 

 

Методичнi рекомендацiї: 

1. Характеристика партiйної системи як невiд’ємної складової 

полiтичної системи суспiльства у цiлому. Типологiя партiйної си-

стеми: одно-, дво- i багатопартiйнi системи. 
При розглядi першого питання необхiдно зосередити увагу на 

з’ясуваннi сутi та ознак полiтичних партiй, передумов їх виникнення 
та ролi у сучасних демократичних полiтичних системах. Дослiдження 
питання потребує здiйснення детальної класифiкацiї полiтичних партiй 
за рiзноманiтними критерiями. Особливу увагу рекомендовано придiлити 
загальноприйнятiй класифiкацiї полiтичних партiй за мiсцем у спектрi 
полiтичних сил на лiвi, центристськi i правi. Крiм того, необхiдно роз-
глянути класифiкацiю партiйних систем, проаналiзувати особливостi 
рiзновидiв альтернативних i неальтернативних партiйних систем на 
прикладi країн свiту. 

2. Партiйна система сучасної України. 
У другому питаннi необхiдно проаналiзувати умови та особливостi 

становлення багатопартiйностi в Українi пiсля здобуття незалежностi. 
Варто показати трансформацiю партiйної системи України з атомiзо-
ваної до поляризованої, а також поступове набуття нею ознак партiйної 
системи помiркованого плюралiзму. Розгляд категорiї «партiйнi сис-
теми» дозволяє уяснити, яким чином i на яких засадах можуть форму-
ватись рiзноманiтнi партiйнi об’єднання, коалiцiї та партiйнi блоки, якi 
протирiччя виникають мiж ними, як суспiльство реагує на їх дiяльнiсть 
в рiзних сферах його життя. 

3. Функцiї полiтичних партiй – передача влади, полiтична 

мобiлiзацiя мас i легiтимiзацiя полiтичного режиму. 
Полiтичнi партiї виконують рiзноманiтнi функцiї, до основних з 

яких належать: а) представництво iнтересiв класу, соцiальної групи, 
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нацiональної спiльностi (наприклад, Шведська народна партiя у Фiн-
ляндiї), суспiльства в цiлому; б) розробка полiтичного курсу, вирiшення 
iснуючих у суспiльствi проблем: економiчних, соцiальних, нацiональних, 
мiжнародних тощо; в) боротьба за владу з метою реалiзацiї своїх 
партiйних програм чи передвиборних платформ; г) втiлення в життя 
свого полiтичного курсу, коли партiя приходить до влади, дiставши 
перемогу на виборах; д) контроль за дiяльнiстю державних органiв, 
коли партiя опозицiйна; е) iдеологiчна функцiя партiї, що полягає у 
пропагандi партiєю свого свiтогляду, своїх цiнностей не тiльки з-помiж 
її членiв i прибiчникiв, а й у суспiльствi в цiлому. У демократичному 
суспiльствi не може бути монополiї однiєї партiї, навпаки, йдеться ли-
ше про змагання iдей, їх вiльну конкуренцiю; є) робота iз залучення до 
партiї нових членiв, прагнення до створення могутньої соцiальної 
партiї; ж) кадрова полiтика в партiї виховання активiстiв, добiр лiдерiв 
i їх висування як у партiйному апаратi, так i в державних структурах; 
з) регулювання внутрiшньопартiйного життя, вирiшення рiзних 
внутрiшньопартiйних питань. У багатьох партiях надзвичайно гострою 
є проблема боротьби мiж фракцiями: лiвими, правими, центристами, 
радикалами тощо. Iнколи розбiжностi у поглядах на вирiшення нага-
льних проблем усерединi партiї бувають гострiшi й серйознiшi, нiж 
мiж рiзними полiтичними партiями. Гостра мiжфракцiйна боротьба 
паралiзує ту чи iншу партiю, може призвести до її розпаду. 

4. Партнерська взаємодiя органiв державної влади та органiв 

мiсцевого самоврядування з полiтичними партiями. Форми та ме-

тоди взаємодiї, тенденцiї. 
На сьогоднi в Українi iснують передумови для якiсного покращення 

партнерських вiдносин органiв державного управлiння та органiзацiй 
громадянського суспiльства. Для цього потрiбно в першу чергу вдос-
коналити правовi пiдстави зазначеної взаємодiї, у тому числi прийняти 
новi редакцiї Законiв України «Про соцiальнi послуги», «Про 
об’єднання громадян» та Концепцiю взаємодiї держави з громадянсь-
ким суспiльством; узагальнити вiтчизняний та адаптувати до сучасних 
соцiально-економiчних та громадсько-полiтичних умов закордонний 
досвiд мiжсекторального соцiального партнерства. 

 

Лiтература: 
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С. 114–122. 

4. Меркотан К. Трансформацiя Європейських партiйних систем : 
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ний // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 25–27. – Режим 

доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_7. 

6. Партiйна система сучасної України : еволюцiя, тенденцiї та пер-

спективи розвитку : матерiали мiжнар. наук.-практ. конф. ; м. Київ,  

24–25 листоп. 2011 р. / НАН України, Iн-т полiт. i етнонац. дослiджень 

iм. I. Ф. Кураса. – К. : Видавництво IПiЕНД iм. I. Ф. Кураса, 2012. – 588 с. 
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Тема 1.7. Полiтичнi партiї та їх вплив на публiчне управлiння 

та адмiнiстрування. 

План семiнарського заняття: 

1. Полiтичнi партiї в Українi. Ознаки полiтичних партiй.  

2. Полiтичнi посади в Українi. Порядок призначення та умови 

проходження служби. 

3. Вплив полiтичних партiй на формування стратегiчних напрям-

кiв розвитку держави. 

4. Зарубiжний досвiд формування та дiяльностi полiтичних партiй 

та їх вплив на розвиток країни. 
 

Методичнi рекомендацiї: 

1. Полiтичнi партiї в Українi. Ознаки полiтичних партiй.  

При розглядi сутностi та ролi полiтичних партiй у суспiльствi, осо-

бливу увагу треба звернути на конкретнi чинники виникнення та роз-

витку сучасних полiтичних партiй в Українi. Треба уявити, яким чи-

ном будь-яка партiя здатна реалiзувати свої цiлi, яким чином вона при-

ваблює населення пiд свої гасла та iн. Слiд уяснити, яке мiсце займа-

ють полiтичнi партiї у полiтичнiй системi i яким чином вони вплива-

ють на державну полiтику, яку роль вони вiдiграють у суспiльствi. При 

розглядi першого питання необхiдно зосередити увагу на з’ясуваннi 

сутi та ознак полiтичних партiй, передумов їх виникнення. Також вар-

то наголосити на впливi полiтичних партiй на полiтичне життя 

суспiльства. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673942
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_7
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2. Полiтичнi посади в Українi. Порядок призначення та умови 

проходження служби. 

За змiстом i характером дiяльностi, способами призначення та 

надання повноважень можна видiлити такi типи посад в органах дер-

жавної влади, що iснують у сферi державного управлiння: полiтичнi; 

адмiнiстративнi; патронатнi. Полiтична посада – це посада, яка замi-

щується представниками партiї, яка перемогла на виборах, або особою, 

що перемогла на виборах, чи призначається вибраними особами або 

представницькими органами. Полiтичнi посади обiймаються полiтич-

ними дiячами, якi забезпечують визначення та вироблення державної 

полiтики. Особливостi статусу полiтичної посади виявляються: в особ-

ливому порядку призначення i звiльнення з посади; в особливiй вiдпо-

вiдальностi за наслiдки дiяльностi, яка має ознаки публiчної (тобто 

перед населенням, главою держави, парламентом). До полiтичних по-

сад належать: посади прем’єр-мiнiстра України, iнших членiв Кабiнету 

Мiнiстрiв України. В Українi вперше офiцiйний статус полiтичних 

посад був запроваджений Указом Президента України «Про черговi 

заходи щодо подальшого здiйснення адмiнiстративної реформи в 

Українi» вiд 29 травня 2001 р. Для чiткого розумiння вiдмiнностi дер-

жавних полiтичних посад вiд посад державних службовцiв, в першу 

чергу необхiдно з’ясувати рiзницю мiж полiтичними громадськими та 

публiчними управлiнськими рiшеннями у виконавчiй владi. 

3. Вплив полiтичних партiй на формування стратегiчних 

напрямкiв розвитку держави. 

Перехiд України до парламентсько-президентської моделi правлiн-

ня та вибори представницьких органiв влади на пропорцiйнiй основi 

внесли змiни у формування партiйної та державної полiтики. Вiдтепер 

головним суб’єктом формування державної полiтики й органiв влади в 

нашiй країнi постають тi полiтичнi партiї, що здобули перемогу на ви-

борах i увiйшли до складу парламенту та мiсцевих рад. Саме цi партiї 

визначають в радах депутатську бiльшiсть i меншiсть, правлячу ко-

алiцiю та опозицiю. Вони розробили програми економiчного i соцiаль-

ного розвитку країни та її регiонiв i взяли на себе вiдповiдальнiсть за їх 

впровадження перед громадянами країни, регiонами, мiстами та тери-

торiальними громадами. Полiтика держави i регiональна полiтика в 

Українi є нинi похiдними вiд партiйної полiтики, а виконавча влада на 

всiй її вертикалi – вiд втiлення полiтичної волi полiтичних партiй та 

їхнiх мiсцевих органiзацiй. У вiдповiдi на питання варто розглянути 

вплив конституцiйних змiн на трансформацiю партiйної полiтики в 
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державну (мiсцеву), основнi змiни в полiтичнiй системi, перерозподiл 

владних повноважень мiж законодавчою та виконавчою гiлками влади, 

посилення ролi партiй i громадських органiзацiй у формуваннi й впро-

вадженнi партiйної полiтики. 

4. Зарубiжний досвiд формування та дiяльностi полiтичних 

партiй та їх вплив на розвиток країни. 

Законодавство багатьох країн зобов’язує, щоб партiї будувалися на 

демократичних принципах, регулярно оприлюднювали основнi партiйнi 

документи, склад керiвництва, вiдомостi про джерела фiнансування та 

використання коштiв. Найбiльш великi повноваження у парламентсь-

ких партiй. Вони мають право утворювати фракцiї, якi органiзовано 

проводять установки своєї партiї. Фракцiйна дiяльнiсть у парламентi 

країн з багатопартiйною системою – це нормальне й корисне явище, 

що забезпечує вiдображення та захист iнтересiв рiзних соцiальних груп 

i верств населення. У деяких країнах здiйснюється державне фiнансу-

вання партiй. Вважається, що партiя, виконуючи конституцiйнi функцiї, 

сприяє формуванню здорового суспiльства, а тому має право на одер-

жання державних дотацiй. Крiм того, практика фiнансування дiяль-

ностi партiй iз державного бюджету обмежує можливостi пiдкупу 

партiйної елiти зацiкавленими групами. Iснують форми розподiлу 

державних коштiв мiж партiями залежно вiд кiлькостi голосiв, отрима-

них на виборах (ФРН, Iталiя, США), та вiд кiлькостi мандатiв у парла-

ментi (Бразилiя, Данiя, Швецiя, Фiнляндiя, Францiя). Практикується i 

змiшаний спосiб. Полiтичнi партiї активно впливають на дiяльнiсть 

органiв державної влади, економiку, соцiальнi процеси, вiдносини мiж 

країнами. Вони є одним iз базових iнститутiв сучасного суспiльства, 

без якого неможливе функцiонування представницької демократiї, яка 

потребує розвинутих i добре органiзованих партiй. У сучасних умовах 

iснує стабiльна тенденцiя до зменшення кiлькостi полiтичних партiй у 

державах з полiтичною та економiчною стабiльнiстю. 
 

Лiтература: 

1. Борисенков А. А. Политическая культура : сущность, виды, за-
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3. Войткiв В. Партiйна система України : етапи становлення та їх 
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цивiлiзацiйному поступi українства / М. Обушний // Українознавчий 
альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 25–27. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ 
UJRN/Ukralm_2012_8_7. 

6. Партiйна система сучасної України : еволюцiя, тенденцiї та пер-
спективи розвитку : матерiали мiжнар. наук.-практ. конф. ; м. Київ,  
24–25 листоп. 2011 р. / НАН України, Iн-т полiт. i етнонац. дослiджень 
iм. I. Ф. Кураса. – К. : Видавництво IПiЕНД iм. I. Ф. Кураса, 2012. – 
588 с. 

7. Товадов Г. Т. Политологии : учебник / Г. Т. Тонадов. – 2-е изд. – 
М. : Омега, 2011. – 371 с. 

 

Тема 1.8.  Сутнiсть та особливостi полiтичного менеджменту та 

маркетингу. 

План семiнарського заняття: 
1. Полiтичний менеджмент та маркетинг як дiяльнiсть, основнi 

прийоми та особливостi застосування. 
2. Функцiї полiтичного менеджменту та маркетингу. 
3. Проблеми формування полiтичного iмiджу. 
4. Створення, пiдтримання та змiна поведiнки людей щодо конк-

ретних полiтичних лiдерiв, органiзацiй, iдей громадського значення. 
Методичнi рекомендацiї: 

1. Полiтичний менеджмент та маркетинг як дiяльнiсть, ос-

новнi прийоми та особливостi застосування. 
Полiтичний менеджмент як наука й мистецтво аналiзу тенденцiй 

полiтичного розвитку вiдiграє надзвичайно важливу роль, сприяючи 
виробленню рекомендацiй для полiтичного керiвництва, реалiзацiї 
управлiнських рiшень, проектуванню нових типiв мислення, жит-
тєдiяльностi соцiальної органiзацiї. У своїх цiннiсних установках 
полiтичний менеджмент спирається на конструктивнiсть, компе-
тентнiсть, професiоналiзм, гуманiзм i здоровий прагматизм. Маркетинг 
у полiтичнiй сферi – дiяльнiсть, спрямована на створення, пiдтримання 
чи змiну поведiнки людей щодо певних полiтичних iдей, явищ, подiй, 
органiзацiй, лiдерiв. Маркетинговi технологiї дають змогу виявити 
орiєнтацiї громадянської думки, конкретнi прагнення, уявлення людей, 
рiвень конкурентоспроможностi полiтичних груп. Вдале застосування 
прийомiв маркетингу в полiтицi є передумовою досягнення популяр-
ностi, перемоги на виборах, утримання мiцних позицiй на вершинi 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673942
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673942
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/Ukralm_2012_8_7
http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/Ukralm_2012_8_7
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полiтичного олiмпу. Якщо полiтичний маркетинг – це вивчення полi-
тичного ринку, то полiтичний менеджмент – органiзацiя та управлiння 
полiтичною дiяльнiстю в умовах полiтичного ринку. 

2. Функцiї полiтичного менеджменту та маркетингу. 
Функцiї полiтичного менеджменту: ведення переговорiв; управлiн-

ня полiтичною ситуацiєю; подолання спротиву опозицiї. Функцiї 
полiтичного маркетингу: формування iнформацiйного банку про 
полiтичний ринок; розробка методiв аналiзу i обробки даних 
iнформацiйного банку; оцiнка та аналiз умов полiтичного ринку; аналiз 
ринкових можливостей полiтичних акторiв; розробка оцiночних та 
прогнозних моделей полiтичного попиту, життєвого циклу та 
полiтичної поведiнки суб’єктiв полiтики; аналiз ефективностi 
полiтичного маркетингу; 

3. Проблеми формування полiтичного iмiджу. 
Полiтичний лiдер та його команда неминуче стикаються з пробле-

мою образу реального та iдеального дiяча, який сформувався в сус-
пiльнiй свiдомостi виборцiв. У формуваннi iмiджу полiтичних лiдерiв i 
органiзацiй значну роль вiдiграють технологiчнi аспекти iмiджології. У 
цьому контекстi слiд звернути особливу увагу на: визначення основ-
них типiв iмiджу та його складових; технологiї побудови iмiджу: ета-
пи, методи, обставини та засоби створення. Слiд звернути увагу на такi 
ключовi моменти актуалiзацiї iмiджу кандидата, як: листiвкова екс-
пансiя, масова iндивiдуальна агiтацiя, манера виступу i мова лiдера, 
його полiтична програма, вимоги до агiтацiйного стилю, вимоги до 
PR-реклами iмiджу, прийоми нейтралiзацiї опонента. 

4. Створення, пiдтримання та змiна поведiнки людей щодо 

конкретних полiтичних лiдерiв, органiзацiй, iдей громадського зна-

чення. 
Вивчення питання стосується полiтичного маркетингу (його понят-

тя, функцiй, видiв), формування за допомогою громадської думки 
«Iмiджу» полiтичних програм кандидата в депутати, полiтичної про-
грами (її поняття, види, особливостей використання), проблем прогно-
зування виборчих компанiй, референдуму як форми вивчення та вра-
хування громадської думки, проблем, пов’язаних iз манiпулюванням 
громадською думкою. Її розгляд доцiльно розпочати з характеристики 
головних напрямiв взаємодiї громадської думки i полiтичної 
дiяльностi, зробивши акцент на специфiцi соцiологiчного пiдходу до 
аналiзу функцiонування громадської думки в полiтичнiй сферi. Потiм 
треба зупинитися на питаннях використання громадської думки в про-
цесi органiзацiї та проведення виборчої компанiї: пiдготовка до ви-
борiв (формування команди полiтичного лiдерства, розробки стратегiї 
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виборчої компанiї, створення передвиборної програми), органiзацiя 
виборчої компанiї (обрання виборчого округу для балотування, вису-
нення та реєстрацiї кандидата, органiзацiї передвиборчої агiтацiї). 
Окремої уваги потребує проблема менеджменту та маркетингу вибор-
чої компанiї. 

 

Лiтература: 
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проблеми / О. А. Агарков // Науковий часопис Нацiонального педа-
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7.  Лиллекер Д. Дж. Политическая коммуникация. Ключевые кон-
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Гуманитарный Центр, 2010. – 298 с. 
 

Тема 1.9. Полiтичнi технологiї та антитехнологiї. 

План семiнарського заняття: 

1. Сутнiсть полiтичної технологiї як системи послiдовних 

цiлеспрямованих дiй орiєнтованих на досягнення заданого полiтичного 

результату.  

2. Потреба в полiтичних технологiях, застосування їх для 

пiдвищення рiвня та ефективностi соцiальної дiяльностi щодо 

полiтичного керiвництва суспiльством. 

3. Сутнiсть та мета застосування полiтичних антитехнологiй. 
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4. Основа полiтичних антитехнологiй: базування на невдоволеннях 

тих чи iнших соцiальних верств населення. 
 

Методичнi рекомендацiї: 

1. Сутнiсть полiтичної технологiї як системи послiдовних 

цiлеспрямованих дiй орiєнтованих на досягнення заданого 

полiтичного результату.  

Починаючи розгляд даного питання, слiд мати на увазi наступне: у 

боротьбi за владу суб’єкти полiтики використовують широкий спектр 

методiв та прийомiв досягнення стратегiчних цiлей i реалiзацiї 

полiтичних завдань. Для пiдвищення ефективностi полiтичної дiяль-

ностi застосовують спецiально розробленi й апробованi на практицi 

полiтичнi технологiї. Особливостi полiтичних технологiй зумовленi 

характером полiтичного процесу, який охоплює найрiзноманiтнiшi види 

полiтичної дiяльностi в межах конкретної полiтичної системи. Серед 

них – полiтична участь, яка має на метi формування в процесi 

полiтичної дiяльностi певних позицiй, вимог, настроїв, та полiтичне 

функцiонування як професiйна полiтична дiяльнiсть щодо вироблення 

правових норм, управлiння полiтичними iнститутами. 

2. Потреба в полiтичних технологiях, застосування їх для 

пiдвищення рiвня та ефективностi соцiальної дiяльностi щодо 

полiтичного керiвництва суспiльством. 

Характер i особливостi полiтичних технологiй зумовленi спе-

цифiкою суспiльства, сутнiстю полiтичного процесу як сукупностi 

дiяльностi суб’єктiв полiтики. За кожною полiтичною технологiєю, 

застосування якої виявляється при аналiзi реальної полiтики, не-

обхiдно бачити iнтереси вiдповiдних полiтичних суб’єктiв. Ключем 

для складання будь-якої полiтичної технологiї є ретельне вивчення та 

прикладний аналiз об’єктивної ситуацiї, що склалася на даний момент 

часу, на основi чого стає можливим адекватне стратегiчне i тактичне 

планування та застосування ресурсiв, що є у наявностi. 

3. Сутнiсть та мета застосування полiтичних антитехно-

логiй. 

При вивченнi цього питання слiд звернути увагу на те, що сучасний 

арсенал засобiв манiпулювання включає до себе цiлу низку спецiаль-

них прийомiв, методiв i технологiй. В умовах перенесення на полiтику 

законiв ринкової конкуренцiї все бiльше мiсце у виборчих кампанiях 

займає «чорний PR» – зусилля, спрямованi на руйнування iмiджу 

полiтичних опонентiв, у тому числi такi прийоми, як компромат, де-

монiзацiя та iн. 
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4. Основа полiтичних антитехнологiй: базування на невдово-

леннях тих чи iнших соцiальних верств населення. 

Характерною рисою антитехнологiй є те, що вони базуються, як 

правило, на незадоволеннi тих чи iнших соцiальних груп та прошаркiв, 

тобто на тому будiвельному матерiалi полiтики, який завжди є пiд ру-

кою, i в достатнiй кiлькостi, бо в будь-якому достатньо самокритично-

му i вiльному суспiльствi були, є i будуть невдоволенi громадяни, гру-

пи громадян i цiлi шари суспiльства. При цьому вихiдним матерiалом 

антитехнологiй може бути не тiльки експлуатацiя невдоволення вели-

ких прошаркiв реальними явищами або реальними особистостями, 

полiтичнi хитрощi можуть будуватися на ненавистi мас до iлюзорних 

об’єктiв. Антитехнологiї мають спiльну рису – всi вони виходять з па-

радигми незалежностi полiтики вiд моралi, а точнiше залежностi мо-

ралi вiд полiтики (Макiавеллi – вивiд полiтики за дужки моралi); мо-

дель полiтики як абсолютно вiльної зони, яке не пiдпорядковується нi 

моральним законам, нi релiгiйним табу; ще гiрше ситуацiя, коли мо-

раль не просто вiдкидають у бiк, а примушують її прислуговуватися 

полiтицi (iдеологiї «ремiсницького соцiалiзму» минулого столiття), в 

якiй рекомендувалося велику приватну власнiсть вважати аморальною, 

а дрiбну моральною. 
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Є. Б. Тихомирова. – К. : НМЦВО, 2001 – 560 с. 
 

Тема 1.10. Здійснення децентралізації та реформування місце-

вого самоврядування в Україні. 

1. Управлінські функції органів місцевого самоврядування. 
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Органи місцевого самоврядування – важливі елементи управлінсь-

кої системи в Україні. Структура органів місцевого самоврядування. 

Роль фінансових органів та державного казначейства й інших контро-

льно-ревізійних, а також фінансових інспекцій і фондів у плануванні 

та соціально-економічному розвитку в регіонах. 

2. Моделювання реформування адміністративно місцевого самов-

рядування в Україні.  

«Громада» як укріплена базова адміністративно-територіальна оди-

ниця, їх критерії та параметри. Види громад та їх управлінські функції 

в різних соціальних сферах регіонального суспільного життя. Сучасні 

повноваження і алгоритми дій інститутів громад. 
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 
Практичне заняття є формою навчального заняття, за якого ви-

кладачем організовується детальний розгляд студентами певного тео-
ретичного матеріалу навчальної дисципліни та формуються вміння й 
навички щодо їхнього практичного застосування за допомогою індиві-
дуального виконання студентами відповідно встановлених завдань. 
Особливістю проведення практичного заняття є попереднє формуван-
ня методичного матеріалу: тестових завдань, за допомогою яких 
з’ясовується рівень засвоєння та розуміння студентами необхідних для 
вивчення теоретичних знань формування завдань різної складності для 
опрацювання їх під час практичного заняття. Під час практичного за-
няття можливе проведення попереднього контролю знань, вмінь та 
навичок студентів; формування викладачем загальної проблеми (про-
блем), для їх подальшого обговорення за участі студентів; проведення 
та розв’язування контрольних завдань, їхня перевірка та оцінювання.  

 

Заняття-конференцiя на тему: «Людина i полiтика». 
На обговорення винесенi наступнi питання: 
1. Розвиток уявлень про мiсце та роль людини в полiтичному 

життi. 
2. Участь сучасної людини (державного службовця) в полiтичному 

життi мiста, областi, регiону, країни. 
Готуючись до теоретичної конференцiї, викладач працює з до-

повiдачами та виступаючими, робить вступне слово, акцентує увагу 
студентiв на важливостi участi людини, громадянина в полiтичному 
життi колективу, мiста, регiону, країни в цiлому, на ролi конкретної 
категорiї та особистостi громадян: працiвника, працедавця, творчої 
особистостi в полiтичнi соцiалiзацiї пiдростаючого поколiння, спiвро-
бiтникiв та спiвгромадян, максимально наближуючи теоретичнi поло-
ження до конкретних полiтичних  реалiй сучасної України. 

Викладач допомагає доповiдачам та виступаючим у пiдборi 
вiдповiдної лiтератури, документiв, перiодики та в розробцi плану й 
структури тексту виступу. При обговореннi першого питання варто 
спробувати виявити iсторичне корiння розбiжностей у сучасних кон-
цепцiях полiтичної суб’єктностi людини. Для цього варто пiдготувати 
фiксованi виступи студентiв з наступних тем: 

1. Конфуцiй. Патерналiстська концепцiя держави про роль людини 
в полiтичному життi. 
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2. Тоталiтарне трактування особистостi в працях Платона. 

3. Взаємодiя полiтичної людини з суспiльством та державою за 

Аристотелем. 

4. Пiдхiд Д. Локка, лiбералiзму до проблеми «людина i полiтика». 

5. Колективiстська концепцiя особистостi в полiтичних поглядах 

Руссо. 

6. Сучаснi уявлення про роль людини в полiтичному життi взагалi 

та українського суспiльства. 

При обговореннi другого питання особливу увагу варто звернути на 

наступнi положення: 

1. Полiтичнi права та свободи людини. 

2. Мiжнароднi документи та законодавство України про полiтичнi 

права та свободи. 

3. Полiтична соцiалiзацiя як фактор пiдготовки людини до участi в 

полiтичному життi. 

4. Основнi етапи полiтичної соцiалiзацiї особистостi. 

5. Роль сiм’ї, навчального закладу, трудового колективу в 

полiтичнiй соцiалiзацiї. 

6. Форми участi людини в полiтичному життi. 

7. Порiвняльний аналiз ефективностi рiзноманiтних форм участi в 

умовах України. 

8. Проблеми полiтичного лiдерства в сучаснiй Українi. 

Враховуючи складнiсть обговорюваної проблеми, викладач особ-

ливу увагу надає пiдготовцi доповiдей по 1 та 2 питаннях, а при 

вiдсутностi достатньо пiдготовлених доповiдей робить цi доповiдi-

виступи сам у формi дискусiї. У зв’язку з цим, 1 питання варто обгово-

рити всiєю групою, а 2 питання у пiдгрупах, якi будуть виступати за 

або проти представленого положення. 
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9. Полiтологiчний енциклопедичний словник : навчальний посiб-

ник. – Минск, 2012. – 400 с. 

10. Политология : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, 
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12. Хейвуд Э. Политология : учебник для студентов вузов / Э. Хей-

вуд пер. с англ. ; под ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Бельского. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 544 с.  

13. Шляхтун П. П. Полiтологiя : iсторiя та теорiя : пiдручник / 

П. П. Шляхтун. – К. : Центр учбової лiтератури, 2010. – 472 с. 
 

«Оксфордськi дебати» на тему: Ефективнiсть української  

влади: мiф чи реальнiсть? 
 

Регламент Оксфордських дебатiв 

1. Дебати органiзовує i провадить Голова. Вiн не має права брати 

участь у дебатах, бо є особою безсторонньою. 

2. Голову пiдтримує Секретар, який iнформує Промовцiв про те, 

скiльки вони мають часу для виступу, та провадить документацiю де-

батiв. 

3. Перед дебатами їх учасники займають мiсця в такому порядку: 

 праворуч вiд Голови сидять тi, хто виступає за тезу – Пропозицiя, 

 лiворуч вiд Голови сидять тi, хто виступає проти тези – Опозицiя, 

 в останнiх рядах, посерединi (перпендикулярно до сторiн) си-

дять тi, хто не має власної думки (так зване Болото). 

4. Кожен Промовець повинен розпочати свiй виступ словами: 
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«Пане голово...», – звертаючись до ведучого дебатiв, за винятком 

втручання (реплiк) до дискусiї. 

5. Учасники дебатiв повиннi звертатися одне до одного: «Пан/Панi». 

6. У дебатах виступають по черзi Промовцi, якi захищають тезу i 

якi виступають проти неї. Першим виступає Промовець, який захищає 

тезу i водночас її пояснює, другим – Промовець, який заперечує тезу, 

наступнi Промовцi повиннi триматися тез, якi сформулювали першi 

Промовцi. Останнi Промовцi пiдсумовують аргументи сторiн i 

вiдповiдно пiдтримують або заперечують тезу. 

7. Пiсля виступiв головних Промовцiв починаються дебати в залi: 

тут виступити має право кожен (в тому числi й головнi Промовцi), пе-

ред виступом слiд назвати своє iм’я i прiзвище Секретаревi. Промовцi 

по черзi представляють рiзнi сторони – захисникiв тези i її опонентiв. 

Розпочинає дебати Промовець, який захищає тезу. Дебати тривають 

доти, доки не виступлять усi охочi взяти участь в обговореннi, напри-

клад, з боку опозицiї або пiсля розпорядження Голови. 

8. Промовець має виступати бiля трибуни. Вiн має пiдiйти до неї з 

того боку, з якого сидить. Промовець не повинен надмiрно вiддалятися 

вiд трибуни. 

9. Якщо учасники дебатiв хочуть поставити питання чи подати 

iнформацiю, вони повиннi пiднятися з мiсця, покласти лiву руку на 

голову, пiдняти праву руку i сказати: «Питання» або «Iнформацiя». 

Промовець має право прийняти чи вiдкинути реплiку, вдаючись до 

певного жесту або кажучи: «Прошу» або «Нi, дякую». Реплiка не по-

винна бути довшою вiд 2–3 речень. 

10. Якщо реплiку буде вiдкинуто, то той, хто хоче з нею виступити, 

повинен сiсти, не промовивши жодного слова. 

11. Промовець i Голова мають право в будь-який момент перервати 

реплiку. 

12. Учасники дебатiв можуть змiнювати свої мiсця i покидати зал 

лише у перервах мiж виступами. 

13. На час дебатiв для Промовцiв є обов’язковий тiльки офiцiйний 

стрiй. 

14. Голова втихомирює учасникiв дебатiв словом: «Тиша». У виня-

ткових випадках Голова має право попросити вийти iз зали тих учас-

никiв, якi порушують регламент. 

15. Пiсля дебатiв настає голосування, пiд час якого всi мають право 

висловитися згiдно зi своєю позицiєю. Голосуючi повиннi оцiнювати 

не саму тезу, а представленi обома сторонами аргументи та їхню важ-

ливiсть. 
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Етап I – вияснення принципiв проведення дебатiв, вступний 

тренiнг. 
Проведення добрих дебатiв залежить вiд пiдготовки учасникiв. 

Якщо можливо, етап пiдготовки до дебатiв краще провести за кiлька 

днiв перед дебатами. Ведучий має детально представити регламент 

дебатiв, iлюструючи його схемою розташування в примiщеннi пiд час 

дебатiв. Важливо нагадати, що головнi промовцi не мусять ототожню-

вати свою власну думку iз аргументами, наведеними пiд час дебатiв. 

Слiд пiдкреслити, що дебати є своєрiдним театром, де промовцiв пiсля 

виступу оцiнює публiка (публiка пiд час голосування вибирає ту сто-

рону, яка найкраще представить свої аргументи). 

Готуючи учасникiв до участi в дебатах, слiд провести вступний 

тренiнг, який проiлюструє хiд дебатiв i дозволить учасникам отримати 

впевненiсть у виступi. Цi тренiнги є унiверсальними, оскiльки не лише 

готують учасникiв до дебатiв, але й вчать їх принципам ведення дис-

кусiї загалом. 

Вправа 1. «Промовець на крiслi». 

Метою цiєї вправи є пiдкреслення важливостi перших секунд ви-

ступу. Ведучий просить кожного учасника стати на крiсло i виголоси-

ти одну будь-яку думку, якiй передує зворот: «Пане голово, шановне 

товариство. ..». Тренер має звернути увагу на позу, жестикуляцiю, 

зоровий контакт та iнтонацiю промовця. 

Вправа 2. «Продовження висловлювання». 

Метою вправи є розвиток вмiння швидкої та логiчної реакцiї на по-

чуте слово. Ведучий просить учасникiв сiсти в коло так, щоб бачити 

один одного. Далi починає розповiдь на довiльну тему, наприклад: 

«Коли в Українi вiдбудуться наступнi вибори...», «Коли влада почне 

працювати на людей...». Завданням учасника є продовження речення. 

Учасники отримують слово за вказiвкою ведучого, а не за порядком 

займаних мiсць. Тренер перериває висловлювання учасникiв i просить 

вказану особу продовжити його. Змiна має вiдбуватись швидко. Сиг-

налом до змiни може бути, наприклад, плескання в долонi та вказiвка 

рукою на наступного промовця. Ведучий має обговорити зв’язнiсть 

висловлювання (чи кожне наступне висловлювання не перечить попе-

реднiм). 

Вправа 3. «Аргумент». 

Завдяки цiй вправi учасники розвивають умiння аргументувати. 

Ведучий роздає учасникам пiдготовленi заздалегiдь аркушi з тезою. 

Їхнiм завданням є пошук аргументiв, що пiдтверджують цю тезу (на-

приклад, найкраща пора року для виборiв – осiнь, полiтик при владi – 
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кращий з кращих, Україна має вступити до ЄС аби вирiшити проблеми 

влади). 

Пiсля кожного виступу ведучий разом з учасниками обговорює ар-

гументи. Важливо обговорення почати з позитивної iнформацiї. 

Етап II – визначення головних промовцiв на дебатах, пiдготовка 

виступу. 
Ведучий визначає серед учасникiв 8–10 головних промовцiв (4–5 з 

кожної сторони). Iснує також можливiсть включення до команд сто-

ронньої особи (найчастiше це експерти у цiй галузi). Важливо, щоб 

обидвi сторони нараховували однакову кiлькiсть промовцiв. Iдеальною 

буде та ситуацiя, коли дебатанти мають декiлька днiв на приготування 

до виступу. Вони тодi зможуть зiбрати необхiдну iнформацiю, визна-

чити стратегiю та уявити собi виступ. Є можливiсть також проводити 

дебати без пiдготовки, однак тодi треба враховувати, що це 

обов’язково вiдiб’ється на якостi аргументiв. Особи, якi займуть мiсця 

для публiки, теж мають пiдготуватися до дебатiв. Пiсля виступу голо-

вних промовцiв вони також можуть отримати слово. Окрiм того, у них 

є можливiсть ставити запитання чи виголошувати реплiку (див. Регла-

мент). Це вимагає пiдготовки усiх осiб. 

Етап III – дебати. 

Дебати – це так званий театр, а театр потребує декорацiй. Важливо, 

щоб ведучий подбав про пiдготування примiщення. Крiсла мають сто-

яти так, щоб видно було подiл на пропозицiю, опозицiю i публiку. 

Центральне мiсце у залi займає крiсло голови, секретаря i промовця. 

Учасники пропозицiї сiдають з правого боку вiд голови, а опозицiї – з 

лiвого боку. Промовець стає попереду, але бiля своєї команди. Публiка 

сiдає навпроти голови. Для неї є також можливiсть зголоситися на бiк 

пропозицiї чи опозицiї, займаючи мiсця перед дебатами за головними 

промовцями пiдтримуваної сторони. Особи, якi не мають чiтких пог-

лядiв сiдають напроти голови, в так званому, «болотi». Дебати розпо-

чинаються з того, що в зал заходять головнi промовцi, голова i секре-

тар. Публiка повинна привiтати їх оплесками. Пiсля того як всi учас-

ники зайняли свої мiсця, голова вiтає публiку, нагадує тезу дебатiв, 

одночасно представляє всiх головних промовцiв та секретаря. 

Перший виступ має сторона пропозицiї, наступний – до опозицiї. 

Сторони представляють свої виступи почергово. Виступи перших та 

останнiх промовцiв даної сторони тривають довше (5–6 хв.) вiд iнших 

(4–5 хв.). Час видiляє секретар, вiн нагадує, скiльки часу залишилось 

до кiнця виступу, кладучи перед промовцем аркуш з вiдповiдною 

iнформацiєю. Пiд час виступiв головних промовцiв публiка та iнша 
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сторона можуть ставити питання та подавати iнформацiю чи реплiку. 

Вони можуть це робити не раніше, нiж через 30 сек. пiсля початку ви-

ступу i не пiзнiше нiж за 30 сек. перед його закiнченням (сигналом 

може бути, наприклад, плескання в долонi секретаря). Бажання стави-

ти питання супроводжується вставанням з мiсця, пiдняттям руки та 

словом «питання» чи «iнформацiя». Запитання можна ставити лише 

тодi, коли головний промовець дасть на це згоду. 

Пiсля закiнчення виступiв усiх головних промовцiв голова дозволяє 

виступи iз зали. Час цих виступiв значно коротший вiд виступiв голов-

них промовцiв (як правило, 2 хв.). Важливо зберегти рiвновагу ви-

ступiв. Голова має стежити, щоб виступила однакова кiлькiсть осiб з 

обох сторiн. Останнiй етап дебатiв – голосування. Веде його голова, 

допомагає секретар. Вiн нагадує, що публiка вибирає ту сторону, яка 

подала кращi аргументи, а не ту, з поглядами якої погоджується. 
 

РОЛЬ ГОЛОВНИХ ПРОМОВЦIВ ПIД ЧАС  

ОКСФОРДСЬКИХ ДЕБАТIВ 

ПРОПОЗИЦIЯ ОПОЗИЦIЯ 

Промовець І: Вiдкриває дебати. Його 
завдання – визначити тему i пояснити 
її. Апелюючи до тези, вiн має визна-
чити всi неяснi формулювання, якi 
мiстяться у нiй. Потiм повинен пред-
ставити 3–4 головнi аргументи своєї 
сторони, частково їх обґрунтовуючи. 
Для його виступу вiдводять 5 хвилин. 
Його роль дуже важлива – всi на-
ступнi промовцi як з боку Пропозицiї, 
так i з боку Опозицiї, повиннi апелю-
вати до визначеної ним тези. 

Промовець І: Його завдання – 
апелювати до визначеної тези 
супротивної сторони i предста-
вити своє розумiння цiєї тези, до 
того як це не може бути 
дiаметрально протилежне визна-
чення, а найбiльше власне став-
лення до тези у рамках предста-
вленого Пропозицiєю значення. 
Промовець повинен представити 
3–4 головнi контраргументи до 
тези Пропозицiї та обґрунтувати 
їх. На його виступ вiдводять 5 хв. 

Промовець II: Його завдання – роз-

винути аргументи Промовця І. Вiн 

може коротко апелювати до аргу-

ментiв опозицiї, проте це не є його 

головним завданням. Вiн має розви-

нути обґрунтування аргументiв Про-

позицiї, поданих Промовцем І, та до-

дати 2–3 власнi аргументи, пов’язанi з 

попереднiми чи якi будуть їх розвивати. 

На його виступ вiдводять 4 хвилини. 

Промовець II: Так само, як i 

Промовець II з боку Пропозицiї 
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Закінчення табл. 
 

Промовець III–IV: Вiн повинен 
спростувати аргументи другої сторо-
ни та їхнiй розвиток. Нових власних 
аргументiв вiн не представляє взагалi, 
можливо тiльки в крайньому разi. На-
томiсть вiн має апелювати до всiх аргу-
ментiв супротивникiв i мiрою можли-
востi спростувати їх, показати їхню 
помилковiсть чи вiдсутнiсть зв’язку з 
обговореним питанням. На його ви-
ступ вiдводиться 4 хвилини. Це най-
важча роль у дебатах, яка вимагає вiд 
Промовця вслухатися в аргументи су-
противника i швидко їх аналiзувати. 
Якщо у дебатах виступає Промовець 
IV, вiн має додатковий шанс 
вiдреагувати на виступ Промовця III з 
боку Опозицiї. 

Промовець III–IV: Так само, як 
i Промовець III–IV з боку Про-
позицiї. 

Промовець V: Вiн пiдсумовує аргу-
менти своєї сторони. Може коротко 
апелювати до виступу попереднього 
промовця зі своєї команди. Якщо по-
переднiй Промовець з боку I Пропо-
зицiї не зробив цього, вiн може коро-
тко повернутися до аналiзу аргу-
ментiв супротивникiв. Проте його  
основним завданням є повторити i за-
крiпити найважливiшi аргументи, що 
їх наводила його сторона, i обґрунту-
вати їхнє значення. Слiд пам’ятати, 
що саме його виступ найбiльше за-
пам’ятається слухачам, якi вже за 
хвилину приступлять до голосування. 
На його виступ вiдводять 5 хв. 

Промовець V: Так само, як i 
Промовець V з боку Пропозицiї, 
але його додатковим козирем є 
те, що вiн закриває головну ча-
стину дебатiв i йому належить 
останнє слово. 

 

Пiсля виступу головних промовцiв до безпосередньої участi в дис-
кусiї допускають осiб з числа публiки в залi, так званих промовцiв, якi 
будуть їх доповнювати. 

1. Голова iнформує, що зараз можуть взяти слово особи з числа 
публiки в залi, якi хотiли б пiдтримати Пропозицiю чи Опозицiю. 

2. Промовцi, якi доповнюватимуть виступи, по черзi: першим ви-
ступає Промовець Пропозицiї, другим – Опозицiї. 

3. Якщо в залi не буде нiкого, хто бажав би пiдтримати Пропо-
зицiю, то Голова може (але не мусить) надати слово одному Промовцю 
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з числа тих, хто доповнюватиме виступи, з боку Опозицiї. Якщо пiсля 
його виступу Промовця з боку Пропозицiї не знайдеться, то Голова 
повинен закiнчити виступи публiки iз зали. 

4. Промовцями, якi доповнюватимуть виступи, можуть бути Го-

ловнi Промовцi, але заради пристойностi слiд надати слово Публiцi. 

5. Особа iз зали, яка хоче взяти слово, пiдводиться, щоб звернути 

на себе увагу Голови, бо тiльки вiн має право надати їй слово. 

6. Коли Голова надав цiй особi слово, вона повинна пiдiйти до 

трибуни i стати з того боку, з якого сидить та сторона, яку вона хоче 

пiдтримати; далi – назвати Секретаревi своє iм’я та прiзвище та пред-

ставитися всiм присутнiм. 

7. Кожному Промовцевi, який доповнюватиме виступи, надають 

на виступ до двох хвилин. 
Поза виступами Промовцiв, якi доповнюватимуть виступи, Публiка 

може впливати на перебiг дебатiв, вдаючись до реплiк, але вони теж 

повиннi бути регульованi процедурою. Реплiкою може бути 

iнформацiя чи питання, що їх Промовець бере до вiдома чи вiдкидає. 

Етап IV – пiдсумок дебатiв. 

Наприкiнцi дебатiв потрiбно пiдвести пiдсумки. Тренер або запро-

шений експерт згадує аргументи, якi були вжитi пiд час дебатiв, допо-

внюючи їх в разi потреби чи провокуючи до подальшої дискусiї. Обго-

ворено має бути також вмiння промовцiв виступати публiчно. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТIЙНОЇ РОБОТИ 
 

 
Самостiйна робота над навчальним матерiалом є iндивiдуальним 

видом пiдготовчої роботи до лекцiй, семiнарiв, передбачає виконання 
практичних завдань та контрольних робiт i здiйснюється вiдповiдно до 
навчального плану, навчальної i робочої програм з курсу. 

Мета самостiйної роботи: 

 забезпечення фундаментальної загальноосвiтньої та практичної 
пiдготовки студентiв; 

 засвоєння методiв самостiйного вивчення навчального ма-
терiалу, навичок пошуку бiльш глибоких знань; 

 пiдвищення ефективностi навчального процесу за допомогою 
органiзацiї позааудиторного навчання вiдповiдно до особистих здiбно-
стей кожного студента; 

 оволодiння культурою розумової працi, вмiнням орiєнтуватися у 
потоцi наукової iнформацiї, розвиток незалежностi мислення, фор-
мування власного погляду на питання, що вивчаються. 

Самостiйна робота студентiв денної форми навчання починається 
пiсля вступної лекцiї, на якiй викладач дає основнi рекомендацiї щодо 
методики самостiйного опанування курсом «Полiтологiчнi аспекти 
державного управлiння». 

Робота з лiтературою. 
Студентовi варто працювати одночасно з 2–3 пiдручниками. У списку 

рекомендованої лiтератури з кожної теми курсу подано монографiї i 
статтi вiтчизняних вчених i полiтологiв близького й далекого за-
рубiжжя. Але при пiдготовцi не обов’язково обмежуватись цим списком. 

Перш нiж розпочинати вивчення монографiї чи статтi, рекомен-
дується ознайомитись з вiдповiдним роздiлом пiдручника, щоб мати 
загальне уявлення про проблему, що дослiджується. Працюючи з мо-
нографiєю, найбiльш цiкавi факти, судження й висновки доцiльно за-
нотувати, обов’язково посилаючись на автора. Якщо в науковiй 
лiтературi зустрiлась незрозумiла дефiнiцiя, обов’язково треба зверну-
тися до вiдповiдних словникiв чи довiдникiв. 

Основнi форми самостiйної роботи: 

 робота з пiдручниками, посiбниками та науковою лiтературою; 

 самостiйне вивчення окремих тем i питань до семiнарських та 
практичних занять на основi навчальної, монографiчної лiтератури, 
документiв, матерiалiв, перiодичних видань; 

 пiдготовка до контрольної роботи; 
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 пiдготовка до модульної контрольної роботи; 

 пiдготовка до iндивiдуальних занять з викладачем; 

 пiдготовка до екзамену. 

Основними формами контролю самостiйної роботи студентiв є: 

 усне опитування на семiнарських заняттях; 

 письмовi контрольнi роботи; 

 тестовi завдання; 

 спiвбесiди на iндивiдуальних заняттях; 

 перевiрка персональних опорних конспектiв. 
 

Самостiйна робота за темами лекцiй 
 

Модуль 1. Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та 

адмiнстрування. 
 

Тема 1.1. Становлення полiтичної науки в сучаснiй Українi. 

1. Умови i головнi завдання розвитку полiтологiї у сучаснiй Українi. 

2. Науковi дискусiї щодо розумiння сутi полiтики та предмету 

полiтологiї. 
 

Тема 1.2. Об’єкт полiтологiї в державнiй службi. 

1. Полiтика як мистецтво. 

2. Полiтична думка України ХХ–ХХI ст. 
 

Тема 1.3. Полiтична система суспiльства як взаємодiя владних 

iнститутiв. 

1. Концептуальнi пiдходи до розумiння сутi полiтичної системи 

суспiльства. 

2. Конституцiйнi засади сучасної полiтичної системи України. 

3. Проблеми реформування полiтичної системи України. 

4. Проблеми становлення державностi в Українi. 
 

Тема 1.4. Поняття i сутнiсть влади. 

1. Влада як соцiальне й полiтичне явище.  

2. Влада i владнi вiдносини в сучасному українському сусiльствi. 

3. Основнi концепцiї влади в свiтовiй полiтологiї. 

4. Методи реалiзацiї влади, ресурси влади. 
 

5. Проблеми полiтичної влади в Українi на етапi її державотворення. 
 

Тема 1.5. Полiтичний режим як державний устрiй. 

1. «Полiтичний режим» як полiтологiчна категорiя. 

2. Типологiя полiтичних режимiв. 
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3. Умови формування тоталiтарних полiтичних режимiв. 

4. Шляхи трансформацiї недемократичних режимiв у демократичнi. 
 

Тема 1.6. Сутнiсть та функцiонування полiтичної системи: 

взаємодiя з державною службою. 

1. Демократiя та багатопартiйнiсть. 

2. Становлення багатопартiйностi в Українi. 

3. Причини виникнення та основнi етапи розвитку полiтичних 

партiй. 
 

Тема 1.7.  Полiтичнi партiї та їх вплив на державне управлiння. 

1. Полiтичнi партiї в системi представницької демократiї.   

2. Полiтичнi партiї – основнi суб’єкти полiтичної дiяльностi.  

3. Полiтичнi партiї в структурi громадянського суспiльства.  

4. Полiтичнi партiї в перехiдних суспiльствах.  

5. Партiї як аристократичнi угруповання.  

6. Партiї як полiтичнi клуби. 
 

Тема 1.8. Сутнiсть та особливостi полiтичного менеджменту 

та маркетингу. 

1. Полiтичне управлiння та менеджмент. 

2. Полiтичне рiшення. Полiтична дiяльнiсть. 

3. Дослiдження полiтичного ринку. 
 

Тема 1.9. Полiтичнi технологiя та антитехнологiї. 

1. Характеристика виборчої системи українського суспiльства 

2. Засоби масової iнформацiї у свiтi полiтики: позитиви та 

негативи. 

3. Полiтичне манiпулювання та його обмеження. 

* Примiтка: По видiлених у кожнiй темi питаннях обов’язково 

скласти конспект. 

 

Самостiйна робота за темами семiнарських занять 
 

Модуль 1. Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та 

адмiнiстрування. 
 

Тематика доповiдей за темою: 
Тема 1.1. Становлення полiтичної науки в сучаснiй Українi. 

1. Сутнiсть полiтологiї як наукового орiєнтиру, за допомогою яко-

го моделюється, прогнозується i органiзовується полiтичне життя дер-

жави i суспiльства. 
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2. Специфiка полiтологiї в системi гуманiтарних наук: взаємозв’язок 

та взаємозалежнiсть. 

3. Напрямки розвитку полiтологiї в умовах трансформацiї: полiтична 

теорiя, полiтична практика, полiтична емпiрiя. 

4. Полiтологiя, її мiсце i роль в системi суспiльних наук. 

5. Джерела вивчення української полiтичної думки. 
 

Тема 1.2. Об’єкт полiтологiї в державнiй службi. 

1. Загальна еволюцiя концепцiї полiтики як соцiального явища. 

2. Поняття соцiального iнтересу. 

3. Людина, суспiльство як об’єкт полiтологiї. 

4. Соцiально-полiтичнi вiдносини та їх особливiсть в Українi.  

5. Полiтична дiяльнiсть та об’єктивацiя iнтересiв i потреб суб’єктiв 

полiтики. 
 

Тема 1.3. Полiтична система суспiльства як взаємодiя владних 

iнститутiв. 

1. Полiтична система як фактор стабiлiзацiї i розвитку полiтичного 

життя. 

2. Полiтична влада як основа полiтичної системи. 

3. Основнi напрямки демократизацiї органiзацiї i дiяльностi дер-

жавного апарату. 

4. Мiсце i роль управлiнського апарату у здiйсненнi державної 

полiтики. 

5. Функцiя здiйснення «загальних справ» i функцiя захисту iснуючого 

режиму. 

6. Полiтична культура як чинник формування полiтичної системи. 

7. Держава в полiтичнiй системi суспiльства.  

8. Iдеальна держава Платона. Елементи соцiальної утопiї. 

9. Iдеї територiального устрою України в федералiстичнiй кон-

цепцiї М. Грушевського. 

10. «Нацiократична» версiя державного будiвництва Миколи Сцiбор-

ського. 

11. Класифiкацiя методiв державної органiзацiї за класократичною 

версiєю В. Липинського. 

12. Унiтарний державний устрiй та його втiлення в Українi. 

13. Класифiкацiя принципiв демократiї, правової та соцiальної дер-

жави в Конституцiї України. 

14. Шляхи трансформацiї тоталiтарних та авторитарних режимiв у 

посткомунiстичну добу. 
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Тема 1.4. Поняття i сутнiсть влади. 

1. Влада як явище суспiльного життя. 

2. Народ – джерело i носiй влади. 

3. Суперечностi вiдносин панування i пiдкорення. 

4. Соцiальне призначення влади. 

5. Система стримувань i противаг. 

6. Полiтичне життя i владнi вiдносини. 

7. Легiтимнiсть влади як соцiальна проблема. 

8. Проблеми влади i владних вiдносин у сучасному українському 

суспiльствi. 

9. Реалiзацiї влади у демократичному суспiльствi. 
 

Тема 1.5. Полiтичний режим як державний устрiй. 

1. Плюралiзм як основа досягнення демократичних цiнностей 

(свободи, рiвностi, справедливостi). 

2. Авторитаризм як значне зосередження влади в руках однiєї осо-

би або обмеженої групи, звуження полiтичних прав i свобод громадян, 

органiзацiй тощо. 

3. Тоталiтаризм як цiлковита вiдчуженiсть громадян вiд власностi, 

влади та полiтики. 

4. Характеристика сучасного державного устрою в Українi. 

5. Порiвняльний аналiз полiтичних режимiв. 

6. Шляхи трансформацiї тоталiтарних та авторитарних режимiв у 

посткомунiстичну добу. 
 

Тема 1.6. Сутнiсть та функцiонування полiтичної системи: вза-

ємодiя з державною службою. 

1. Напрямки полiтичного спектру сучасних партiй. 
2. Поступова трансформацiя партiйної системи вiд атомiзованої до 

бiльш стабiльної системи поляризованого плюралiзму. 
3. Полiтична система України. 
4. Походження полiтичних партiй. 
5. Базовi характеристики полiтичних партiй. 
6. Типологiя полiтичних партiй i рухiв. 
7. Класифiкацiя сучасних полiтичних партiй України. 
8. Проблеми становлення багатопартiйностi в Українi. 
9. Типи партiйних систем, їхня роль у полiтичному життi суспіль-

ства. 
10. Новi соцiальнi рухи i їх роль в полiтичному життi суспiльства. 
11. Нетрадицiйнi форми полiтичної активностi в сучасному свiтi. 
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Тема 1.7. Полiтичнi партiї та їх вплив на публiчне управлiння 

та адмiнiстрування. 
1. Робiтничий рух та поява масових полiтичних партiй. 
2. Демократична та Республiканська партiя США. 
3. Протопартiї античного перiоду. 
4. Торi та вiги. 
5. Ерозiя контрольних функцiй партiй. 
6. Ерозiя полiтичної лояльностi. 
7. Сучаснi дослiдження полiтичних партiй. 
8. Виборча функцiя партiй та особливостi її реалiзацiї. 
9. Картельнi партiї як рiзновид сучасних полiтичних партiй. 
 

Тема 1.8. Сутнiсть та особливостi полiтичного менеджменту 

та маркетингу. 
1. Вивчення iснуючого уявлення людей про полiтика, органiзацiю 

чи iдею. 
2. Визначення характеристик iдеального образу, що iснує в ма-

совiй свiдомостi. 
3. Основнi напрямки роботи з пресою пiдтримки кандидата на ви-

борах. 
4. Технологiя полiтичного менеджменту в суспiльствах пе-

рехiдного типу. 
5. Полiтичний ризик: сутнiсть, рiвнi, симптоми, механiзм 

управлiння. 
6. Розвиток громадської думки в Українi. 
7. Полiтична реклама та її рiзновиди в сучасних маркетингових 

технологiях. 
 

Тема 1.9. Полiтичнi технологiї та антитехнологiї. 

1. Популiзм у полiтичнiй дiяльностi. 

2. Полiтична участь як обов’язкова умова полiтичного процесу i 

полiтичної дiяльностi.  

3. Людина i полiтика: особливостi полiтичної поведiнки i колекти-

вної дiяльностi. 

4. Формування iмiджу кандидата в народнi депутати.  

5. Технологiчнi аспекти iмiджелогiї.  
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ВИМОГИ ТА ТЕМАТИКА  

РЕФЕРАТIВ З ДИСЦИПЛIНИ 
 

 

Реферати повиннi мати: 

 обсяг вiд 20 до 25 аркушiв; 

 використання не менше нiж 5 джерел iнформацiї (окрiм пiдруч-

никiв); 

 наявнiсть посилань на цитування, таблицi, статистичнi ма-

терiали; 

 висловлювання власної думки. 

Однак, перш нiж приступати до написання реферату, або контроль-

ної роботи, треба виконати таку роботу: 

 пiдiбрати за темою необхiдну лiтературу i глибоко її вивчити; 

 подумати над правильнiстю i доказовiстю висунутих авторами 

джерел тих чи iнших положень; 

 зiставити розглянутi в лiтературi факти, видiлити в них загальне 

й особливе, узагальнити вивчений матерiал вiдповiдно до намiченого 

плану реферату чи доповiдi; 

 пiдготувати необхiднi до роботи iлюстрацiї, умiло використо-

вувати особистi спостереження, досвiд i експерименти. 

Складання реферату – це важлива форма самостiйної роботи слу-

хачiв Iнституту державного управлiння. Вона сприяє розвитку творчої 

думки, учить їх використовувати отриманi у ВНЗ знання на практицi. 
 

Тематика рефератiв з дисциплiни 
 

1. Джерела виникнення української полiтологiї. 

2. Полiтика як мистецтво володарювання. 

3. Порiвняльний аналiз парадигм. 

4. Держава в полiтичнiй системi суспiльства. 

5. Україна як держава з унiтарним державним устроєм. 

6. Шляхи трансформацiї тоталiтарних та авторитарних режимiв у 

посткомунiстичну добу. 

7. Полiтичнi вибори та проблема суспiльної стабiльностi. 

8. Поступ української полiтичної науки. 

9. Суспiльство як об’єкт полiтологiї. 

10. Особа в полiтичному процесi. 
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11. Спрямування державної служби на вирiшення проблем суспi-

льства. 

12. Держава як основний елемент органiзацiї суспiльства. 

13. Складовi елементи полiтичної системи. 

14. Проблеми формування демократичної полiтичної системи 

суспiльства. 

15. Багатомiрнiсть влади. 

16. Основнi концепцiї влади. 

17. Проблеми легiтимностi влади. 

18. Проблеми легальностi влади. 

19. Законнiсть влади. 

20. Полiтична влада i полiтична система. 

21. Проблеми транзитивних суспiльств. 

22. Демократичний транзит. 

23. Принципи розподiлу влади. 

24. Проблеми становлення демократiї в Українi. 

25. Держава-нацiя: проблеми та перспективи. 

26. Взаємодiя органiв виконавчої влади та мiсцевого самовряду-

вання з полiтичними партiями поняття полiтичного маркетингу. 

27. Особливостi вивчення громадської думки. 

28. Технологiї адмiнiстративного ресурсу в арсеналi владної ко-

манди. 

29. Використання ЗМI для формування громадської думки. 

30. Полiтологiя замiсть iдеологiї: чи необхiдна полiтична освiта 

демократичному суспiльству? 

31. Хто є хто у свiтовiй полiтичнiй науцi. 

32. Мораль i полiтика у вченнях Конфуцiях i Н. Макiавеллi. 

33. Порiвняльний аналiз вчень про державу Т. Гоббса i Дж. Локка. 

34. Марксизм i традицiї європейської полiтичної думки. 

35. Полiтична думка європейського лiбералiзму XIX ст.: Дж. Мiлль, 

Ш. де-Токвiль. 

36. Харизма та її роль у полiтицi. 

37. Полiтична антропологiя С. Кеннетi. 

38. Походження влади та її джерела. 

39. Полiтична система США. 

40. Функцiї бюрократiї в полiтичнiй системi. 

41. Iнститут президентства у сучасному свiтi. 

42. Українська державнiсть: сучаснi проблеми i перспективи. 

43. Представницькi iнститути влади. 

44. Стан прав людини у сучаснiй Українi. 
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45. Сучаснi концепцiї демократiї. 

46. Тоталiтаризм у Європi ХХ столiття. 

47. Демократiя як форма полiтичного життя. 

48. Рiзновиди авторитарного режиму. 

49. Опозицiя та її роль у полiтичному життi. 

50. Партiйнi орiєнтацiї українського електорату. 

51. Конституцiйний статус та мiсце Верховної Ради України в 

полiтичному життi українського суспiльства. 

52. Конституцiйний статус та мiсце Президента України в 

полiтичному життi українського суспiльства. 

53. Мiсцеве самоврядування в Українi, його структура, повнова-

ження та порядок формування. 

54. Культ особи як антипод полiтичного лiдера, його характернi 

особливостi. 

55. Конституцiя України про структуру i функцiї полiтичної влади. 

56. Походження i сутнiсть держави як головного iнституту 

полiтичної системи суспiльства. 

57. Проблеми функцiонування парламентсько-президентської ре-

спублiки в Українi. 

58. Багатопартiйнiсть як необхiдна умова становлення демократiї. 

59. Електоральна стратегiя сучасних партiй i рухiв України. 

60. Становлення партiйної системи в Українi. 

61. Порiвняльний аналiз програмних положень провiдних партiй 

України. 

62. Полiтичнi об’єднання України як суб’єкти полiтичного процесу. 

63. Полiтична опозицiя в демократичному суспiльствi. 

64. Жiночi органiзацiї в Українi. 

65. Полiтична елiта сучасної України. 

66. Полiтичнi лiдери сучасної України. 

67. Український федералiзм: iсторiя та сучаснiсть. 

68. Український парламентаризм: iсторiя та сучаснiсть. 

69. Групи тиску в Українi: ґенеза та перспективи розвитку. 

70. Проблеми вiйни та миру в сучасному полiтичному процесi. 

71. Iмплементацiя європейських критерiїв i стандартiв у сучасне 

демократичне українське суспiльство. 
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ВИМОГИ ТА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ 

СТАТЕЙ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Науковi статтi повиннi мати такi необхiднi елементи:  

 постановка проблеми в загальному виглядi та її зв’язок iз важ-

ливими науковими чи практичними завданнями; 

 аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано 

розв’язання заданої проблеми i на якi спирається автор; 

 видiлення невирiшених ранiше частин загальної проблеми, 

котрим присвячується означена стаття; 

 формулювання цiлей статтi (постановка завдання); 

 виклад основного матерiалу дослiдження з повним обґрунту-

ванням отриманих наукових результатiв; 

 висновки з дослiдження i перспективи подальших розвiдок у 

цьому напрямку. 

Список використаної лiтератури. 
 

Тематика наукових статей: 

1. Неконсерватизм: цiнностi, iдеї, полiтика. 

2. Антиномiя рiвностi та свободи у лiбералiзмi. 

3. Специфiка соцiал-демократичної iдеологiї. 

4. Нацiоналiзм на порозi ХХI столiття. 

5. «Соборнiсть» як парадигма полiтичної свiдомостi в Українi. 

6. Змiст i структура, об’єкти i суб’єкти полiтичного життя 

суспiльства. 

7. Соцiальна структурованiсть як чинник полiтичного життя. 

8. Полiтичне життя сучасного українського суспiльства. 

9. Рушiйнi сили полiтичного життя суспiльства. 

10. Сутнiсть та функцiї соцiальної структури суспiльства. 

11. Провiднi науковi пiдходи до осмислення сутностi полiтичних i 

систем сучасностi. 

12. Типи полiтичних систем у посткомунiстичних країнах: порiв-

няльний аналiз. 

13. Тенденцiї трансформацiї полiтичної системи сучасної України. 

14. Профспiлки та громадськi органiзацiї: проблеми взаємодiї. 

15. Неформальнi громадськi рухи: причини та умови виникнення. 

16. Типологiя громадських органiзацiй та рухiв. 
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17. Поняття «практична полiтологiя» i «полiтичного менеджменту». 

18. Стратегiчний менеджмент у полiтологiї. 

19. Система прийняття полiтичних рiшень: суть та специфiка. 

20. Цiлi i засоби реалiзацiї полiтичного рiшення. 

21. Полiтичне прогнозування. 

22. Футурологiя (Ф. Фукуяма, С. Платонов, Д. Несбiт). 

23. Основнi галузi прикладної полiтологiї та напрямки вiдповiдних 

їм теоретичних дослiджень. 

24. Розвиток прикладної полiтологiї в Українi: передумови, тен-

денцiї. 

25. Проблема оптимiзацiї полiтичного рiшення. 

26. Вироблення i пропаганда альтернативних рiшень. 

27. Прогнозування як пiзнання, розумiння та iнтерпретацiя проце-

су i тенденцiй полiтичного розвитку. 

28. Менеджмент правлячої команди: технологiя утримання влади. 

29. Функцiя виборiв у демократичному суспiльствi. 

30. Органiзацiя та проведення виборiв. 

31. Передвиборча кампанiя. 

32. Основнi виборчi системи. 

33. Мажоритарна система абсолютної та вiдносної бiльшостi. 

34. Пропорцiйна система. 

35. Вибори i суспiльна стабiльнiсть. 

36. Принцип загального та однакового виборчого права. 

37. Вплив виборчої системи на партiйну систему суспiльства. 

38. Конкретно-iсторичнi особливостi мажоритарної системи. 

39. Референдум як пряме, безпосереднє звертання до виборцiв. 

40. Виборча iнженерiя як засiб полiтичної боротьби. 

41. Полiтичний маркетинг. 

42. Принципи полiтичного маркетингу та його основнi види. 

43. Етапи маркетингової дiяльностi. 

44. Основнi складовi полiтичного маркетингового процесу. 

45. Полiтичнi сили України як суб’єкти полiтичного маркетингу. 

46. Полiтичнi технологiї як сукупнiсть засобiв, методiв i дiй. 

47. Парламентська соцiологiя як галузь прикладної полiтологiї. 

48. Дослiдження полiтичного ринку. 

49. Стратегiя i тактика у полiтичнiй дiяльностi. 

50. Представництво у системi полiтичної дiяльностi. 

51. Партiйна форма полiтичної дiяльностi. 

52. Полiтичний iмiдж. 

53. Iмiджмейкiнг. 
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54. Полiтична пропаганда. 

55. Лобiювання полiтико-економiчних iнтересiв в органах законо-

давчої, виконавчої, судової влади. 

56. Пiдкуп чиновникiв. 

57. Спонсорство полiтичних лiдерiв як форма пропаганди. 

58. Вплив на ЗМI. 

59. Форма полiтичної реклами. 

60. Iнституцiйна полiтична реклама (реклама партiї чи якогось руху 

як соцiального iнституту). 

61. Полiтична реклама в Українi: етапи її зародження та станов-

лення. 

62. Полiтична реклама – стрижень передвиборчих кампанiй. 

63. Чинники полiтичного впливу, що обумовлюють позицiю ви-

борця в перiод полiтичної кампанiї. 

64. Аналiз роботи основних засобiв полiтичної реклами. 

65. Маркетинг органiв виконавчої влади та мiсцевого самовряду-

вання. 

66. Основнi парадигми та школи сучасної полiтологiї. 

67. Полiтична наука в сучаснiй Українi: основнi завдання, шляхи 

розвитку i перспективи. 

68. Проблема спiввiдношення моралi i полiтики в iсторiї полiтич-

ної думки. 

69. Проекти iдеальної органiзацiї суспiльства в роботах Платона та 

Арiстотеля. 

70. Проблема держави i влади в роботах Н. Макiавеллi. 

71. Теорiя державного суверенiтету Ж. Бодена. 

72. Концепцiя «розподiлу влади» у роботах Ш. Монтеск’є. 

73. Концепцiї «суспiльного договору» i «природного права» в 

iсторiї полiтичної думки (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо). 

74. Утопiчний соцiалiзм (А. Сен-Сiмон, Р. Оуен). 

75. Полiтична соцiологiя (О. Конт, Е. Дюркгейм, Г. Спенсер). 

76. Марксизм i традицiї європейської полiтичної думки. 

77. Полiтичнi iдеї М. Вебера: їх значення для розвитку полiтичної 

науки. 

78. Класичнi теорiї елiт Г. Моски, В. Парето, М. Вебера i Р. Мiхельса. 

79. Американська полiтична думка (А. Бентлi, Ч. Меррiам, Г. Лассуел). 

80. Європейська полiтична думка другої половини ХХ столiття: 

теоретичнi проблеми, тенденцiї i перспективи розвитку. 

81. Розвиток полiтичних традицiй та полiтичної думки в Українi. 
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82. Iдеї суспiльного i державного устрою в роботах М. Грушевсь-

кого. 

83. Сучасний стан розвитку полiтичної думки в Українi. 

84. Центральнi проблеми влади та способи їх вирiшення в сучаснiй 

полiтичнiй науцi. 

85. Проблема вiдчуженостi людини вiд влади i полiтики. 

86. Спiввiдношення легiтимностi i ефективностi полiтичної влади. 

87. Легiтимнiсть та ефективнiсть полiтичної влади. 

88. Джерела легiтимацiї полiтичної влади в сучаснiй Українi. 

89. Радянська номенклатура, сучасна українська полiтична елiта: 

ретроспективно-полiтичний аналiз. 

90. Механiзми рекрутування i способи дiяльностi сучасної полiтичної 

елiти України. 

91. Теорiя рацiональної бюрократiї М. Вебера. 

92. Проблеми правового обмеження негативного впливу бюро-

кратiї на суспiльне життя. 

93. Полiтичне лiдерство i рiвень полiтичної культури та активностi 

мас. 

94. Полiтичний iмiдж: поняття, складовi елементи, технологiя 

формування. 

95. Полiтичнi портрети сучасних українських лiдерiв. 

96. Полiтична стабiльнiсть та полiтичний ризик. 

97. Полiтичний маркетинг та полiтична реклама. 

98. Роль i мiсце засобiв масової iнформацiї у виборчiй кампанiї. 

99. Порiвняльний аналiз основних типiв сучасних виборчих систем. 

100. Особливостi виборчої системи України. 

101. Особливостi розвитку полiтичних систем у посттоталiтарних 

країнах. 

102. Полiтичний режим в сучаснiй Українi: тенденцiї i перспективи. 

103. Соцiально-полiтичнi, економiчнi та психологiчнi витоки то-

талiтаризму. 

104. Порiвняльна характеристика основних iсторичних форм то-

талiтаризму (комунiзм, фашизм, нацiонал-соцiалiзм). 

105. Концепцiї демократiї в сучаснiй захiднiй полiтологiї. Елiтарна 

та плюралiстична моделi демократiї. 

106. Загрози та дилеми демократiї на початку ХХI столiття. 

107. Українська державнiсть: сучаснi проблеми та перспективи. 

108. Динамiка соцiальної структури українського суспiльства. 
109. Взаємозв’язок громадянського суспiльства та правової держави. 
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110. Проблеми i перспективи формування громадянського суспiль-
ства в Українi. 

111. Партiйна система сучасної України: особливостi формування, 
тенденцiї розвитку. 

112. Полiтичнi рухи в Українi, їх генезис та типологiя. 
113. Роль i мiсце груп iнтересiв у полiтичнiй системi сучасної 

України. 
114. Полiтичне манiпулювання в соцiально-психологiчному ме-

ханiзмi полiтичної влади. 
115. Полiтична культура як засiб легiтимацiї та пiдвищення ефек-

тивностi влади. 
116. Полiтичнi стереотипи в системi полiтичних уявлень. 
117. Мiфи в полiтицi. 
118. Специфiка української полiтичної культури: iсторiя i сучаснiсть. 
119. Регiональнi особливостi сучасної полiтичної культури в Українi. 
120. Формування полiтичних орiєнтацiй у посткомунiстичнiй Українi. 
121. Особливостi електоральної поведiнки в Українi. 
122. Специфiка української полiтичної культури: iсторiя та су-

часнiсть. 
123. Проблеми полiтичної соцiалiзацiї в сучаснiй Українi. 
124. Полiтичнi кризи та конфлiкти в умовах модернiзацiї суспiль-

ства. 
125. Соцiокультурнi особливостi полiтичної модернiзацiї в сучаснiй 

Українi. 
126. Полiтичний тероризм: сутнiсть, типи, причини виникнення та 

засоби боротьби з ним. 
127. Мiжнароднi вiдносини на сучасному етапi: характеристика i 

тенденцiї розвитку. 
128. Геополiтична структура свiтового спiвтовариства. Мiсце України 

в сучаснiй геополiтичнiй картинi свiту. 
129. Глобальнi проблеми сучасностi як фактор свiтового полiтич-

ного розвитку. 
130. Мiжнародна безпека i глобальний полiтичний процес: пробле-

ми формування нового мiжнародного полiтичного порядку. 
131. Впровадження в Українi публiчної євроiнтеграцiйної полiтики. 
132. Ставлення України до ЄС i НАТО в умовах створення системи 

колективної безпеки i повернення Криму та закiнчення гiбридної вiйни 
на Донбасi.  

133. Місцеве самоврядування і децентралізація влади в Україні: іс-
торія та сьогодення. 
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134. Практика громадських слухань у Миколаєві з проблем децент-

ралізації влади в Україні. 

135. Підсумки проведення виборів до об’єднаних громад. 

136. Порівняльний аналіз в Україні та Польщі в ході імплементації 

децентралізації влади. 
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КОНТРОЛЬНI ЗАПИТАННЯ ДЛЯ  

САМОДIАГНОСТИКИ 
 

 

Тема 1.1. Становлення полiтичної науки в сучаснiй Українi. 
1. Яка вiдмiннiсть мiж полiтологiєю та полiтикою? 
2. З якого часу полiтологiя викладається в Українi? 
3. Визначте сильнi i слабкi сторони окремих методiв дослiдження, 

що використовуються у полiтологiї. 
4. Проiлюструйте на конкретних прикладах дiю рiзних функцiй 

полiтологiї. 
5. Виберiть та проаналiзуйте рiзноманiтнi визначення полiтики та 

полiтологiї. Виберiть, на ваш погляд, найбiльш вдале. Аргументуйте 
свiй вибiр.  

6. Визначте змiст i характер сучасних соцiально-полiтичних про-
цесiв в Українi.  

 

Тема 1.2. Об’єкт полiтологiї в державнiй службi. 
1. Чому, на Вашу думку, виникає такий вид людської дiяльностi як 

полiтика? 

2. У рiзних наукових словниках знайдiть визначення поняття 
«полiтика». Порiвняйте їх, проаналiзуйте й видiлiть ключовi поняття, 
через якi воно розглядається. 

 

Тема 1.3. Полiтична система суспiльства як взаємодiя владних 

iнститутiв. 
1. Що таке система? 
2. З якими системами взаємодiє полiтична система? 
3. Якi функцiї виконує полiтична система? 
4. Що таке «артикуляцiя iнтересiв»? 
5. Вiд чого залежить стабiльнiсть полiтичної системи? 
6. З’ясуйте суть таких категорiй та понять: полiтична система, 

полiтичнi iнститути, функцiї полiтичної системи.  
7. Як впливає бюрократiя на функцiонування полiтичної системи 

суспiльства?  
8. Яке мiсце займає церква в державi i як вона впливає на 

функцiонування полiтичної системи?  
 

Тема 1.4. Поняття i сутнiсть влади. 
1. Якi види влади Ви можете назвати? 
2. Якi ознаки влади? 
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3. Охарактеризуйте основнi види i роль ресурсiв полiтичної влади; 

пояснiть, у чому полягає особлива роль економiчних ресурсiв полiтичної 

влади. 

4. Пояснiть, чому поєднання полiтиками їх дiяльностi у владних 

структурах з працею у пiдприємницьких структурах заборонено зако-

нодавчими актами багатьох держав. 

5. У чому полягає вiдповiдальнiсть влади перед суспiльством? 
 

Тема 1.5. Полiтичний режим як державний устрiй. 

1. За допомогою яких критерiїв можна визначити який режим iснує 

в Українi? 

2. Якi прояви тоталiтарного режиму зафiксованi в iсторiї ХХ ст.? 

3. Чим вiдрiзняється полiтичний режим вiд форми правлiння. 

4. Президентський полiтичний режим, наведiть приклади. 

5. Змiшаний полiтичний режим, наведiть приклади. 

6. Тоталiтарний полiтичний режим, наведiть приклади. 

7. Авторитарний полiтичний режим, наведiть приклади. 

8. Чим тоталiтаризм вiдрiзняється вiд диктатури? 
 

Тема 1.6. Сутнiсть та функцiонування полiтичної системи: взає-

модiя з державною службою. 

1. Чим полiтичнi партiї вiдрiзняються вiд громадянських органiзацiй? 

2. Якi типи полiтичних партiй Ви можете назвати? 

3. З’ясуйте змiст таких основних категорiй та понять: партiя, полi-

тична партiя, масова партiя, кадрова партiя, функцiї партiї, партiйна 

система, однопартiйна система, коалiцiя партiй, партiйнi фракцiї. 

4. Проаналiзуйте новi тенденцiї в еволюцiї сучасних полiтичних партiй. 

5. Визначте, якi партiї чи коалiцiї в Українi входять до центрист-

ського блоку.  

6. Якi партiї в сучаснiй Українi пiдпадають пiд класифiкацiю фра-

нцузького полiтолога М. Дюверже?  

 

Тема 1.7. Полiтичнi партiї та їх вплив на публiчне управлiння 

та адмiнiстрування. 

1. Партiйна система України: суть, тенденцiї та роль у функцiо-

нуваннi народовладдя. 

2. Полiтичнi органiзацiї в процесi управлiння. 

3. Чому багатопартiйнiсть є показником демократичностi в сус-

пiльтсвi? Чи завжди?  

4. Чим пояснити велику кiлькiсть партiй в сучаснiй Українi?  

5. У чому проявляється олiгархiзацiя полiтичних партiй в Українi? 
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6. Проаналiзуйте полiтичний розвиток України в межах колишнього 

СРСР i визначте ступiнь впливу номенклатурної етики в умовах сьогодення. 
 

Тема 1.8. Сутнiсть та особливостi полiтичного менеджменту 

та маркетингу. 
1.  Визначте межi допустимих дiй у створеннi негативного iмiджу 

суперника пiд час виборчої кампанiї. 
2. Що таке манiпулювання суспiльною свiдомiстю i як воно вияв-

ляється у полiтичнiй сферi?  
3. Сформулюйте основнi вимоги до роботи правлячої команди. 
4. Проаналiзуйте схему прийняття полiтичного рiшення. 
5. Дайте оцiнку полiтичному ризику. 
6. Проаналiзувати сучасне макросередовище та визначте особли-

востi його впливу на розвиток мiкроелементiв полiтичного буття. 
7. Наведiть приклади опитувань громадської думки в Українi та 

визначте сутнiсть їхнього впливу на розумiння суспiльно-полiтичних 
процесiв, що вiдбуваються у нашому суспiльствi. 

8. Проаналiзуйте основнi методи виборчої iнженерiї, що застосо-
вуються в Українi пiд час виборчих компанiй. 

 

Тема 1.9. Полiтичнi технологiя та антитехнологiї. 
1. Як взаємодiють полiтичнi технологiї та механiзми реалiзацiї 

полiтичних рiшень? 
2. Якi особливостi iндивiдуальних полiтичних технологiй? 
3. Охарактеризуйте особливостi використання загальних полiтич-

них технологiй. 
4. Охарактеризуйте особливостi полiтичних технологiй пiд час ви-

борчих компанiй. 
5. Що таке функцiональний iмiдж та його складовi? 
6. З’ясуйте сутнiсть контекстного iмiджу. 
7. Визначте основнi риси порiвняльного iмiджу. 
 

Тема 1.10. Здійснення децентралізації влади та реформування 

місцевого самоврядування в Україні. 
1. Поясніть різницю в діяльності центральних та регіональних 

огранів державної влади і органів місцевого самоврядування? 

2. Агрументуйте, на прикладах, позитивні зміни у використанні 

об’єднаними громадами перших реальних змін в різних сферах регіо-

нальних суспільних сферах. 
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САМОСТIЙНА РОБОТА ДЛЯ 
ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛIВ 

 
 
Модуль 1. Полiтологiчнi аспекти публiчне управлiння та адмiнiс-

трування. 
 

Тема 1.1. Становлення полiтичної науки в сучаснiй Українi. 
1. Опрацювання працi М. Мiхновського «Самостiйна Україна». 
2. Опрацювання працi М. Грушевського «Хто такi українцi i чого 

вони хочуть». 
3. Складiть схему: Полiтологiя як наука i як навчальна дисциплiна. 
 

Тема 1.2. Об’єкт полiтологiї в державнiй службi. 
1. Опрацювання працi М. Вебера «Полiтика як покликання i як 

професiя». 
2. Опрацювання фрагментiв працi Аристотеля «Полiтика». Складiть 

схему: вчення Аристотеля про «правильнi» i «неправильнi» форми 
держави i дайте характеристику кожної з них. 

3. Зробiть порiвняльний аналiз поглядiв Конфуцiя, Н. Макiавеллi 
та В. Ленiна на спiввiдношення моралi й полiтики. Ваше власне ро-
зумiння цiєї проблеми. 

 

Тема 1.3. Полiтична система суспiльства як взаємодiя владних 

iнститутiв. 
1. Зробiть порiвняльний аналiз полiтичної системи за проектом Кон-

ституцiї гетьмана Пилипа Орлика та Української Народної Республiки. 
2. З’ясуйте взаємозалежнiсть проблем розвитку, модернiзацiї, ре-

формування та трансформацiї полiтичних систем. 
3. Чи може iндивiд впливати на державу? Якi режими найбiльш 

сприятливi для здiйснення такого впливу? 
4. У сучасних геополiтичних умовах та ризиках складiть схему 

державного устрою нашої держави. 
5. Складiть схему полiтичної системи, окреслiть її структуру та 

механiзми функцiонування. 
 

Тема 1.4. Поняття i сутнiсть влади. 
1. Дайте характеристику реалiзацiї влади у сучасному українському 

суспiльствi. 
2. Складiть схему за такими параметрами: влада державна i влада 

полiтична, спiльне i вiдмiнне. 
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Тема 1.5. Полiтичний режим як державний устрiй. 
1. Чи може авторитарний полiтичний режим виконувати позитив-

ну роль? Так чи нi. Обґрунтуйте свою вiдповiдь. 
2. Перехiд до якого суспiльства створює умови для встановлення 

демократичних полiтичних режимiв? Обґрунтуйте свою вiдповiдь. 
3. Виконайте самостiйно та обговорiть на семiнарському заняттi 

завдання на тему: «Сучаснi критерiї оцiнки рiвня демократичностi 
полiтичних процесiв». 

Мета: засвоєння критерiїв оцiнки рiвня демократичностi полiтичних 
процесiв, якi використовуються в захiднiй полiтологiї i вироблення 
вмiнь їх практичного застосування для аналiзу полiтичних процесiв в 
сучаснiй Українi.  

Завдання для виконання:  
1. Проаналiзуйте полiтичний режим в сучаснiй Українi за критерiями 

демократiї.  
2. Запропонуйте шляхи позбавлення «дефектностi» української 

демократiї. 
Форма звiтностi для завдання: 
 

Ознаки демократiї 

Вiдповiднiсть демократiї 
в Українi критерiям 

дефектностi  
(вказати модель) 

Обґрунтування 
обраної моделi 

демократiї 

Легiтимацiя панування   

Доступ до панування   

Монополiя на панування   

Притягання на панування   

Структура панування   

Спосiб здiйснення панування   
 

Рекомендацiї щодо виконання завдання. 
1. Опрацюйте теоретичний матерiал теми 1.5. 
2. Опрацюйте теоретичний матерiал до завдання. 
3. Звернiть увагу: при заповненні другої колонки форми звiтностi 

слiд вказати, якiй саме моделi бiльшою мiрою вiдповiдають умови 
демократичного полiтичного режиму в Українi – можливi варiанти: 
тоталiтарний режим; авторитарний режим; конституцiйно-правова 
(лiберальна) демократiя; дефектна демократiя, що виключає; дефектна 
анклавна демократiя; нелiберальна демократiя.  
 

Теоретичний матерiал до завдання. 
Дослiджуючи молодi демократiї кiнця ХХ ст. (насамперед у постсоцiа-

лiстичних країнах), вiдомi європейськi полiтологи В. Меркель та 
А. Круасан розробили теорiю «дефектної демократiї».  
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Спираючись на теорiю полiархiї, вони визначили шiсть параметрiв 
характеристики полiтичних режимiв: легiтимацiя панування; доступ до 
панування; монополiя на панування; домагання на панування; структура 
панування i спосiб здiйснення панування.  

Данi вiдображенi у Таблицi 1. 
Таблиця 1. 

Параметри державної влади за рiзних полiтичних режимiв 
 

Ознаки 
демократiї 

Автократичнi режими Демократичнi режими 

Тоталiтарний 
режим 

Авторитарний 
режим 

 
Тоталiтарний 

режим 

Легiтимацiя 
панування 

Свiтогляд Менталiтет 
Легiтимацiя 

панування 
Свiтогляд 

Доступ до 
панування 

Закритий («всеза-
гальне схвалення» 
замiсть всезагаль-

ного виборчого 
права) 

Обмежений 
(iнколи виборче 
право, обмежено 
плюралiстичнi i 
вiльнi вибори) 

Доступ до 
панування 

Закритий («всеза-
гальне схвалення» 
замiсть всезагаль-

ного виборчого 
права) 

Монополiя 
на панування 

Лiдер/партiя (не 
легiтимованi че-

рез вибори та 
демократичну 
конституцiю) 

Лiдер /олiгархiя 
(легiтимацiя  
через вибори 

вiдсутня або но-
сить частковий 

характер) 

Монополiя 
на панування 

Лiдер/партiя (не 
легiтимованi через 

вибори та демо-
кратичну консти-

туцiю) 

Притягання 
на панування 

Необмежене («то-
тальне») 

Велике 
Притягання 

на панування 
Необмежене 
(«тотальне») 

Структура 
панування 

Монiстична 
Напiвплюра-

лiстична 
Структура 
панування 

Монiстична 

Спосiб 
здiйснення 
панування 

Заснований на 
сваволi, система-
тично репресив-
ний, терористич-

ний 

Обмежено  
репресивний 

Спосiб 
здiйснення 
панування 

Заснований на 
сваволi, система-
тично репресив-
ний, терористич-

ний 

Ознаки де-
мократiї 

Автократичнi режими Демократичнi режими 

Тоталiтарний 
режим 

Авторитарний 
режим 

Дефектна 
демократiя 

Конституцiйно-
правова 

демократiя 

Легiтимацiя 
панування 

Свiтогляд Менталiтет 
Суверенiтет 

народу 
Суверенiтет 

народу 

Доступ до 
панування 

Закритий («всеза-
гальне схвалення» 
замiсть всезагаль-

ного виборчого 
права) 

Обмежений 
(iнколи виборче 
право, обмежено 
плюралiстичнi i 
вiльнi вибори) 

Вiдкритий 
(всезагальне 

виборче 
право – крiм 
пiдтипу де-

мократiя, що 
виключає) 

Вiдкритий (всеза-
гальне виборче 

право) 
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Закінчення табл. 1 
 

Монополiя 
на 

панування 

Лiдер/партiя  
(не легiтимованi 
через вибори та 
демократичну 
конституцiю) 

Лiдер / олiгархiя 
(легiтимацiя че-
рез вибори вiд-

сутня або носить 
частковий 
характер) 

Органи вла-
ди легiтимо-

ванi через 
вибори та 

демократич-
ну конститу-
цiю, iнколи 
обмеженi 

владою вето 

Органи влади 
легiтимованi через 

вибори та демо-
кратичну консти-

туцiю 

Притягання 
на панування 

Необмежене  
(«тотальне») 

Велике Конститу-
цiйно-

правове, але 
з порушен-

ням меж 

Конституцiйно-
правове з гаранто-

ваними межами 

Структура 
панування 

Монiстична Напiвплюра-
лiстична 

Плю-
ралiстична 

Плюралiстична 

Спосiб 
здiйснення 
панування 

Заснований на 
сваволi, система-
тично репресив-
ний, терористич-

ний 

Обмежено 
репресивний 

Обмежений 
конститу-

цiйно-
правовий 

Конституцiйно-
правовий 

 
Першi два показники – легiтимацiя полiтичної влади через суве-

ренiтет народу i необмежений (принципово) доступ до полiтичних 
владних позицiй повиннi розумiтися як базовi критерiї демократiї. 

Будь-яка iдеологiя чи свiтогляд панiвної верхiвки або навiть народу 
(в такому разi свiтогляд набуває форму менталiтету) не може стояти 
вище за таке природне право людини як право на суверенiтет.  

Єдиним суб’єктом влади в демократичнiй країни визнається народ, 
тому єдиним способом легiтимацiї державної влади може бути виклю-
чно суверенiтет народу.  

Показники 3–6, напроти, не є демократичними у «вузькому ро-
зумiннi». Вони являють собою додатковi фактори та критерiї з консти-
туцiйно-правової сфери. Парадоксальним чином вони обмежують вла-
ду народу як демократичного суверена, але за допомогою цього обме-
ження захищають його довговiчнiсть i претензiю на дiєвiсть. 

Базовим з цих факторiв є право кожного громадянина на доступ до 
панування, яке в демократичних країнах забезпечується законодавчо у 
виглядi всезагального виборчого права за будь-яким невмотивованим 
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виключенням (допускається обмеження виборчого права для недiє-
здатних осiб, позбавлених такого права за рiшенням суду). 

Монополiю на панування в демократичних державах можна отри-
мати виключно в ходi вiльних полiтичних виборiв.  

Ознакою вiдсутностi реальної демократiї є обмеження (заборона чи 

жорстка протидiя) дiяльностi опозицiї, створення штучних умов (пере-

ваг) для забезпечення перемоги на виборах провладним полiтичним 

силам, створення ситуацiй безальтернативностi виборiв або зняття з 

реєстрацiї опонентiв дiючої влади. 

Вiдповiдно владою створюється в суспiльствi певна полiтична ат-

мосфера притягання на велике чи навiть необмежене панування з боку 

дiючої влади, а сама державна влада набуває монiстичного або частко-

во плюралiстичного характеру (коли до влади допускаються лише 

полiтичнi сили певного iдеологiчного сегменту) й застосовує репресiї, 

сваволю чи певнi обмеження прав людини.  

Якщо один iз зазначених центральних критерiїв не дiє, не можна 

говорити про повноцiнну демократiю. Вона «дефектна». При цьому, 

залежно вiд того, який iз критерiїв демократiї «ушкоджений», виявля-

ється тип дефектностi демократiї. Данi вiдображенi у таблицi 2. 
 

Таблиця 2.  

Критерiї дефектностi демократії 
 

Ознаки 

демократiї 

Ознаки демократiї 

Лiберальна 

демократiя 

Дефектнi демократiї 

Демократiя, 

що виключає 

Анклавна  

демократiя 

Нелiберальна  

демократiя 

Легiтимацiя 

панування 

Суверенiтет 

народу 

Суверенiтет 

народу 

Суверенiтет 

народу 

Суверенiтет народу 

Доступ до 

панування 

Вiдкритий  

(всезагальне 
виборче  

право) 

Обмежений:– 

всезагальне 
виборче право, 

обмежене на 

пiдставi раси, 

статi, етносу, 
релiгiї, влас-

ностi, полiтич-

них  

переконань – 

формально  
обмежене на 

пiдставi ре-

стриктивних 

законiв про 

Вiдкритий (все-

загальне вибор-
че право) 

Вiдкритий (всезага-

льне виборче право) 
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партiї– де факто 

обмежена через 

соцiальний чи 

полiтичний тиск 

Закінчення табл. 2 
 

Монополiя 

на пануван-

ня 

Органи влади 

легiтимованi 

через вибори та 

демократичну 

конституцiю 

Органи влади 

легiтимованi 

через вибори, 

що виключають, 

та демократич-

ної конституцiї, 

мають 

виключну мо-

нополiю на 

владарювання 

Монополiя на 

владарювання 

виборних кон-

ституцiйних 

органiв влади є 

неформальною 

або обмеженою 

за допомогою 

права вето 

Легiтимованi за до-

помогою виборiв та 

демократичної кон-

ституцiї органи вла-

ди мають монополiю 

на владу. При цьому 

виконавчою владою 

виголошується роль 

парламенту 

Притягання 

на пануван-

ня 

Конституцiйно-

правове з гаран-

тованими 

межами 

Конституцiйно-

правове з гаран-

тованими 

межами мiж 

державою та 

громадянами 

Конституцiйно-

правове з га-

рантованими 

межами, що 

вiдмiненi в 

анклавах 

функцiональних 

та територiаль-

них 

Юридично визначенi 

межi фактично пере-

тинаються та пору-

шуються вико-

навчою владою 

Структура 
панування 

Плюралiстична Плюралiстична 
Плюралiстична 
(за виключен-
ням анклавiв) 

Напiвплюралiсти-
чна – тенденцiї до 
монопольної кон-
центрацiї влади у 

виконавчої гiлки за 
рахунок порушення 

парламентських 
прерогатив та/або 
зневага до судової 
влади; часткова – 

утрата контролю 
над владою 

Спосiб 
здiйснення 
панування 

Конституцiйно-
правовий 

Конституцiйно-
правовий 

Правова дер-
жава частково 

обмежена 
«групами ве-

то» 

Правова держава 
частково обмежена 
через порушення 

громадянських прав 
i свобод вико-

навчою владою та 
неефективним су-

довим захистом цих 
прав i свобод 
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Тема 1.6. Сутнiсть та функцiонування полiтичної системи: взає-

модiя з державною службою. 
1. Вивчення проблеми трансформацiї виборчої системи України. 
2. Розкрийте змiст юридичних процедур проведення політичних виборiв. 
3. Складiть схему: типологiя партiйних систем.  
4. Складiть теоретичну модель полiтичної партiї. 
 

Тема 1.7. Сутнiсть та особливостi полiтичного менеджменту та 

маркетингу. 
1. Сформулюйте основнi вимоги до роботи правлячої команди. 
2. Визначте роль бюрократiї в ухваленнi та реалiзацiї управлiнсь-

ких рiшень. 
3. Проаналiзуйте негативнi тенденцiї бюрократизацiї полiтики та 

пiдмiни її управлiнням, а також правовi засоби упередження й подо-
лання негативних тенденцiй. 

4. Виконайте самостiйно та обговорiть на семiнарському заняттi 
завдання на тему: «Вплив полiтичної культури на полiтичнi процеси в 
сучаснiй Українi». 

Мета: формування у студентiв розумiння сутностi демократичної 
полiтичної культури i її ролi в демократизацiї полiтичного процесу в 
сучаснiй Українi, аналiтичного мислення, умiння застосовувати теоре-
тичнi знання на практицi та працювати з iнформацiйними джерелами.  

Завдання для виконання: 
1. Визначте характернi риси полiтичної культури та особливостi їх 

прояву в полiтичному життi сучасної України в умовах здiйснення 
гiбридної вiйни на Донбасi. 

2. Зробiть висновок щодо впливу особливостей полiтичної культу-
ри на змiст сучасного полiтичного процесу в Українi в умовах ство-
рення системи колективної безпеки. 

Форма звiтностi для завдання. 
 

Характернi риси 

полiтичної куль-

тури суспiльства 

Особливостi їх проявiв в полiтичному 

життi сучасної України 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Висновок щодо впливу особливостей полiтичної культури на змiст сучасного 

полiтичного процесу в Українi (2–3 аргументи) 
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1. 

2. 

3. 

Завдання 2.2. 

1. Складiть порiвняльну характеристику тоталiтарної i демократичної 

полiтичної культури вiдповiдно до запропонованих критерiїв.  
 

Форма звiтностi для завдання. 

Критерiї 
Тоталiтарна полiтична 

культура 

Демократична полiтична 

культура 

Ставлення до iдеологiї     

Вiдношення до суспiльного 

прогресу 

    

Цiннiснi орiєнтацiї     

Рiвень полiтичної участi     

Рiвень вiдкритостi- 

закритостi 

    

Данi соцiологiчних дослiджень, якi свiдчать на користь (чи проти) фор-

мування демократичної полiтичної культури в Українi. 
 

Рекомендацiї щодо виконання завдання: 

1. Опрацюйте теоретичний матерiал до теми 1.7. 

2. Звернiть увагу на основнi характеристики i ознаки полiтичного 

процесу та помiркуйте над питанням про вплив полiтичної культури 

суспiльства на протiкання полiтичних процесiв, їх спрямованiсть i 

результативнiсть.  
 

Тема 1.8. Полiтичнi технологiї та антитехнологiї. 

1. Проаналiзуйте основнi методи виборчої iнженерiї, що застосо-

вуються в Українi пiд час виборчих кампанiй. 

2. Беручи за основу дiяльнiсть найпопулярнiших українських полi-

тичних лiдерiв, обґрунтуйте перемогу одного з них на майбутнiх пре-

зидентських виборах. 

3. Дайте характеристику основних каналiв та особливостей полiтич-

ного впливу ЗМI в сучаснiй Українi. 

4. Чим викликана значна кiлькiсть «брудних технологiй» у вибор-

чих кампанiях в Українi? 

5. Визначте межi допустимих дiй у створеннi негативного iмiджу 

суперника пiд час виборчої кампанiї. 

6. Що розумiють пiд манiпулюванням суспiльною свiдомiстю i як 

воно виявляється у полiтичнiй сферi? 
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7. Розкрийте сутнiсть технологiй проведення електоральних кам-

панiй. 

8. Проаналiзуйте схему прийняття полiтичного рiшення. 

 

Тема 1.9. Здійснення децентралізації та реформування місцево-

го самоврядування в Україні. 

1. В чому полягає мета державного регулювання економіки? 

2. Яку роль відіграє місцеве самоврядування у розвитку підприємства? 

3. Яким чином в Україні має формуватися система соціального за-

хисту населення? 

4. Поясніть специфіку і відмінність управління центральних орга-

нів влади і органів місцевого самоврядування у різних сферах соціаль-

ної політики освіти, культури, медицини, а також національної безпеки. 

5. Тестові завдання. 

Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову було 

сформульовано у: 

а) Римському праві; 

б) XIX ст.; 

в) XX ст.; 

г) XVIII ст. 

6. Охарактеризуйте соціально-економічні відмінності між регіона-

ми України та вкажіть причини їх виникнення. 

7. Дайте визначення поняттю «регіон»? 

8. Що є найважливішою одинице. Регіонального управління? 

9. Розкрийте роль місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-

економічного розвитку регіонів? 
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ВИМОГИ ТА ТЕМАТИКА  

КОНТРОЛЬНИХ РОБIТ З КУРСУ 
 

 

Контрольна робота – це необхiдна складова частина самостiйного 
опанування студентами курсу «Полiтологiчнi аспекти державного 
управлiння». Ця робота має бути результатом самостiйного опрацю-
вання рекомендованої лiтератури. 

Вимоги до написання контрольної роботи: 
1) студент пiд час написання контрольної роботи повинен подола-

ти стереотипнi уявлення про полiтику як про «брудну справу» – арену 
непримиренної боротьби, протистояння, конфлiктiв – та утвердити її 
розумiння як засобу iнтегрування iнтересiв соцiальних суб’єктiв; 

2) продемонструвати засвоєння знань основних пiдходiв до визна-
чення предмету та методiв полiтологiї, провiдних концепцiй тлумачення 
таких центральних категорiй полiтичної науки, як «влада», «держава», 
«полiтичний режим», «громадянське суспiльство», «полiтична етика», 
розумiння провiдних iдей, викладених у першоджерелах з проблематики, 
що вивчається у рамках вiдповiдного модулю; 

3) показати вмiння застосовувати свої знання до розв’язання (на 
основi орiєнтацiї у понятiйно-категорiальному апаратi полiтологiї) 
стандартних (алгоритмiчних) питань i здiйснювати самостiйне мис-
лення у процесi аналiзу нестандартних проблемних питань; 

4) студент повинен продемонструвати ступiнь розвиненостi спосо-
бу мислення, своєї базової полiтологiчної компетентностi, здатностi до 
iнновацiйного використання отриманих знань (що передбачає поєд-
нання рiзних типiв гуманiтарної рефлексiї у процесi самостiйного по-
шуку вiдповiдей на проблемнi питання), набутих студентом у резуль-
татi вивчення вiдповiдних тем модулю; 

5) показати вмiння застосовувати свої знання до розв’язання прак-
тичних завдань i здiйснювати самостiйне мислення у процесi аналiзу 
нестандартних (творчих) проблемних питань та практичних завдань; 

6) формування аналiтичного мислення, умiння застосовувати тео-
ретичнi знання на практицi та працювати з iнформацiйними джерелами. 

 

Варiант № 1. 
1. Оновлення українського суспiльства i актуальнi проблеми 

полiтичної науки. 
2. Держава як базовий iнститут полiтичної системи. 
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3. Як впливає бюрократiя на функцiонування полiтичної системи 

суспiльства? 

4. Показником демократичного розвитку суспiльства є принцип 

плюралiзму. Покажiть, як цей принцип виявляється в рiзних сферах 

суспiльного життя. 

5. Давньогрецький правитель Перикл якось сказав, що «лише де-

хто може творити полiтику, але судити про неї можуть всi». Чи пого-

джуєтесь Ви з цим твердженням? Аргументуйте свою вiдповiдь. 
 

Варiант № 2. 

1. Правова держава й механiзм захисту прав i свобод громадян. 

2. Полiтологiя, її мiсце i роль в системi суспiльних наук. 

3. Назвiть головнi ознаки держави як форми полiтичної органiзацiї 

суспiльства. 

4. Як Ви розумiєте вислiв: держава – для людини, чи людина – для 

держави. 

5. Деякi полiтологи звинувачують Платона в тому, що його вчення 

є iдейно-теоретичною основою тоталiтаризму. На Ваш погляд, iдеї 

Платона дають пiдстави для такого твердження? 
 

Варiант № 3. 

1. Проблеми формування громадянського суспiльства в Українi. 

2. Якi є проблеми сучасної полiтичної влади та пропонованi спо-

соби їх розв’язання у сучаснiй захiднiй полiтичнiй науцi? 

3. Назвiть та дайте характеристику основним функцiям полiтики. 

4. Назвiть основнi характеристики, сутнiсть i причини рiзної 

полiтичної поведiнки особи. 

5. Американський полiтолог С. Лiпсет стверджує «Чим бiльше 

нацiя досягає економiчних успiхiв, тим бiльше шансiв для того, щоб ця 

нацiя стала демократичною». Ваша точка зору з цього приводу. 
 

Варiант № 4. 

1. Полiтика як соцiальне явище, її специфiка та роль у суспiльному 

життi. 

2. Охарактеризуйте структуру полiтичної системи суспiльства. 

3. Iсторична ґенеза та сутнiсть полiтичних режимiв. 

4. Проаналiзуйте, чому пострадянськi країни розглядаються як пе-

реважно слабкi держави. Скористайтеся такими характеристиками, як 

вiдсутнiсть монополiї на легiтимне насильство та вiдсутнiсть верхо-

венства права. 
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5. Вашi мiркування по наступному висловленню американського 

дослiдника Ю. Дженнінгса: «Немає сумнiву, що якщо ситуацiя дозрiла 

для Наполеона, та Наполеон дозрiв для ситуацiї». 
 

Варiант № 5. 

1. Тоталiтарна держава: моделi й реальностi. 

2. Який полiтичний режим iснує в Українi та якi можливi напрям-

ки його подальшого розвитку? 

3. Сучасне полiтичне життя характеризується наявнiстю полiтичних 

конфлiктiв i криз. Наведiть приклади урядової, парламентської, кон-

ституцiйної та iнших типiв криз. З чим, на вашу думку, пов’язана 

«пiдвищена конфлiктнiсть» сучасного полiтичного життя? Чи можливо 

побудувати iєрархiю криз? 

4. Назвiть причини та ситуації, за якими влада може iгнорувати 

полiтичнi права та свободи особистостi, а особистiсть виказує недовiру 

до властей. 

5. Т. Гоббс стверджував, що «репутацiя влади i є сама влада». Що 

мав на увазi англiйський просвiтник? Чи погоджуєтесь Ви з його точ-

кою зору? 
 

Варiант № 6. 

Завдання: осмислити проблему полiтичної комунiкацiї через при-

зму проблеми спiввiдношення цiлей, методiв i засобiв у полiтицi; ви-

значити причини та межi допустимого полiтичного манiпулювання та 

засоби його обмеження i контролю. 

План опрацювання завдання: 

Поняття «полiтична манiпуляцiя». Проблема полiтичної манiпуляцiї у 

контекстi проблеми спiввiдношення цiлей, методiв i засобiв у полiтицi. 

Засоби та прийоми манiпуляцiї у комунiкативнiй сферi полiтики: 

Взаємодiя вiзуального та вербального простору у полiтичнiй ко-

мунiкацiї. 

Метафоричний простiр полiтичної комунiкацiї. Шляхи творення 

полiтичного мiфу. 

Шляхи здiйснення полiтичного манiпулювання в сучасних умовах 

гiбридної вiйни. 
 

Варiант № 7. 

Завдання: з’ясувати та розкрити поняття виборiв та їх мiсце у фо-

рмуваннi й функцiонуваннi демократичної держави; на функцiях ви-

борiв; принципах виборчого права та демократичної органiзацiї ви-

борiв; типах виборчих систем (мажоритарна, пропорцiйна, змiшана, 
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курiальна); умовах ефективностi виборiв; виборах як iнститутi 

полiтичного манiпулювання. 

План опрацювання завдання: 

1. Вибори, їх класифiкацiя та особливостi при рiзних полiтичних 

режимах. 

2. Принципи виборчого права та органiзацiя демократичних ви-

борiв. 

2.1. З’ясуйте змiст понять «виборче право», «активне виборче пра-

во», «пасивне виборче право». 

3. Виборчi системи та технологiї виборiв. 

3.1. Охарактеризуйте особливостi полiтичних технологiй пiд час 

виборчих кампанiй. 

3.2. Якi особливостi iндивiдуальних полiтичних технологiй? 

3.3. У чому вiдмiннiсть мiж виборами i голосуванням? 

4. Полiтичнi вибори i виборчi системи. 

4.1. За яких умов вибори можуть розглядатися як знаряддя полiтич-

ного манiпулювання? 

4.2. Охарактеризуйте суть проведення виборiв на Донбасi за Мiнсь-

кими умовами. 

5. Основнi стадiї виборчої кампанiї. 
 

Варiант № 8. 

Завдання: з’ясувати як спiввiдносяться мiж собою полiтика i управ-

лiння; встановлення основних завдань полiтичного управлiння; вияв-

лення залежностi ефективностi управлiнської дiяльностi. 

План опрацювання завдання: 

1. Полiтичне та публiчне управлiння.  

1.1. Визначте чинники, що впливають на ефективнiсть управлінь-

ської дiяльностi i порiвняйте їх з критерiєм ефективностi управлiння. 

1.2. Як спiввiдносяться мiж собою полiтика та управлiння? 

2. Полiтичне рiшення.  

2.1. Сформулюйте основнi вимоги до здiйснення адмiнiстрування 

та до роботи правлячої команди. 

2.2. Визначте роль бюрократiї в ухваленнi та реалiзацiї управлiнсь-

ких рiшень. 

2.3. Який механiзм прийняття полiтичного рiшення? Охарактери-

зуйте основнi його етапи. 
2.4. Як взаємодiють полiтичнi технологiї та механiзми реалiзацiї 

полiтичних рiшень? 
3. Полiтична дiяльнiсть. 
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3.1. Чим зумовлена полiтична поведiнка i полiтична дiяльнiсть 
рiзних суб’єктiв полiтичного процесу? 

 

Варiант № 9.  
Завдання: визначити сутнiсть i змiст полiтичного менеджменту, 

розкрити особливостi менеджменту у рiзних сферах суспiльної 
дiяльностi; сформулювати основнi вимоги до роботи правлячої коман-
ди; проаналiзувати схему прийняття полiтичного рiшення (фази, алго-
ритм, методи). 

План опрацювання завдання: 
1. Полiтичний менеджмент. 
1.1. Сформулюйте основнi вимоги до роботи правлячої команди. 
2. Полiтичний менеджмент – система управлiння полiтичними 

процесами. 
2.1. Проаналiзуйте сучасне макросередовище та визначте особли-

востi його впливу на розвиток мiкроелементiв полiтичного буття. 
3. Полiтичне рiшення.  
3.1. Проаналiзуйте схему прийняття полiтичного рiшення. 
 

Варiант № 10. 
Завдання: осмислити i з’ясувати сутнiсть полiтичного маркетингу 

як засобу органiзацiї дiяльностi в полiтичнiй практицi. 

План опрацювання завдання: 
1. Полiтичний маркетинг. 
1.1. Дайте загальну характеристику складовим та функцiям 

полiтичного маркетингу; полiтична iнженерiя та її методи; моделi ух-
валення полiтичних рiшень; полiтична програма; полiтична позицiя; 
полiтична оцiнка; полiтична девiацiя (кримiналiзацiя); полiтичне наси-
льство; полiтичний тероризм. 

1.2. З’ясуйте змiст понять «полiтичний маркетинг», «полiтична по-
зицiя», «полiтична акцiя», «полiтичний патронаж», «полiтичне насиль-
ство», «полiтичний мiф», «полiтичний стереотип», «полiтична програма». 

1.3. Охарактеризуйте суть Угоди про асоцiацiю України з Європей-
ським Союзом. 

2. Дослiдження полiтичного ринку. 
2.1. Проаналiзуйте основнi методи виборчої iнженерiї, що застосо-

вуються в Українi пiд час виборчих кампанiй. 



Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та адмiнiстрування 

в умовах здійснення децентралізації влади в Україні 

 

85 

ПИТАННЯ ТА КРИТЕРІЇ  

ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОЇ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

 
Курс складається з одного модулю. Модуль закiнчується написан-

ням модульної контрольної роботи, що включає в себе одне питання 

для перевiрки засвоєння теоретичного матерiалу, творче та 10 тестових 
завдань, якi покликанi показати, наскiльки студент може застосовувати 
отриманi знання. 

 

Критерiї оцiнювання завдань модульної контрольної роботи: 

теоретичне питання –  
5 балiв: повна правильна вiдповiдь (завдання виконано правильно, 

вiдповiдь обґрунтована); 
3 бали: неповна правильна вiдповiдь (завдання виконано правиль-

но, але вiдповiдь недостатньо обґрунтована); 
2 бали: неповна достатньо правильна вiдповiдь (завдання викона-

но правильно, але вiдповiдь представлена лише в загальних рисах, не 
обґрунтована); 

1,5 бали: неповна та недостатньо правильна вiдповiдь (частково за-
вдання виконано правильно, але вiдповiдь не обґрунтована); 

0 балiв: неправильна вiдповiдь (помилкова вiдповiдь iз неправи-
льним або вiдсутнiм обґрунтуванням) чи її вiдсутнiсть. 

творче питання –  
5 балiв: повна правильна вiдповiдь (завдання виконано правильно, 

вiдповiдь обґрунтована, мiстить власну критичну точку зору); 
3 бали: неповна правильна вiдповiдь (завдання виконано правиль-

но, вiдповiдь недостатньо обґрунтована, мiстить власну точку зору); 
2 бали: неповна та недостатньо правильна вiдповiдь (завдання ви-

конано правильно, але вiдповiдь представлена лише в загальних рисах, 
не обгрунтована, вiдсутня власна точка зору); 

1 бал: фрагментарна вiдповiдь (завдання частково виконано пра-
вильно) без обґрунтування; 

0 балiв: вiдсутнiсть вiдповiдi. 

тестове завдання – 
5 балiв: повна правильна вiдповiдь (наданi всi правильнi вiдповiдi 

у завданнях з двома правильними вiдповiдями); 

 



 

В. I. Андрiяш, М. О. Багмет, О. М. Штирьов 
 

 

86 

4 бали: повна правильна вiдповiдь iз незначними неточностями 

(перерахованi не всi правильнi вiдповiдi з двох можливих); 

3 бали: неповна правильна вiдповiдь (вказано лише одну прави-

льну вiдповiдь з двох можливих); 

3 бали: вiдповiдь мiстить помилки (вказано правильну та непра-

вильну вiдповiдь на тестове завдання); 

2 бали: фрагментарна вiдповiдь з помилками; 

1 бал: частково перерахованi правильнi вiдповiдi, наявнi безу-

спiшнi спроби виконати завдання; 

0 балiв: вiдсутнiсть вiдповiдi. 
 

Приклад варiантiв модульної контрольної роботи: 

Варiант № 1.  

1. Роль, змiст та особливостi полiтики в сучасних умовах. 

2. Криза полiтичної влади в Українi – це реальнiсть чи iлюзiя? 

Дайте обґрунтовану вiдповiдь. 

3. Охарактеризуйте суть публiчного управлiння та адмiнiстрування. 

3. Тестовi завдання: 

1. Дозволяє правильно оцiнити спiввiдношення людських, 

державних, нацiональних, групових, особистих iнтересiв та визна-

чити своє мiсце в полiтичному життi суспiльства така функцiя 

полiтологiї, як... 

а) виховна; 

б) теоретико-пiзнавальна; 

в) аналiтична; 

г) свiтоглядна. 

2. Стан влади, коли вона визнається бiльшiстю народу закон-

ною i справедливою, називається... 

а) легальнiстю влади; 

б) рацiональнiстю влади; 

в) легiтимнiстю влади; 

г) демократичною владою. 

3. Яку з перелiчених ознак можна визначити як головну умову 

iснування демократичної полiтичної системи? 

а) наявнiсть багатопартiйностi; 

б) виборнiсть органiв мiсцевого самоврядування; 

в) вiльнi вибори, що забезпечують людинi рiвнi можливостi обира-

ти i бути обраними до органiв влади; 

г) гарантiї прав та свобод особи. 
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4. Якiй з концепцiй походження держави вiдповiдає таке твер-

дження: «Держава є органом класового панування, органом гноб-

лення одного класу iншим?» 
а) патрiархальна; 
б) теократична; 
в) марксистська; 
г) насилля. 

5. Невiд’ємною рисою якого режиму є полiтичний плюралiзм? 
а) демократичного; 
б) тоталiтарного; 
в) авторитарного; 
г) змiшаного. 

6. Суть якої функцiї полiтичних партiй полягає у включеннi 

людини в полiтичне життя, передачi полiтичного досвiду, тра-

дицiй, культури наступним поколiнням? 
а) соцiального представництва; 
б) полiтичної соцiалiзацiї; 
в) боротьби за владу; 
г) полiтичного рекрутування. 

7. Що собою являє виборча система? 
а) умови полiтичного функцiонування i розвитку суспiльства, якi 

виражаються у спiввiдношеннi полiтичних сил щодо оволодiння, ут-
римання й використання полiтичної влади; 

б) сукупнiсть правил, прийомiв та процесiв, що забезпечують i ре-
гулюють легiтимне становлення державних представницьких органiв 
влади; 

в) система засобiв i методiв здiйснення полiтичної влади; 
г) система взаємовiдносин державних та недержавних соцiальних 

iнститутiв. 

8. Полiтологiя як самостiйна навчальна дисциплiна почала 

формуватися: 
а) в ІІ половинi ХІХ ст.; 
б) в І половинi ХІХ ст.; 
в) на початку ХІХ ст.; 
г) на початку ХХ ст. 
9. Що iз вказаного є головною i необхiдною умовою демократич-

ного iснування полiтичної системи? 
а) виборнiсть органiв мiсцевого самоврядування; 
б) наявнiсть полiтичних партiй; обмеження для полiтичних лiдерiв 

термiну перебування у виборних владних органах;  
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г) вибори, якi проводяться на альтернативнiй основi. 

10. Яке визначення не притаманне авторитарному режиму? 

а) вiдсутнi вибори, де передбачене реальне змагання мiж кандида-

тами; 

б) дiяльнiсть полiтичних опозицiй практично заборонена; 

в) суспiльно важливi рiшення приймаються вузьким колом осiб, 

якi перебувають при владi; 

г) релiгiйне й культурне життя суспiльства контролюється держа-

вою. 
 

Варiант № 2.  

1. Формування владних структур у сучасному українському 

суспiльствi. 

2. Полiтика багатоманiтна за своїми видами, характером, змiстом i 

методами. Якi види полiтики ви знаєте? Охарактеризуйте полiтику: 

прогресивну, консервативну, реакцiйну. До якого виду чи типу нале-

жить полiтика, що проводиться нинiшнiм керiвництвом України? 

3. Тестовi завдання: 

1. Серед наведених термiнiв знайдiть полiтологiчнi категорiї i 

вкажiть їх. 

а) полiтичний процес; 

б) суспiльство;  

в) держава; 

г) децентралізація влади. 

2. На вiрi у святiсть норм, що вiддавна керують життям сус-

пiльства, базується... 

а) рацiонально-легальний тип легiтимностi влади; 

б) традицiйний тип легiтимностi влади; 

в) харизматичний тип легiтимностi влади; 

г) етнiчний тип легiтимностi влади. 

3. Яка з функцiй полiтичної системи полягає у включеннi лю-

дини  у полiтичне життя суспiльства? 

а) вироблення полiтичного курсу; 

б) соцiальної iнтеграцiї; 

в) полiтичної соцiалiзацiї; 

г) легiтимiзацiї. 

4. Вiдмiтьте характеристики, властивi монархiям: 

а) влада є спадковою; 

б) влада є обмеженою в часi; 

в) влада є безстроковою; 

г) влада здiйснюється за дорученням iншого органу. 



Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та адмiнiстрування 

в умовах здійснення децентралізації влади в Україні 

 

89 

5. Характерною рисою якого режиму є те, що носiєм влади є 

одна людина? 

а) демократичний; 

б) тоталiтарний; 

в) авторитарний; 

г) змiшаного. 

6. Суть якої функцiї полiтичних партiй полягає у пiдборi, пiдго-

товцi, висуваннi кадрiв як для самої партiї, так i для iнших еле-

ментiв полiтичної органiзацiї суспiльства? 

а) соцiального представництва; 

б) полiтичної соцiалiзацiї; 

в) боротьби за владу; 

г) полiтичного рекрутування. 

7. Якi обмеження iснують щодо пасивного виборчого права в 

демократичних країнах? 

а) обмеження за соцiальним становищем; 

б) обмеження за нацiональнiстю; 

в) обмеження за вiком; 

г) обмеження за статтю. 

8. Що є предметом вивчення полiтологiї? 

а) полiтична культура; 

б) владнi вiдносини; 

в) держава; 

г) закономiрностi функцiонування полiтичної системи. 

9. Визначте основнi риси полiтичної влади: 

а) легальнiсть; 

б) харизматичнiсть лiдера; 

в) легiтимнiсть; 

г) верховенство. 

10. Країна, в якiй за конституцiєю вся полiтична влада сконце-

нтрована в руках центрального керiвництва є: 

а) монархiєю; 

б) диктатурою; 

в) республiкою; 

г) унiтарною державою. 
 

Варiант № 3. 

1. Полiтична система суспiльства: структура, сутнiсть. Особли-

востi полiтичної системи сучасної України. 
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2. Покажiть у чому полягають вiдмiнностi мiж категорiями «полi-

тичний режим» та «форма державного правлiння». Обґрунтуйте свою 

думку конкретними прикладами. 

3. Тестовi завдання: 

1. Центральною категорiєю полiтологiї як науки є: 

а) полiтика; 

б) влада; 

в) держава; 

г) суспiльство. 

2. На вiрi у винятковий талант полiтичного лiдера базується... 

а) рацiонально-легальний тип легiтимностi влади; 

б) традицiйний тип легiтимностi влади; 

в) харизматичний тип легiтимностi влади; 

г) етнiчний тип легiтимностi влади. 

3. Який з перелiчених компонентiв не входить до структури 

полiтичної системи? 

а) мораль; 

б) полiтична органiзацiя суспiльства; 

в) полiтична культура; 

г) правової норми. 

4. Виберiть з наведених ознак тi, що притаманнi унiтарнiй 

державi: 

а) окремi її частини не мають ознак державностi; 

б) окремi її частини мають певнi елементи суверенiтету; 

в) дiють єдинi судова i правова системи;  

г) можливi територiальнi автономiї. 

5. Для якого полiтичного режиму характерною рисою є iдео-

логiзацiя всього суспiльного життя? 

а) демократичного; 

б) тоталiтарного; 

в) авторитарного; 

г) змiшаного. 

6. Якому критерiю вiдповiдає класифiкацiя полiтичних партiй 

на комунiстичнi, соцiал-демократичнi, лiберальнi, консервативнi, 

фашистськi? 

а) iдеологiчна спрямованiсть; 

б) засоби та методи дiяльностi; 

в) вiдмiнностi в структурi та органiзацiї внутрiшнього життя партiй; 

г) ставлення до iснуючого полiтичного режиму 
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7. Який тип виборчої системи характеризується тим, що обра-

ним вважається кандидат, який отримав бiльшiсть голосiв у ви-

борчому окрузi? 
а) мажоритарна виборча система; 
б) партiйно-пропорцiйна виборча система; 
в) змiшана виборча система; 
г) пропорцiйна виборча система. 

8. У перекладi з грецької мови термiн «полiтика» означає: 
а) наука про функцiонування та розвиток соцiальних спiльностей; 
б) прагнення до влади; 
в) мистецтво управлiння державою; 
г) «мистецтво можливого». 

9. Хто є автором першої конституцiї в Українi? 
а) М. Костомаров; 
б) П. Орлик; 
в) П. Могила; 
г) Б. Хмельницький. 

10. На традицiйнiй легiтимностi ґрунтується влада: 
а) вождiв у країнах командно-адмiнiстративного соцiалiзму; 
б) демократично обраних президентiв; 
в) вiйськових диктаторiв; 
г) спадкових монархiй. 
 

Варiант № 4.  
1. Держава – основний соцiально-полiтичний iнститут суспiльства. 

Концептуальнi пiдходи до проблеми походження держави. 
2. Наведiть приклади опитувань громадської думки в Українi та 

визначте сутнiсть їхнього впливу на розумiння суспiльно-полiтичних 
процесiв, що вiдбуваються у нашому суспiльствi.  

3. Тестовi завдання: 

1. Оберiть правильну вiдповiдь. 

Загальним об’єктом полiтологiї є: 
а) полiтична сфера суспiльства; 
б) полiтична система суспiльства; 
в) полiтичнi iнститути суспiльства; 
г) полiтичнi партiї. 

2. До функцiй полiтичної влади не належить... 
а) iнтегративна функцiя; 
б) регулятивна функцiя; 
в) пiзнавальна функцiя; 
г) стабiлiзацiйна функцiя. 
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3. Який з перелiчених iнститутiв не належить до полiтичної 

системи суспiльства? 
а) держава; 
б) засоби масової iнформацiї; 
в) партiя; 
г) церква. 

4. Переважно, на що вказує наявнiсть в державi двопалатного 

парламенту? Обґрунтуйте свою вiдповiдь. 
а) на монархiю; 
б) на республiку; 
в) на демократичний режим; 
г) на федерацiю. 

5. Характерною рисою якого полiтичного режиму є розподiл 

влад? 
а) демократичний; 
б) тоталiтарний; 
в) авторитарний; 
г) змiшаного. 

6. Для якої партiйної системи характерним є заборона 

iснування опозицiйних партiй? 
а) однопартiйна; 
б) двопартiйна; 
в) полiтичного домiнування; 
г) обмеженого плюралiзму. 

7. Перевагами якого типу виборчої системи є закладена в нiй 

можливiсть формування ефективно працюючого, стабiльного уря-

ду, безпосереднiй зв’язок мiж кандидатом i виборцями? 
а) мажоритарна виборча система; 
б) партiйно-пропорцiйна виборча система; 
в) змiшана виборча система; 
г) пропорцiйна виборча система. 

8. У якiй країнi була створена перша школа полiтичної науки? 
а) СРСР; 
б) Великобританiя; 
в) США; 
г) Нiмеччина. 

9. До загальнотеоретичних методiв полiтологiї належить: 
а) метод конфлiктологiї; 
б) метод iсторичний; 
в) метод бiхевiоризму; 
г) метод вибiркового дослiдження. 
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10. Хто висловив iдею розподiлу влади? 

а) Ж. Руссо; 

б) Д. Локк; 

в) Ш. Монтеск’є; 

г) Г. Гегель. 
 

Варiант № 5. 

1. «Полiтичний режим» як категорiя полiтологiї: суть та критерiї 

класифiкацiї. 

2. Чи iснують у нашому суспiльствi передумови реалiзацiї вiдомої 

формули «приватна власнiсть – незалежний громадянин – громадянсь-

ке суспiльство – правова держава»? 

3. Тестовi завдання: 

1. Закiнчiть визначення, обравши один iз варiантiв. 

Пiд термiном «полiтика» сучасна полiтологiя розумiє... 

а) сукупнiсть подiй, що вiдбулися у свiтi за перiод iснування люд-

ства; 

б) сферу суспiльної дiяльностi, пов’язану з вiдносинами мiж вели-

кими соцiальними групами, полiтичними iнститутами суспiльства, 

полiтичними об’єднаннями, ядром якої є питання завоювання, утри-

мання та реалiзацiї влади; 

в) сферу людських вiдносин, що пов’язанi з виробництвом та розпо-

дiлом матерiальних благ; 

г) сукупнiсть уявлень про суспiльство, змiстом яких є полiтичне 

життя, iнтереси суб’єктiв полiтичної дiяльностi, полiтичнi iдеали, нор-

ми, цiлi великих соцiальних груп. 

2. Країна, в якiй за конституцiєю вся полiтична влада сконце-

нтрована в руках центрального керiвництва є: 

а) монархiєю; 

б) диктатурою; 

в) республiкою; 

г) унiтарною державою. 

3. У полiтологiї iснують рiзнi визначення полiтичної системи 

суспiльства, серед яких є i те, яке наведене нижче. Вкажiть його. 

Полiтична система – це... 

а) сукупнiсть методiв i способiв управлiння суспiльством; 

б) форма полiтичного устрою суспiльства, заснована на визнаннi 

народу основним джерелом влади; 
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в) система iнститутiв, вiдносин, дiй, iдей, пов’язаних з формуван-

ням i практичним здiйсненням полiтики, тобто влади i управлiння в 

суспiльствi; 

г) сукупнiсть дiй рiзноманiтних полiтичних сил, течiй, котрi 

прагнуть здiйснення певних полiтичних цiлей, програм. 

4. Яке з наведених тверджень вiдповiдає концепцiї правової 

держави? 

а) всi державнi органи можуть судити про те, чи людина є злочин-

цем; 

б) особа має обов’язки перед державою, держава ж не вiдповiдає 

перед особою; 

в) заборонено все, що не дозволено законом; 

г) кожен державний орган повинен дiяти в рамках закону. 

5. Що собою являє полiтичний режим? 

а) зв’язок центральних i мiсцевих державних органiв; 

б) вiдносини окремих частин держави мiж собою i з державою в 

цiлому; 

в) способи органiзацiї верховної державної влади, принципи 

взаємовiдносин її органiв; 

г) сукупнiсть засобiв i методiв здiйснення державної влади. 

6. Головною ознакою двопартiйної системи є: 

а) наявнiсть у країнi лише двох партiй; 

б) розкол суспiльства на два непримиреннi табори, кожен з яких 

очолюється своєю полiтичною партiєю; 

в) наявнiсть багатьох партiй, з яких лише двi поперемiнно перема-

гають у виборах i одноосiбно формують уряд; 

г) система за якої уряд формується коалiцiями з двох партiй. 

7. При якiй виборчiй системi розподiл мандатiв мiж партiями, 

якi виставили своїх кандидатiв у представницький орган, прово-

диться згiдно з кiлькiстю отриманих партiєю голосiв? 

а) мажоритарна виборча система; 

б) партiйно-пропорцiйна виборча система; 

в) змiшана виборча система; 

г) пропорцiйна виборча система. 

8. Першi спроби теоретичних пошукiв «iдеального правлiння» 

зародилися в: 

а) Японiї; 

б) Китаї; 

в) Грецiї; 

г) Єгиптi. 
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9. Верховна Рада України є: 

а) законодавчим органом влади; 

б) єдиний законодавчий орган в Українi; 

в) виконавчий орган; 

г) судовий орган. 

10 Хто розробив теорiю класiв, класової боротьби, соцiалiстичної 

революцiї та соцiалiстичних iдеалiв? 

а) Г. Моска; 

б) М. Вебер; 

в) К. Маркс; 

г) О. Конт. 
 

Варiант № 6.  

1. Умови виникнення теорiї державної служби та основнi характе-

ристики бюрократiї за М. Вебером.  

2. Сучасне українське суспiльство перебуває на шляху встанов-

лення демократiї. Який тип демократичного режиму, на Ваш погляд, 

найбiльш вiдповiдає потребам України i мав би бути найбiльш ефекти-

вним в умовах нашої країни? Обґрунтуйте свою вiдповiдь. 

3. Тестовi завдання: 

1. Яка з названих дефiнiцiй найбiльш точно вiдтворює поняття 

«полiтика»? 

а) Полiтика – це діяльність, спрямована на досягнення високих 

стандартiв соцiального забезпечення; 

б) Полiтика – це діяльність, спрямована на забезпечення ефектив-

ного управлiння економiкою; 

в) Полiтика – це діяльність, спрямована на здобуття, використання 

i збереження полiтичної влади; 

г) Полiтика – це дiяльнiсть, спрямована на задоволення суспiльних 

потреб. 

2. Яка з наведених дефiнiцiй є найбiльш не вiдповiдною щодо 

змiсту поняття «полiтика»? 

а) Полiтика – це управлiння державою; 

б) Полiтика – це управлiння мiсцевими справами; 

в) Полiтика – це управлiння партiйною органiзацiєю; 

г) Полiтика – це управлiння навчально-методичними та науковими 

процесами. 

3. Назвiть фактор, який визначає аморальнiсть полiтики: 

а) розмежування полiтики i бiзнесу; 

б) вiльна конкуренцiя мiж учасниками полiтичного процесу; 



 

В. I. Андрiяш, М. О. Багмет, О. М. Штирьов 
 

 

96 

в) пiдтримка полiтика церквою пiд час виборiв; 

г) збалансований механiзм стримувань i противаг мiж органами 

полiтичної влади. 

4. Полiтика як дiяльнiсть виникла в умовах: 

а) виникнення класiв; 

б) виникнення мiст; 

в) виникнення держави; 

г) виникнення подiлу працi. 

5. Якi фактори сприятливо впливають на дотримання полiтиками 

верховенства права? 

а) монiторинг мiжнародних правових органiзацiй; 

б) вiльнi ЗМI; 

в) жорстка конкуренцiя мiж полiтичними силами; 

г) усi вiдповiдi правильнi. 

6. Яка з наведених цiнностей найбiльш сприяє демократизацiї 

в полiтиці? 

а) ненависть до ворогiв нацiї; 

б) вiра в нацiональну правду; 

в) зневiра у можливiсть подолати корупцiю; 

г) вiра у прогрес. 

7. Який з наведених принципiв взаємодiї полiтики i релiгiї є 

сприятливим для демократичного розвитку суспiльства? 

а) папоцезаризм; 

б) цезаропапiзм; 

в) забезпечення правових умов для утвердження релiгiйного плю-

ралiзму; 

г) верховенство традицiйної нацiональної церкви. 

8. З погляду кратологiчного пiдходу до розумiння полiтичної 

науки полiтологiя – це: 

а) наука про державну владу; 

б) наука про всi владнi процеси в суспiльствi; 

в) наука про механiзми формування та розвитку полiтичної влади; 

г) наука про взаємодiю адмiнiстративної правової та вiйськової 

влади. 

9. У якому судженнi виражена аналiтична функцiя полiтологiї? 

а) полiтологiя описує полiтичнi подiї; 

б) полiтологiя розробляє полiтичнi проекти; 

в) полiтологiя з’ясовує природу полiтичних явищ; 

г) полiтологiя прогнозує полiтичнi подiї. 
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10. Об’єктом вивчення полiтологiї є: 
а) держава; 
б) державнi органи управлiння; 
в) державнi полiтичнi iнститути ; 
г) соцiальна структура суспiльства. 
 

Варiант № 7. 
1. Державна служба як етична система, носiй моралi та загально-

людських цiнностей.  
2. На основi запропонованих визначень поняття «полiтична 

партiя» виявiть основнi цiлi, ознаки i функцiї цього полiтичного iнсти-
туту. Охарактеризуйте складовi частини публiчного управлiння i 
адмiнiстрування. 

а) «Партiя являє собою органiзацiю людей, об’єднаних iз метою 
просування спiльними зусиллями нацiонального iнтересу, керуючись 
деяким специфiчним принципом, вiдносно якого вони прийшли до 
згоди» (Е. Берк). 

б) «Партiї – це громадськi органiзацiї, що спираються на доб-
ровiльний прийом членiв, що ставлять собi за мету завоювання влади 
для свого керiвництва i забезпечення членами вiдповiдних умов (духо-
вних i матерiальних) для одержання певних матерiальних вигод або 
особистих привiлеїв». 

в) «Полiтична партiя може бути визначена як засiб органiзацiї 
полiтичної влади, що характеризується винятково полiтичними функ-
цiями, стабiльною структурою i членством, а також спроможнiстю 
домiнувати в полiтичнiй боротьбi» (Ф. Сорауф). 

г) «Партiя (легальна) – це громадська органiзацiя, що вiдкрито 
ставить своєю цiллю встановлення або утримання контролю (частiше 
за все – в коалiцiї) над ключовими позицiями в структурах державної 
влади i управлiння через змагання з iншими партiями в електорально-
му процесi» (А. Кулiк). 

д) «Партiї – це органiзованi полiтичнi сили, що об’єднують грома-
дян однiєї полiтичної тенденцiї для мобiлiзацiї думки за певною кiль-
кiстю цiлей i для участi в органах влади або для орiєнтування влади на 
досягнення цих вимог» (Ж. Кермонн). 

3. Тестовi завдання: 

1. Яка iз названих iдей характерна для античного перiоду? 
а) iдеального правителя; 
б) демократичного правопорядку; 
в) громадянських прав та свобод; 
г) кращого державного устрою. 
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2. Яка iз названих iдей характерна для Стародавнього Сходу? 

а) iдеального правителя  

б) прiоритету приватної власностi; 

в) кращого державного устрою; 

г) верховенства закону. 

3. Вчення Конфуцiя стверджує, що: 

а) суспiльство i держава мають вiдповiдати божому закону; 

б) правитель у своїй дiяльностi повинен керуватися законом;  

в) правитель повинен дбати про пiдлеглих як батько про дiтей; 

г) правитель у своїй дiяльностi повинен опиратися на державний 

апарат. 

4. Яке iз вчень започаткувало iдею патерналiзму? 

а) конфуцiанство; 

б) легiсти; 

в) даосизм; 

г) арiстотелiзм. 

5. Тезу Н. Макiавеллi «мета виправдовує засоби» слiд розумiти 

як таку, що: 

а) виправдовує аморальнiсть полiтики; 

б) припускає аморальнiсть полiтики в певних iсторичних умовах; 

в) визнає моральнiсть полiтики; 

г) визнає аморальними принципи, якi є унiверсальними i для су-

часної полiтики. 

6. Яка iз концепцiй походження держави найбiльше вiдстоює 

права народу? 

а) патрiархальна; 

б) класова; 

в) суспiльної угоди; 

г) органiчна. 

7. Хто iз соцiологiв сформулював «залiзний закон олiгархiї»? 

а) В. Паретто; 

б) Е. Дюркгейм; 

в) Р. Мiхельс; 

г) Ч. Мiлз. 

8. Хто автор iдеї замiни держави народним самоврядуванням? 

а) М. Вебер; 

б) В. Паретто; 

в) К. Маркс; 

г) усi вiдповiдi правильнi. 
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9. Яка дорога, за Ф. Хаєком, веде до рабства? 

а) моральний занепад нацiї; 

б) стихiйнiсть ринку; 

в) вiдсутнiсть у людини твердих релiгiйних переконань; 

г) широке державне регулювання. 

10. Джерелом тоталiтаризму, на думку Г. Аренд, є: 

а) монополiя однiєї партiї; 

б) монополiя однiєї iдеологiї; 

в) вiра мас в iдеального вождя; 

г) мiлiтаризацiя економiки. 
 

Варiант № 8. 

1. Державна служба як державно-правовий iнститут.  

2. Полiтичнi партiї в передвиборнiй боротьбi використовують 

найрiзноманiтнiшi засоби для обробки масової свiдомостi. Якi з прин-

ципiв пропаганди (за теорiєю американських дослiдникiв А. i Е. Лi) 

використовували полiтичнi партiї i рухи України на минулих парла-

ментських i президентських виборах: 

1) принцип «наклеювання ярликiв»: надiлення певної особи або 

iдеї образливим епiтетом для пiдриву авторитету; 

2) принцип «рекомендацiй»: використання з метою посилення 

ефекту своєї популярностi вiдомих акторiв, спортсменiв та iн.; 

3) принцип «простi люди»: ототожнення iнтересiв самого iнформа-

тора з iнтересами простих людей, бiльшостi виборцiв; 

4) принцип «пiдтасування карт»: вiдверта фальсифiкацiя дiйсних 

фактiв за допомогою прийомiв, не помiтних для мас; 

5) принцип «загального вагона»: стимулювання певної реакцiї в 

населення шляхом розповсюдження думки про її загальновiдомiсть. 

Вiдповiдь обґрунтуйте. 

3. Тестовi завдання: 

1. Яка iдея була прiоритетною для полiтичної думки Київської 

Русi? 

а) iдея досконалого державного устрою; 

б) iдея справедливого династичного князя; 

в) iдея приватної власностi; 

г) iдея справедливого правового порядку. 

2. Основу концепцiї митрополита Iларiона становила iдея: 

а) верховенство церковної влади; 

б) верховенство князiвської влади; 
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в) верховенство права; 

г) усi вiдповiдi правильнi. 

3. Згiдно з Березневими статтями Україна отримала: 

а) державний суверенiтет; 

б) автономiю; 

в) статус колонiї; 

г) протекторат Росiї. 

4. Конституцiя Пилипа Орлика закрiпила: 

а) полiтичнi права громадян; 

б) верховенство права; 

в) державний суверенiтет України; 

г) полiтичнi права козакiв. 

5. Хто iз членiв Кирило-Мефодiївського товариства був його 

основним iдеологом? 

а) Т. Шевченко; 

б) П. Кулiш; 

в) М. Костомаров; 

г) М. Гулак-Артемовський; 

6. I. Франко був представником однiєї з течiй якого соцiалiзму? 

а) марксистського; 

б) бакунiвського; 

в) громадiвського; 

г) соцiал-демократичного. 

7. Iдеологи нацiонал-комунiзму розглядали Україну як: 

а) незалежну нацiональну державу; 

б) незалежну українську соцiал-демократичну республiку; 

в) соцiалiстичну республiку у складi СРСР; 

г) усi вiдповiдi правильнi. 

8. За М. Мiхновським, Україна повинна бути: 

а) гетьманською державою; 

б) парламентською республiкою; 

в) народною республiкою; 

г) президентською республiкою. 

9. М. Драгоманов визнає фактором прогресу українського 

суспiльства: 

а) козацько-селянський рух; 

б) iконiзацiю Т. Шевченка; 

в) розвиток освiти i науки; 

г) усi вiдповiдi правильнi. 
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10. Згiдно з народницькою ідеологією, рушiйною силою україн-

ської iсторiї є: 
а) полiтична елiта; 
б) дворяни i шляхта; 
в) козаки i селяни; 
г) усi вiдповiдi правильнi. 
 

Варiант № 9. 
1. Опозицiя та її роль у полiтичному життi. 
2. Нажаль, до органiв державної влади всiх рiвнiв не рiдко потрап-

ляють люди, далекi вiд державних справ, не чеснi i не справедливi. Як 
Ви вважаєте, чому? Свою позицiю обґрунтуйте. 

3. Тестовi завдання: 
1. Латиноамериканська модель полiтичної системи ґрунтується 

на культурних традицiях: 
а) протестантського рацiоналiзму; 
б) православної  етики; 
в) патерналiзму i протекцiонiзму; 
г) важливої ролi освiти i науки у суспiльному життi. 

2. Англосаксонська модель полiтичної системи ґрунтується на 

традицiях: 
а) протестантської етики; 
б) державного регулювання економiки; 
в) полiтичного панування над своїм народом; 
г) клiєнтилiзмi. 

3. Для мусульманської моделi полiтичної системи характернi 

такi ознаки: 
а) полiтичний плюралiзм; 
б) вагома роль духовенства в полiтичному життi; 
в) розвинутий парламентаризм; 
г) збалансований механiзм державної влади. 

4. Слов’яно-православна модель полiтичної системи ґрунту-

ється на культурних традицiях: 
а) лiбералiзму; 
б) поєднання полiтичного i духовного гнiту; 
в) розвинутого громадянського суспiльства; 
г) усi вiдповiдi правильнi. 

5. Полiтична система України на сучасному етапi має таку 

ознаку, як: 
а) розвинута конкурентна партiйна система; 
б) надмiрна концентрацiя влади в руках президента; 
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в) поєднання полiтики i бiзнесу; 

г) вiдчутнiсть парламентської опозицiї. 

6. Полiтична система України на сучасному етапi еволюцiонує 

в напрямку: 

а) посилення авторитаризму; 

б) послаблення демократичних механiзмiв; 

в) розширення прав олiгархiї; 

г) становлення збалансованого механiзму державної влади. 

7. Полiтична система України опанувала традицiї: 

а) верховенства права; 

б) полiтичного плюралiзму; 

в) прiоритету «шапки» над «головою»; 

г) поваги до iнтелектуальної свободи. 

8. Тоталiтарний режим на вiдмiну вiд авторитарного передбачає: 

а) одноособову владу; 

б) вiдсутнiсть виборiв; 

в) тотальну iдеологiчну обробку мас;  

г) переслiдування опозицiї. 

9. В основi формування тоталiтарних режимiв здебiльшого ви-

користовувалася iдеологiя: 

а) комунiзму; 

б) фашизму; 

в) iсламського фундаменталiзму; 

г) нацiоналiзму. 

10. Авторитарний режим включає: 

а) вiйськову диктатуру; 

б) сильну президентську владу; 

в) сильну владу прем’єр мiнiстра; 

г) усi вiдповiдi правильнi. 
 

Варiант № 10.  

1. Чи правомiрне твердження про те, що лише легiтимна влада 

може бути ефективною? 

2. Керуючись правовими та етичними принципами, оцiнiть 

наступну ситуацiю.  

Ви працюєте спiвробiтником Мiнiстерства юстицiї України, i маєте 

доступ до комп’ютерної системи «Право», а ваш колега працює при-

ватним адвокатом i регулярно користується цією комп’ютерною си-

стемою для ведення справ своїх клiєнтiв. Крiм того, ви час вiд часу 

йому надаєте консультативну пiдтримку, використовуючи матерiали 

внутрiшнiх документiв.  
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3. Тестовi завдання: 

1. Яка iз названих дефiнiцiй влади найбiльше вiдповiдає струк-

туралiстському пiдходу? 
а) влада – це система органiв управлiння; 
б) влада – це здатнiсть особи нав’язувати свою волю iншим людям; 
в) влада – це товар, який символiчно продається i купується пiд 

час виборiв; 
г) усi вiдповiдi правильнi. 

2. Кратологiчний мотив проявляється у прагненнi отримати: 
а) багатство; 
б) славу; 
в) насолоду; 
г) владу. 

3. На ерозiю влади найбiльше впливає такий фактор: 
а) воля особистостi; 
б) вiльнi ЗМI; 
в) авторитарний режим; 
г) усi вiдповiдi правильнi. 

4. Ерозiї влади запобiгає такий фактор: 
а) децентралiзацiя влади; 
б) корупцiя; 
в) державна монополiя ЗМI; 
г) усi вiдповiдi правильнi. 
5. Особиста влада великих полiтикiв та реформаторiв спрямова-

на на: 
а) досягнення багатства; 
б) реалiзацiю потреб суспiльства на далеку перспективу; 
в) реалiзацiю власних амбiцiй; 
г) реалiзацiю тих завдань, якi забезпечать утримання влади. 

6. В Українi влада на сучасному етапi характеризується як: 
а) лiберально-демократична; 
б) авторитарна; 
в) перехiдна вiд авторитарно-олiгархiчної до лiберально-демокра-

тичної; 
г) перехiдна вiд авторитарно-олiгархiчної до авторитарної. 

7. Полiтична влада в недемократичних полiтичних системах, 

як правило, не передбачає: 
а) багатство; 
б) багатство i славу; 
в) багатство, славу, високий науковий статус; 

г) ефективне полiтичне управлiння. 
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8. Якi з iдеологiй найбiльше протистоять популiстському режиму? 

а) соцiал-демократична; 

б) комунiстична; 

в) лiберальна; 

г) усi вiдповiдi правильнi. 

9. Який iз названих режимiв можна вважати синонiмом режи-

му «опiкунська демократiя»? 

а) тоталiтарний; 

б) анархо-демократичний; 

в) авторитарний; 

г) авторитарно-демократичний. 

10. Iз названих режимiв назвiть найбiльш тоталiтарний режим, 

в основi якого лежала iдеологiя iсламського фундаменталiзму: 

а) режим абсолютної монархiї в Саудiвськiй Аравiї; 

б) соцiалiстичний режим на Кубi; 

в) режим С. Хусейна в Iраку; 

г) режим Талiбану в Афганiстанi. 
 

Варіант №6 

1. Обгрунтуйте доцільність та ефективність запровадження сучас-

ної моделі децентралізації влади в Україні. 

2. Поясніть суть деконцентралізації та децентралізації влади.  

3. Тестові завдання. 

1. Яка мета запровадження реформи децентралізації влади в 

Україні ?  

а) забезпечити спроможність місцевого самоврядування та набли-

зити владу до народу; 

б) здійснити укріплення органів місцевого самоврядування в регі-

онах; 

в) отримання додаткових фінансових ресурсів у вигляді субвенцій; 

г) зниження рівня надання послуг населення від громад. 
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ТВОРЧI ЗАВДАННЯ 
 

 

1. Добре вiдомо, що полiтика має двоїсту природу: з одного боку, 

вона – наука, з iншого – мистецтво. Чому? Аргументуйте свою вiдповiдь. 

2. У конфуцiанствi сформувався погляд на сiм’ю як на модель 

держави: пiдлеглi розглядаються як «дiти», а правитель для них – «ба-

тько», який зобов’язаний турбуватися про добробут своїх пiдлеглих, 

наставляти i виховувати їх. У китайськiй мовi слово «держава» склада-

ється з двох iєроглiфiв: «го» – держава i «цзя» – сiм’я. Позитивнi сторони 

такого бачення держави видаються очевидними консолiдацiя нацiй, 

розвиток колективної самосвiдомостi i т. д. ) – Але! Чи мiстяться в 

ньому й негативнi моменти? Якщо мiстяться, то якi? 

3. У рiзних наукових словниках знайдiть визначення поняття 

«полiтика». Порiвняйте їх і видiлiть стрижневi поняття, через якi вони 

розглядаються. 

4. Полiтичне життя включає в себе елементи багатоманiтних 

полiтичних вiдносин i дiї рiзноманiтних соцiальних верств, класiв, 

нацiй, держав, партiй, особистостей. Їх учасники вiдповiдно до своїх 

iнтересiв (правильно або не правильно зрозумiлих) вiдстоюють власнi 

позицiї, намагаються проводити свою лiнiю. Якi вони? Подумайте й 

видiлiть декiлька груп iнтересiв, котрi реально iснують у рiзних учас-

никiв полiтичного життя. 

5. Найбiльш суттєвим у полiтицi – це питання про державну владу, 

але чи можна всi полiтичнi вiдносини зводити до влади? Аргументуйте 

свою позицiю. 

6. Полiтика багатоманiтна за своїми видами, характером, змiстом i 

методами. Якi види полiтики ви знаєте? Охарактеризуйте полiтику: 

прогресивну, консервативну, реакцiйну. До якого виду чи типу нале-

жать полiтика, що проводиться нинiшнiм керiвництвом України ? 

7. Апрiорi прийнято вважати, що республiканська полiтична сис-

тема демократичнiша, нiж монархiчна. Англiя функцiонує як консти-

туцiйна монархiя, фашистська Нiмеччина була республiкою. Чим же 

визначається рiвень демократичностi цих країн: полiтичною системою 

чи режимом ? 

8. Партiї з’явилися разом iз полiтикою як певним видом дiяльностi. 

Але їх функцiї i ставлення суспiльства до них змінювалися. Чим вiдрiзня-

ються сучаснi партiї вiд партiй Античного свiту чи партiй Серед-

ньовiччя? 
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9.  Консервативна партiя Великобританiї не має програми i стату-

ту, будується на пiдставi виборчих округiв, членство в партiї офiцiйно 

не оформлюється, реальна влада зосереджується в руках парламентсь-

кої фракцiї. До якого типу партiї належить ця партiя? 

10.  Проаналiзуйте вплив iсторичних, нацiонально-культурних 

чинникiв, типу полiтичного режиму, державного устрою на змiст i 

форми функцiонування партiй i партiйних систем. 

11.  Використовуючи таблицю, покажiть взаємозв’язок полiтичних 

партiй i груп iнтересiв, а також їх вiдмiнностi. 
 

№ пор. Критерiї Партiї Групи iнтересiв 

1 Головна мета   

2 Склад   

3 
Визначення 

полiтичної позицiї 
  

 

Якi iснують засоби впливу груп iнтересiв на курс державно-

полiтичних iнститутiв i полiтичних партiй? 

12.  Дайте характеристику однопартiйної, двопартiйної та багато-

партiйної систем. Порiвняйте їх за критерiями наявностi або вiдсут-

ностi полiтичного суперництва, можливостi вибору для виборцiв, 

впливу на ступiнь демократичностi суспiльства. 

13.  Яке визначення партiї ближче, на ваш погляд, до iстини? 

а) «Партiя – це група людей, яка домагається влади для того, щоб 

мати можливiсть виконати свою програму» (Л. Троцький). 

б) «Партiя – це об’єднання людей, що сповiдують єдину полiтичну 

доктрину» (Б. Констант). 

в) «Партiя – це союз людей однодумних, якi ставлять перед собою 

спiльнi завдання i поєднують свої сили для узгодженої дiяльностi в 

державному життi» (Ю. Мартов). 

14.  Вiдомий полiтичний мислитель Р. Мiхельс сформулював зако-

номiрнiсть переродження демократичних партiй на олiгархiчнi: 

«Партiя створюється як засiб досягнення мети. Однак, ставши метою 

сама по собi, стурбована своїми власними завданнями, вона вiдчу-

жується вiд того класу, що її представляє». 

Як ви вважаєте, чому так вiдбувається? 

15.   У своїй роботi «Курс державної науки» Б. Чичерiн серед iнших 

питань розглянув i проблему багатопартiйностi. Для об’єктивної 

оцiнки принципу багатопартiйностi у створеннi правової держави вiн 

виявив такi його переваги та недолiки: 
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«За»: 
а) всi найважливiшi полiтичнi питання одержують всебiчне 

публiчне висвiтлення; 
б) наявнiсть опозицiї змушує уряд виконувати цi обiцянки, дiяти 

ефективно; 
в) у членiв партiї виховується дисциплiна, необхiдна для полiтич-

ної боротьби; 
г) у процесi полiтичного протиборства на лiдируючi позицiї вiдби-

раються найбiльш талановитi люди. 
«Проти»: 
а) приналежнiсть iндивiда до партiї формує в нього одностороннє 

розумiння дiйсностi, оскiльки вiн повинний дивитися на неї очима цiєї 
партiї; 

б) «дух» своєї партiї заслоняє безкорисливе служiння загальному 
благу, оскiльки поведiнка людини пiдпорядкована iнтересам партiї; 

в) для перемоги над опонентом партiї звертаються до низинних iн-
стинктiв мас; 

г) у полiтичнiй боротьбi партiї використовують найбруднiшi засо-
би: наклеп, неправду i т. д.; 

д) боротьба з опозицiєю послабляє сили уряду, необхiднi йому для 
ефективної роботи. 

Чи згоднi ви з наведеними оцiнками Б. Чичерiна? Аргументуйте 
свою вiдповiдь. 

16.  Порiвняйте два висловлення i визначте, якiй iдеологiї 
(лiберальнiй або соцiал-демократичнiй) кожне з них вiдповiдає: 

1) «...Поняттю свободи не вистачає одного елемента, надзвичайно 
важливого в сучасному життi – ув’язки з реальною соцiальною рiвнiстю». 

2) «...Рiвнiсть можливостей бiльш детально розкриває змiст iдеї 
особистої рiвностi або рiвностi перед законом... Рiвнiсть можливостей, 
як i особиста рiвнiсть, не суперечить свободi: навпаки, вона являє со-
бою iстотну частину свободи». 

17.  Заповніть таблицю «Етапи розвитку полiтичної думки в Українi». 
 

№ 

з/п 
Етапи 

Особливостi розвитку 

полiтичної думки 
Представники 

1 

Полiтичнi iдеї часiв  

Київської держави 

(IХ–ХIII ст.) 

  

2 

Полiтична думка Галицько-
Волинського та 

польсько-литовського 
перiодiв (ХIV–ХVII ст.) 
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Закінчення табл.  
 

3 
Полiтична думка в Києво-

Могилянськiй академiї  
(ХVII ст.) 

  

4 
Полiтичнi iдеї козацько-
гетьманського перiоду 

(ХVII–ХVIII ст.) 
  

5 
Українська полiтична думка 
Нової доби (ХVIII–ХIХ ст.) 

  

6 

Полiтичнi iдеї Кирило-

Мефодiївського товариства 
(ХIХ ст.) 

  

7 
Полiтична думка в Українi 
кiнця ХIХ – середини ХХ ст. 

  

8 
Полiтична думка в Українi 

радянського перiоду  
(1917–1991) 

  

9 
Українська полiтична думка 

новiтнього перiоду  
(кiн. ХХ–ХХI ст.) 

  

 
18.  Держава – «Левiафан» – це iсторично минула форма чи можли-

ве її iснування й сьогоднi?  
19.  Чи можливе, на ваш погляд, iснування людського суспiльства 

без держави в близькому (далекому) майбутньому? Обґрунтуйте свою 
вiдповiдь.  

20.  У Конституцiї України записано, що Україна є суверенна, де-
мократична, соцiальна, правова держава. Чи правомiрним є поєднання 
цих термiнiв?  

21.  Вiдомо, що загальнiсть як демократичний принцип виборчого 
права передбачає участь усiх громадян у виборах. Але в дiйсностi рiзнi 
полiтичнi режими обмежують це право вiдповiдними цензами. По-
кажiть на реальних прикладах, що це за цензи i в чому специфiка їх 
прояву в рiзних країнах.  

22.  Принципу свободи виборiв i добровiльної участi в них грома-
дян дотримується бiльшiсть демократичних країн. Чи немає iншого 
свiтового досвiду (на прикладi сучасних демократичних країн)?  

23.  Скiльки партiй потрiбно в Українi на сучасному етапi i взагалi 

в подальшому? Чи пов’язано їх виникнення в такiй великiй кiлькостi з 

перехiдним перiодом? Аргументуйте вiдповiдь. 
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24.  На прикладi вiтчизняних ЗМI (телебачення (новини, ток-шоу, 

iнтерв’ю та iн.) чи преса) прослiдкуйте прихованi чи явнi технологiї їх 

вливу (манiпулювання) на iмiдж конкретних полiтичних лiдерiв. 

25.  Дослiдiть психологiчний феномен у полiтичному процесi, оби-

раючи новини з газети чи з програми телевiзiйних новин. Спробуйте 

самостiйно проаналiзувати, що в поточних полiтичних подiях обумов-

лено об’єктивними полiтичними чи економiчними законами, а що – 

результат зусиль конкретних людей чи партiй. 
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ТЕСТОВI ЗАВДАННЯ 
 

 

1. Полiтологiя як самостiйна навчальна дисциплiна почала 

формуватись: 

а) у I половинi XVIII ст.; 

б) на початку ХIХ ст.; 

в) у ІІ половинi ХIХ ст.; 

г) пiсля зруйнування Бастилiї. 

2. У якiй країнi була створена перша школа полiтичної науки? 

а) США; 

б) Нiмеччина; 

в) Францiя;  

г) СРСР. 

3. Що є предметом вивчення політології? 

а) полiтична культура; 

б) владнi вiдносини; 

в) держава; 

г) усе вищесказане. 

4. Що з перелiченого є головною необхiдною умовою iснування 

демократичної полiтичної системи? 

а) виборнiсть органiв мiсцевого самоврядування; 

б) наявнiсть полiтичних партiй; 

в) обмежений в часi мандат на перебування при владi; 

г) вибори, якi гарантують реальну можливiсть вибирати серед ба-

гатьох кандидатiв. 

5. Якi iз запропонованих дiй є показником абсолютної пiдтримки 

населенням полiтичної системи суспiльства? 

а) неучасть у виборах мiсцевих органiв влади i управлiння; 

б) дотримання правил дорожнього вуличного руху; 

в) згода поставити свiй пiдпис пiд якоюсь петицiєю (зверненням); 

г) нiщо з названого. 

6. Полiтична система України є: 

а) перехiдною вiд закритої до вiдкритої; 

б) консервативною; 

в) етатизованою; 

г) демократичною; 

д) авторитарною. 
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7. Демократiя характеризується: 

а) участю всiх громадян в управлiннi суспiльними та державними 

справами, формуваннi органiв влади; 

б) пiдпорядкованiстю бiльшостi волi меншостi при прийняттi 

рiшень та їх виконаннi; 

в) прiоритетом прав держави над правами людини; 

г) формуванням законодавчих органiв зверху; 

д) наявнiстю полiтичного консенсусу. 

8. Плюралiстична концепцiя демократiї визнає: 

а) заперечення автономiї особи, ставлення до неї як до складової 

єдиного соцiального органiзму; 

б) первиннiсть великого соцiального суб’єкта (нацiї, церкви та iн.) 

у визначеннi поведiнки громадянина; 

в) необмежену владу бiльшостi над меншiстю; 

г) суперництво i баланс iнтересiв як основу демократичної влади. 

9. Полiтична влада включає в себе: 

а) економiчну владу; 

б) партiйну владу; 

в) владу iдеологiї; 

г) сiмейну владу; 

д) державну владу; 

е) законодавчу владу; 

є) судову владу; 

ж) духовну владу. 

10. Найголовнiшою ознакою влади є: 

а) контроль над життям людини; 

б) регулювання суспiльного виробництва; 

в) узгодження iнтересiв i дiй рiзних соцiальних верств; 

г) насилля; 

д) примус; 

е) панування однiєї групи над iншою. 

11. Що є, на Вашу думку, головною пiдставою для приналеж-

ностi до елiти сьогоднi? 

а) мужнiсть, вiдвага; 

б) видатнi здiбностi, знання; 

в) походження; 

г) мудрiсть; 

д) iнше (що саме). 
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12. Що з перелiченого не є ключовим в концепцiї елiтарного 
пiдходу до полiтики? 

а) полiтика – це боротьба за владу; 
б) бiльшiсть людей повиннi мати доступ до найважливiших полiтич-

них iнструментiв i засобiв; 
в) бiльшiсть людей не повинна бути втягнута у полiтику; 
г) населення держави дiлиться на двi основнi верстви – тi, хто ке-

рує, i тi, ким керують. 
13. Якi можливi причини встановлення рiвноваги мiж конку-

руючими полiтичними партiями: 
а) лiквiдацiя розбiжностей у програмних вимогах; 
б) формування єдиних передвиборчих блокiв; 
в) органiзацiйне злиття; 
г) однакова ефективнiсть у вирiшеннi суспiльних проблем. 
14. Як називається полiтична концепцiя, прихильником якої 

був М. Бакунiн? 
а) консерватизм; 
б) лiбералiзм; 
в) анархiзм; 
г) нацiоналiзм; 
ґ) iнвайроменталiзм. 
15. Прагнення до вiдособлення, спрямоване на створення са-

мостiйних держав чи нацiонально-державних автономiй: 
а) iзоляцiонiзм; 
б) лiбертаризм; 
в) сепаратизм. 
16. У рiзних полiтичних вченнях – форма держави, де прав-

лять найкращi: 
а) олiгархiя; 
б) меритократiя; 
в) медiакратiя; 
г) аристократiя. 
17. Який тип полiтичної культури орiєнтується на високу за-

лученiсть до полiтичного життя? 
а) пiдданицький; 
б) активiстський; 
в) патрiархальний. 
18. Яке полiтичне вчення проголошує своєю метою знищення 

держави й замiну будь-якого примусу вiльною i добровiльною 
асоцiацiєю громадян? 

а) егалiтаризм; 
б) анархiзм; 
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в) нацiоналiзм; 

г) соцiал-демократизм. 

19. Яка з перерахованих ознак властива тоталiтаризму? 

а) подiл влади; 

б) надання прав i свобод людинi; 

в) вiльнi вибори; 

г) загальний полiцейський контроль i нагляд; 

д) багатопартiйнiсть. 

20. Яка з перерахованих ознак властива демократичному режиму? 

а) реальне здiйснення принципу подiлу влади на законодавчу, ви-

конавчу, судову; 

б) домiнування командних, адмiнiстративних методiв здiйснення 

влади; 

в) терор, насильство, примус як методи правлiння; 

г) iснування тiльки однiєї полiтичної партiї; 

д) полiтичнi права й свободи людини проголошуються, але реаль-

но не забезпечуються. 

21. Яка з перерахованих ознак властива авторитарному режиму? 

а) реальне здiйснення принципу подiлу влади на законодавчу, ви-

конавчу, судову; 

б) домiнування командних, адмiнiстративних методiв здiйснення 

влади; 

в) терор, насильство, примус як методи правлiння; 

г) iснування тiльки однiєї полiтичної партiї; 

д) загальний полiцейський контроль i нагляд. 

22. Яка з наведених оцiнок не належать до демократичних 
полiтичних режимiв?  

а) усi демократичнi режими дотримуються прав людини;  

б) усi демократичнi режими допускають iснування опозицiї прав-

лячим партiям; 

в) усi демократичнi режими характеризуються подiлом влади; 

г) усi демократичнi режими ґрунтуються на президентськiй формi 

правління. 

23. Якi з перерахованих елементiв не належать до полiтичної 

системи? 

а) полiтичнi й правовi норми; 

б) полiтичнi партiї; 

в) мiжнародне спiвтовариство; 

г) полiтичнi вiдносини. 
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24. Який зв’язок мiж полiтикою й владою? 
а) полiтика – мета i засiб влади; 
б) влада – мета i засiб полiтики; 
в) полiтика й влада не мають нiчого спiльного; 
г) полiтика й влада повнiстю збiгаються. 

25.  Наука про владу називається: 
а) партiологiєю; 
б) бiхевiоризмом; 
в) кратологiєю; 
г) iдеократiєю. 

26. Форма правлiння, при якiй полiтична влада перебуває в ру-
ках глави церкви, духовенства називається: 

а) медiакратiєю; 
б) кратологiєю; 
в) теократiєю; 
г) геронтократiєю. 

27. Що таке легiтимнiсть влади? 
а) характеристика стабiльностi влади; 
б) достатнiй рiвень полiтичної культури панiвного класу; 
в) миролюбна зовнiшня полiтика держави; 
г) вiдповiднiсть дiй полiтичної елiти законам певної держави; 
д) характеристика вiдносин маси громадян або пiдданих до влади. 

28. Юридичне обґрунтування законностi полiтичної влади на-

зивається: 
а) традицiйне панування; 
б) легальнiсть; 
в) легiтимнiсть; 
г) медiакратiя. 

29. Для чого використовується принцип подiлу влади? 
а) для запобiгання кризи влади; 
б) з метою запобiгання тиранiї; 
в) як iнструмент руйнування держави; 
г) для досягнення консенсусу; 
д) для пiдвищення ефективностi функцiонування полiтичної системи. 

30. Один з типiв легiтимного панування, що характеризується 

вiдношенням до полiтичного лiдера як до вищої надординарної 

iстоти – це: 
а) харизматичне панування; 
б) рiзновид рацiонального панування; 
в) легальне панування; 
г) традицiйне панування. 
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31. Кращою формою держави М. Драгоманов вважав: 

а) iмперiю; 

б) федерацiю; 

в) конфедерацiю; 

г) унiтарну державу. 

32. Яку з наведених нижче форм держави вважав найбiльш 

прийнятною Платон? 

а) аристократiя; 

б) тимократiя; 

в) олiгархiя; 

г) демократiя; 

33. Хто iз учених стародавнього свiту видiляв правильнi i не-

правильнi форми держави? 

а) Конфуцiй; 

б) Сократ; 

в) Платон; 

г) Аристотель. 

34. Хто з названих учених внiс вагомий внесок у створення й 

розвиток теорiї держави та її абсолютної влади? 

а) Н. Макiавеллi; 

б) Т. Гоббс; 

в) Ш. Монтеск’є; 

г) К. Маркс. 

35. Яка з названих ознак не входить до визначення держави? 

а) територiя; 

б) суверенiтет; 

в) iдеологiя; 

г) влада; 

д) населення. 

36. Україна є: 

а) унiтарною державою; 

б) федерацiєю; 

в) конфедерацiєю; 

г) автономiєю. 

37. Виберiть правильну вiдповiдь: форма державно-територiа-

льного устрою – це: 

а) правовий статус особистостi; 

б) принципи органiзацiї вищих органiв влади; 

в) принципи органiзацiї, повноваження й взаємодiї мiж центром i 

територiями. 
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38. До функцiй держави не входить: 

а) економiчна; 

б) екологiчна; 

в) оборона та охорона здоров’я; 

г) управлiння приватними пiдприємствами. 

39. Що з перелiченого не є об’єктом етнонацiональної полiтики? 

а) розселення етносiв на територiї, на яку поширюється суве-

ренiтет держави; 

б) розвiдування i використання природних ресурсiв; 

в) соцiально-економiчнi та полiтико-культурнi взаємини етносiв 

мiж собою та державою; 

г) стосунки етнiчних груп, що проживають на територiї певної 

держави з їхнiми етнородичами в других державах. 

40. Який з названих факторiв, що впливають на зовнiшню 

полiтику держави, належить до групи факторiв внутрiшнього 

соцiального середовища? 

а) особливостi територiї; 

б) природнi ресурси; 

в) структура державного апарата; 

г) блокова приналежнiсть. 

41. Який з названих факторiв, що впливають на зовнiшню 

полi-тику держави, належить до групи факторiв зовнiшнього 

соцiа-льного середовища? 

а) економiчний потенцiал суспiльства; 

б) демографiчна структура суспiльства; 

в) ступiнь iнтегрованостi в систему мiжнародних вiдносин; 

г) особливостi територiї. 

42. Який з названих факторiв, що впливають на зовнiшню 

полiтику держави, належить до групи геополiтичних факторiв? 

а) полiтична структура суспiльства; 

б) загальний стан i тенденцiї розвитку системи мiжнародних вiдносин; 

в) географiчне положення країни; 

г) структура державного апарата. 

43. До яких засобiв зовнiшньої полiтики варто вiднести дип-

ломатiю? 

а) полiтичних; 

б) економiчних; 

в) вiйськових; 

г) iнформацiйно-пропагандистських. 
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44. Державна служба є iнститутом: 

а) державного управлiння; 

б) полiтичного управлiння; 

в) соцiальним інститутом; 

г) правовим інститутом; 

д) органiзацiйним інститутом. 

45. Ключову роль для використання полiтичного маркетингу 

в держслужбi грають: 

а) взаємодiя державної служби з органами законодавчої влади; 

б) взаємодiя державної служби з органами судової влади; 

в) взаємодiя державної служби з органами мунiципального 

управлiння; 

г) реформування державної служби; 

д) зв’язку i взаємодiї державної служби з полiтичними i громадсь-

кими акторами. 

46. Сучасний менеджмент – це: 

а) вмiння об’їжджати коней; 

б) управлiння людьми; 

в) державне регулювання; 

г) сiмейнi відносини; 

д) управлiння в умовах ринку. 

47. Полiтичний менеджмент включає такi види діяльності, як: 

а) лобіювання; 

б) оподаткування; 

в) приватизація; 

г) націоналізація; 

д) аудит; 

е) імпічмент. 

48. До методiв полiтичного менеджменту i маркетингу належать: 

а) застосування насильства легітимного; 

б) використання статусних ресурсiв влади; 

в) змiцнення авторитету державної влади; 

г) нормотворчiсть. 

49. Вiдправним моментом становлення полiтичного маркетин-

гу стало: 

а) змiна соцiальної структури суспільства; 

б) виникнення консалтингових структур; 

в) поява комерцiйного маркетингу; 

г) формування полiтичного ринку. 
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50. Стратегiя активного i енергiйного початку виборчої ком-

панiї задовго до виборiв отримала назву: 
а) стратегiї швидкого фiналу; 
б) крейсерською стратегiї; 
в) стратегiї ривка; 
г) стратегiї великої подiї. 

51. Стратегiя поступового збiльшення темпу виборчої кам-

панiї з розгортанням основної агiтацiйної кампанiї на останньому 

етапi виборчої кампанiї мала назву: 
а) стратегiї швидкого фiналу; 
б) крейсерської стратегiї; 
в) стратегiї ривка; 
г) стратегiї великої подiї. 

52. Стратегiя виборчої кампанiї, заснована на проведеннi 

декiлькох великих заходiв з подальшим їх висвiтленням у засобах 

масової iнформацiї отримала назву: 
а) стратегiї швидкого фiналу; 
б) крейсерської стратегiї; 
в) стратегiї ривка; 
г) стратегiї великої подiї. 

53. Стратегiя виборчої кампанiї, заснована на рiвномiрному 

розподiлi рекламного часу в ЗМI впродовж усiєї виборчої кампанiї 

отримала назву: 
а) стратегiї швидкого фiналу; 
б) крейсерської стратегiї; 
в) стратегiї ривка; 
г) стратегiї великої подiї. 

54. Основним змiстом iнформацiйного етапу передвиборної 

рекламної кампанiї виступає: 
а) формування установки голосувати за кандидата; 
б) формування та пiдвищення рейтингу особистої привабливостi 

кандидата; 
в) формування сприйняття кандидата як «свого»; 
г) формування та пiдвищення рейтингу впiзнаваностi кандидата. 

55. Основним змiстом спонукає етапу передвиборної реклам-

ної кампанiї виступає: 
а) формування установки голосувати за кандидата; 
б) формування та пiдвищення рейтингу особистої привабливостi 

кандидата; 
в) формування сприйняття кандидата як «свого»; 
г) формування та пiдвищення рейтингу впiзнаваностi кандидата. 
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56. Яка з наведених форм реклами передвиборчої кампанiї не 
належить до прямої? 

а) зовнiшня реклама; 
б) кампанiя «вiд дверей до дверей»; 
в) позитивнi висловлювання авторитетних осiб про кандидата; 
г) участь кандидата в прес-конференцiї. 
57. Хто iз названих полiтичних лiдерiв очолював демократич-

ний режим? 
а) А. Пiночет; 
б) Б. Франко; 
в) Ф. Дювальє; 
г) В. Адамкус; 
58. У якому iз суджень виражена психологiчна концепцiя по-

ходження держави? 
а) держава виникла внаслiдок виникнення класiв; 
б) держава виникла на основi продовження владних вiдносин бать-

ка в сiм’ї;  
в) держава виникла як необхiднiсть врегулювання сексуальних 

вiдносин у суспiльствi; 
г) держава виникла внаслiдок пiдкорення одних народiв iншими. 
59. У якому судженнi виражена основна функцiя держави з 

позицiї лiбералiзму? 
а) розподiляти суспiльнi блага; 
б) узгоджувати класовi iнтереси; 
в) забезпечувати економiчне зростання; 
г) захищати права i свободи громадян. 
60. У якому судженнi виражена основна функцiя держави з 

позицiї соцiал-демократiї? 
а) забезпечувати домiнування в геополiтичному просторi; 
б) захищати iнтереси правлячої елiти; 
в) справедливо розподiляти бюджетнi кошти; 
г) усi вiдповiдi правильнi. 
61. Правова держава на вiдмiну вiд полiцейської передбачає: 
а) верховенство влади; 
б) концентрацiю влади в руках силових структур; 
в) конституцiйний правопорядок; 
г) усi вiдповiдi правильнi. 
62. Соцiальна держава на вiдмiну вiд правової передбачає: 
а) верховенство права; 
б) плюралiстичну демократiю; 
в) забезпечення високих соцiальних стандартiв за рахунок бюджету; 
г) усi вiдповiдi правильнi. 
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63. Україна за формою державного правлiння є: 

а) президентською республiкою; 

б) президентсько-парламентською республiкою; 

в) парламентською республiкою; 

г) парламентсько-президентською. 

64. Яка iз названих країн не є федеративною? 

а) Канада; 

б) Росiя; 

в) Iспанiя; 

г) Бразилiя. 

65. У якiй країнi уряд має назву «Федеральна рада»? 

а) Швецiя; 

б) Австрiя; 

в) Нiмеччина; 

г) Швейцарiя. 

66. У якiй країнi уряд формує парламент? 

а) Iспанiя; 

б) Iсландiя; 

в) Францiя; 

г) Швейцарiя. 

67. Якi iз названих об’єктiв не входять у компетенцiю Прези-

дента України? 

а) оборона; 

б) нацiональна безпека; 

в) мiжнародна полiтика; 

г) державнi фiнанси. 

68. Якi ознаки є характерними для полiтичної партiї? 

а) органiзацiйна упорядкованiсть; 

б) наявнiсть цiлей, пов’язаних iз владними вiдносинами в сус-

пiльствi; 

в) наявнiсть лiдера; 

г) прихильнiсть до традицiй. 

69. Ким була розроблена класифiкацiя полiтичних партiй на 

масовi, кадровi i централiзованi, що виходить з умов придбання 

партiйного членства? 

а) Ч. Меррiамом; 

б) М. Дюверже; 

в) В. Парето; 

г) М. Вебером. 
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70. Основною вiдмiтною ознакою полiтичної партiї є: 

а) наявнiсть програми; 

б) соцiальна база; 

в) домагання полiтичної влади; 

г) принцип демократичного централiзму; 

д) наявнiсть чiткої внутрiшньої структури. 

71. Коли виникли масовi полiтичнi партiї? 

а) наприкiнцi ХIХ ст.; 

б) пiсля Першої свiтової вiйни; 

в) у серединi XVIII ст.; 

г) у Стародавньому Римi. 

72. Чим вiдрiзняються масовi партiї вiд кадрових? 

а) значною кiлькiстю членiв; 

б) вiльним членством; 

в) опорою на професiйних полiтикiв i фiнансову елiту. 

73. Якi з перерахованих партiй є масовими? 

а) демократична партiя США; 

б) лейбористська партiя Великобританiї; 

в) соцiал-демократична партiя Нiмеччини; 

г) французька комунiстична партiя. 

74. Якi iз суджень є правильними? 

а) усi партiї дiляться тiльки за класовою ознакою; 

б) усi партiї мають iндивiдуальне фiксоване членство; 

в) усi партiї мають на метi боротьбу за державну владу; 

г) деякi партiї обмежують свою дiяльнiсть тiльки виборами. 

75. На якi види залежно вiд участi у здiйсненнi влади подiля-

ються полiтичнi партiї? 

а) правлячi та опозицiйнi; 

б) опозицiйнi i легальнi; 

в) правлячi i нелегальнi; 

г) легальнi i нелегальнi. 

76. Яку мету переслiдують групи iнтересiв? 

а) стiйкий контакт iз структурами влади; 

б) прихiд до влади; 

в) критика полiтики правлячої партiї; 

г) дiї, спрямованi на захист групового iнтересу. 

77. Яке з наведених нижче положень розкриває сутнiсть лобiзму? 

а) централiзована система влади; 

б) спосiб формування елiти; 



 

В. I. Андрiяш, М. О. Багмет, О. М. Штирьов 
 

 

122 

в) процес впливу на органи влади; 

г) тип легiтимної влади. 

78. Що таке полiтична партiя? 

а) вiдносно стiйкий тип i форма соцiальної практики, завдяки яко-

му органiзується суспiльне життя, забезпечується стiйкiсть зв’язкiв i 

вiдносин у межах соцiальної органiзацiї суспiльства; 

б) один iз типiв органiзованостi соцiальних систем, який виникає 

та iснує разом з формальною органiзацiєю цих же систем, який являє 

собою спонтанно складену систему соцiальних зв’язкiв, норм, дiй, якi є 

продуктом бiльш чи менш дострокового мiжособистiсного та внутріш-

ньогрупового спiлкування;  

в) полiтична органiзацiя, найбiльш активна i органiзована частина 

соцiальної спiльностi, класу, яка виражає i захищає iнтереси цiєї 

спiльностi, здiйснює практичну роботу по їх задоволенню.  

79. Партiя в перекладi з латинської означає: 

а) спiлка однодумцiв;  

б) об’єднання громадян;  

в) частина; 

г) цiлiснiсть. 

80. Найважливiшим керiвним органом полiтичної партiї є: 

а) президент партiї; 

б) голова партiї; 

в) з’їзд (конференцiя) партiї; 

г) вища рада партiї; 

д) полiтична рада партiї. 

81. Класифiкацiя партiй, виходячи з їх подiлу на масовi та ка-

дровi, була розроблена: 
а) К. Марксом; 

б) М. Дюверже; 

в) М. Вебером; 

г) Дж. Сарторi. 

82. Кадровi партiї – це: 

а) партiї, якi мають iнститут офiцiйного членства, а належнiсть до 

партiї визначається, наприклад, через голосування за її кандидатiв на 

виборах; 

б) партiї, якi допускають колективне членство; 

в) партiї, що орiєнтуються на залучення до своїх лав якнайбiльшої 

кiлькостi членiв для забезпечення шляхом членських партiйних внескiв 

фiнансової пiдтримки своєї дiяльностi; 
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г) партiї, якi об’єднують у своїх лавах невелику кiлькiсть про-

фесiйних полiтикiв, що мають значний вплив у суспiльствi i спирають-

ся на фiнансову пiдтримку привiлейованих прошаркiв суспiльства. 

83. За характером iдеологiї, полiтичною доктриною полiтичнi 

партiї розподiляються на:  

а) революцiйнi i реформiстськi;  

б) масовi i кадровi;  

в) лiберальнi i консервативнi. 

84. Якi манiпулятивнi можливостi у двопартiйної системи? 

а) виборцi голосують за одну з провiдних партiй через небажання 

безрезультатно витрачати свiй голос, вiддаючи його за нечисленну 

партiю; 

б) виборець голосує за принципом вибору меншого зла iз двох мож-

ливих; 

в) при збереженнi стабiльних умов полiтичного процесу забезпе-

чується змiна iнтересiв; 

г) нiщо з перерахованого. 

85. Якi манiпулятивнi можливостi у однопартiйної системи? 

а) вiдсутнiсть реального багатоманiття полiтичних симпатiй у 

суспiльствi; 

б) одностороннi переваги у доступi до засобiв масової iнформацiї; 

в) домiнування силових методiв регулювання конфлiктiв; 

г) усе з перерахованого. 

86. Партiйна система поляризованого плюралiзму – це: 

а) партiйна система, яка характеризується наявнiстю в суспiльствi 

багатьох полiтичних партiй, представництвом у парламентi лише де-

яких з них, формуванням уряду партiями центру, вiдсутнiстю позасис-

темної опозицiї, демократичним полiтичним режимом; 

б) партiйна система, яка характеризується наявнiстю в суспiльствi 

багатьох партiй, тривалою (понад 20 рокiв) перемогою однiєї партiї на 

виборах i одноосiбним формуванням уряду, демократичним полiтичним 

режимом; 

в) партiйна система, яка характеризується наявнiстю великої 

кiлькостi партiй, якi є малочисленними i мають незначну впливовiсть у 

суспiльствi; 

г) партiйна система, яка характеризується наявнiстю багатьох 

полiтичних партiй, гостротою iдеологiчного розмежування мiж ними, 

наявнiстю двосторонньої деструктивної опозицiї. 
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87. Якi з перелiчених ознак характернi для атомiзованої партiйної 
системи? 

а) демократичний полiтичний режим;  
б) одна провiдна партiя, iншi партiї – сателiти; 
в) зрощення партiйного апарату з державним;  
г) позасистемна опозицiя вiдсутня; 
д) кiлькiсть партiй значення не має, всi вони невпливовi; 
е) уряд формується або на позапартiйнiй основi, або на засадах 

широкої коалiцiї; 
є) авторитарний або тоталiтарний полiтичний режим. 

88. Конституцiя України зазнавала змiн у: 
а) 2007 р.; 
б) 2001 р.; 
в) 2004 р.; 
г) 1998 р. 

89. Кому заборонено бути членом партiї? 
а) посадовцям; 
б) вiйськовим; 
в) лiкарям; 
г) ув’язненим. 

90. Яка з функцiй полiтологiї спрямована на управлiння i 

керiвництво суспiльними процесами?  
а) регулятивна;  
б) виховна;  
в) оцiнна;  
г) iнтегративна.  

91. Децентралiзацiя управлiння – це: 
а) передача центральною владою окремих владних повноважень 

органам мiсцевого самоврядування; 
б) передача повноважень з центрального на мiсцевий рiвень 

адмiнiстраторам, якi призначаються центральною владою; 
в) полiпшення координацiї дiяльностi мiсцевих служб i зниження 

вартостi послуг, якi надаються мiсцевими органами влади. 

92. Виберiть твердження, що вiдповiдає дiйсностi: 
а) Конституцiя є актом держави, що визначає права та свободи 

людини i громадянина i закрiплює межi повноважень органiв влади; 
б) Конституцiя є актом народу, що закрiплює права та свободи 

людини i громадянина i визначає повноваження органiв влади; 
в) Конституцiя є договором мiж народом та державою, що за-

крiплює права та свободи людини i громадянина i визначає повнова-
ження органiв влади. 
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93. Що з вказаного нижче забезпечує народний суверенiтет? 

а) цензура; 

б) суверенiтет держави; 

в) розподiл влади; 

г) Конституцiйний Суд України; 

д) народовладдя. 

94. Принципами правової держави є: 

а) верховенство права; 

б) суверенiтет держави; 

в) роздiлення властей; 

г) членство України в ООН. 

95. Державна служба – це: 

а) професiйна дiяльнiсть осiб, якi займають посади в органах дер-

жавного управлiння та їх апаратi, щодо практичного виконання зав-

дань i функцiй держави та одержують заробiтну плату за рахунок дер-

жавних коштiв; 

б) професiйна дiяльнiсть осiб, якi займають посади в державних 

органах та їх апаратi, щодо практичного виконання завдань i функцiй 

держави та одержують заробiтну плату за рахунок державних коштiв; 

в) публiчно-правовий iнститут, що визначає правила та норми 

професiйної дiяльностi осiб, якi обiймають посади в державних орга-

нах та їх апаратi, щодо практичного виконання завдань i функцiй дер-

жави та одержують заробiтну плату за рахунок державного бюджету; 

г) професiйна дiяльнiсть осiб, якi займають посади в державних 

органах та їх апаратi, щодо практичного виконання завдань i функцiй 

держави та одержують заробiтну плату за рахунок державного бюджету;  

д) аналiтична i синтетична категорiя, яка вiдображає реалiзацiю 

вiдносин держави, суспiльства, закону i громадянина. 

96. Чим визначається статус голів, депутатів та інших посадо-

вих осіб у об’єднаних громадах ?  

а) Законами Укріїни; 

б) сесіями відповідних рад; 

в) регламентами територіальних громад; 

г) рішеннями виконавчого комітету відповідної ради. 

97. Які об’єкти можуть об’єднувати на договірних засадах 

об’єднані територіальні громади ? 

а) об’єкти комунальної власності; 

б) об’єкти державної власності; 

в) об’єкти приватної власності; 

г) кошти Державного бюджету України.  
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТІВ  

(ЗАЛІКІВ) 
 

 

1. Полiтика як суспiльне явище. 

2. Суб’єкти, структура i функцiї полiтики. 

3. Мiсце полiтологiї в системi наук про суспiльство. 

4. Об’єкт, предмет i структура полiтологiї. 

5. Основнi категорiї, методи i функцiї полiтологiї. 

6. Полiтична думка України в ХIХ ст. 

7. Сутнiсть, види i функцiї влади. Полiтична влада. Концепцiї влади. 

8. Ресурси й легiтимнiсть полiтичної влади. 

9. Полiтичний режим, його сутнiсть та типологiя. 

10. Особа як суб’єкт полiтики. Полiтична поведiнка i участь в 

полiтицi. 

11. Основнi форми полiтичної участi. 

12. Сутнiсть, структура i функцiї полiтичної системи. 

13. Типи полiтичних систем. 

14. Особливостi полiтичної системи сучасної України. 

15. Сутнiсть, ознаки та функцiї держави. Теорiї походження держави. 

16. Форми державного правлiння та державного устрою. 

17. Вищi органи сучасної держави i подiл державної влади. 

18. Держава як суб’єкт управлiння соцiальними процесами. Ос-

новнi характеристики держави. 

19. Становлення i розвиток правової держави i громадянського 

суспiльства в Українi. 

20. Сутнiсть, генеза i функцiї полiтичних партiй, їх типологiя. 

21. Партiйнi системи. Типологiя партiйних систем. 

22. Полiтичнi партiї в Українi. Становлення багатопартiйностi. 

23. Поняття «суспiльно-полiтичний рух». Основнi тенденцiї i типи 

сучасних суспiльно-полiтичних рухiв. 

24. Особливостi становлення i розвитку демократiї в сучаснiй 

Українi. 

25. Сутнiсть, витоки i функцiї полiтичного лiдерства. 

26. Вибори та виборчi системи. Основнi типи виборчих систем. 

27. Принципи виборчого права та органiзацiя демократичних ви-

борiв. 

28. Поняття маркетингу. Функцiї i види полiтичного маркетингу. 
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29. Полiтичне рекламування та iмiдж. 

30. Поняття, функцiї i види менеджменту. Полiтичний менеджмент. 

31. Переконання в системi методiв публiчного управлiння та 

адмiнiстрування. 

32. Державний примус та його види. 

33. Форми державного устрою та їх вплив на структуру державно-

го управлiння. 

34. Поняття публiчного управлiння та адмiнiстрування. Державна 

влада та державне управлiння в Українi. 

35. Методи публiчного управлiння та адмiнiстрування в умовах 

становлення української держави. 

36. Централiзацiя i децентралiзацiя в публiчному управлiннi та 

адмiнiструваннi. 

37. Публiчне управлiння та адмiнiстрування i виконавча влада: їх 

спiввiдношення в умовах розподiлу влад. 

38. Iнститут Президента України та публiчне управлiння i 

адмiнiстрування. 

39. Влада та iнтерес в публiчному управлiннi та адмiнiструваннi.  

40. Спiввiдношення полiтики та управлiння. 

41. Полiтична влада i форми її здiйснення. 

42. Поняття законностi та дисциплiни в сферi публiчного управлi-

ння та адмiнiстрування. 

43. Влада як системоутворюючий чинник полiтичної системи. 

44. Адмiнiстративна реформа в Українi: мета, завдання, етапи. 

45. Полiтична реформа в Українi: мета, завдання, етапи. 

46. Адмiнiстративно-територiальний устрiй України. Iдеї феде-

ралiзацiї в Українi. Насильницьке приєднання Криму до Росiї. 

47. Основнi етапи розвитку української науки про полiтику. 

48. Головнi школи та течiї полiтичної науки Заходу. 

49. Харизма та її роль у полiтицi. 

50. Економiчна, соцiальна та нацiональна полiтика держави. 

51. Функцiї бюрократiї в полiтичнiй системi суспiльства. 

52. Опозицiя та її роль у полiтичному життi. 

53. Партiйнi орiєнтацiї українського електорату. 

54. Лобiзм у полiтичному життi сучасного українського суспiльства. 

55. Конституцiйнi права, обов’язки та вiдповiдальнiсть громадян. 

56. Партнерська взаємодiя органiв державної влади та органiв 

мiсцевого самоврядування з полiтичними партiями. 

57. Популiзм у полiтичнiй дiяльностi. 

58. Номенклатура та причини її формування. 
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59. Українська полiтична наука в XXI ст. 

60. Україна й мiжнароднi органiзацiї та рухи. 

61. Сутнiсть держави i її мiсце в полiтичнiй системi суспiльства. 

62. Форми публiчного правлiння та адмiнiстрування i державного 

устрою. Полiтичний (державний) режим. 

63. Україна на шляху побудови правової держави. 

64. Основнi концепцiї громадянського суспiльства. 

65. Поняття полiтичного менеджменту та маркетингу. 

66. Вивчення громадської думки. Формування полiтичного iмiджу. 

67. Маркетинг органiв виконавчої влади та мiсцевого самовряду-

вання. 

68. Сучаснi полiтичнi технологiї. 

69. Девiантнi технологiї. 

70. Створення iмiджу. 

71. Антитехнологiї у полiтичнiй боротьбi:використання ЗМI. 

72. Етапи iсторичного розвитку партiй. 

73. Функцiї партiй у недемократичних та постколонiальних державах. 

74. Парламентськi та урядовi партiї. 

75. Класифiкацiя партiйних систем Дж. Сарторi. 

76. Iнституцiоналiзацiя виборчої системи в Українi. 

77. Групи iнтересiв в українському полiтикумi. 

78. Виборча iнженерiя. 

79. Менеджмент виборчої компанiї. 

80. Виборчi технологiї. 

81. Виборчi пiар–акцiї в Українi: особливостi використання. 

82. Охарактеризуйте становлення публiчної влади та розкрийте її 

значення в полiтицi. 

83. Окреслiть специфiку функцiонування полiтичних систем в 

рiзних країнах. 

84. Назвiть основнi види полiтичного маркетингу. 

85. Назвiть основнi функцiї полiтичного маркетингу. 

86. Дайте коротку характеристику каналiв отримання iнформацiї у 

процесi вивчення громадської думки. 

87. Назвiть i охарактеризуйте основнi види громадського опитування. 

88. Назвiть основнi функцiї вивчення громадської думки. 

89. Назвiть основнi етапи створення полiтичного iмiджу. 

90. Назвiть основнi класифiкацiї полiтичного iмiджу. 

91. Окресліть сутність сучасної децентралізації влади та здійснен-

ня реформування місцевого самоврядування в Україні. 
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КОРОТКИЙ СЛОВНИК  

БАЗОВИХ ТЕРМIНIВ 
 

 

Абсентеїзм – ухиляння громадян, якi мають виборче право, вiд участi 

у виборах.  

Автократiя – система правлiння, за якої необмежена верховна вла-

да у державi належить однiй особi й не контролюється представниць-

кими органами.  

Авторитаризм – державний устрiй, характерними ознаками якого є 

режим особистої влади, вiдсутнiсть демократичних iнститутiв, дикта-

торськi методи правлiння.  

Авторитет влади – одна з форм легiтимного здiйснення влади. Це 

якiсть, яку може мати або не мати суб’єкт влади.  

Адмiнiстрацiя (лат. administratio – управлiння, керiвництво) – су-

купнiсть розпорядчих органiв державного управлiння, виконавчої вла-

ди (уряд, вiдомчi установи, виконавчi комiтети, апарат президента, 

губернатора тощо), дiяльнiсть яких визначена законом чи консти-

туцiєю країни. 

Адмiнiстрування – професiйна дiяльнiсть менеджерiв органiзацiї 

або державних службовцiв, що спрямована на втiлення в життя рiшень 

керiвництва, тобто реалiзацiя поставлених задач i пошук оптимальних 

шляхiв їх вирiшення. Адмiнiстрування є одним з багатьох iнструментiв 

менеджменту, що дозволяють органiзацiї досягати поставлених цiлей 

найбiльш ефективним способом.  

Активнiсть полiтична – одна з форм суспiльної активностi, дiяльнiсть 

соцiальних суб’єктiв, яка має на метi впливати на прийняття полiтич-

них рiшень, здiйснення своїх iнтересiв. Полiтична активнiсть властива як 

iндивiдам, так i масам, буває усвiдомленою i стихiйною.  

Бiхевiоризм (лат. behaviour – поведiнка) – психологiчний напрям у 

полiтологiї та соцiологiї, що орiєнтує на вивчення проблем полiтики i 

полiтичних вiдносин крiзь призму поведiнки особи i груп як сукуп-

ностi рiзноманiтних реалiй на вплив навколишнього середовища. 

Бюрократiя (франц. bureaucratic, букв. – панування канцелярiї, вiд 

bureau – бюро, канцелярiя та грец. kratos – влада) – вищий, 

привiлейований прошарок чиновникiв-адмiнiстраторiв у державi; 

iєрархiчно органiзована система управлiння державою чи суспiльством 
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з допомогою особливого апарату, надiленого специфiчними функцiями 

та привiлеями. 

Вибори – процедура обрання або висунення певних осiб способом 

вiдкритого чи закритого (таємного) голосування; найбiльш поширений 

механiзм створення органiв та iнститутiв влади. 

Виборча система – сукупнiсть правил i законiв, що забезпечують 

певний тип органiзацiї влади, участь суспiльства у формуваннi держа-

вних представницьких, законодавчих, судових i виконавчих органiв, 

вираження волi тiєї частини населення, яка за законодавством вважа-

ється достатньою для визначення результатiв виборiв легiтимними.  

Влада – право i можливiсть розпоряджатися, визначуванi сукупнiстю 

повноважень, що забезпечують за допомогою правових норм, силових 

структур, мотивацiйних чинникiв органiзацiю узгоджених дiй людей i 

органiзацiй. 

Вождизм – владнi вiдносини, заснованi на подiлi групи (ор-

ганiзацiї) на керiвникiв i пiдлеглих, на особистiй вiдданостi 

полiтичному лiдеру, вождю. В. переважно властивий для тоталiтарних 

i авторитарних режимiв. 

Волюнтаризм (лат. voluntarius – залежний вiд волi) – позицiя 

суб’єкта полiтики, згiдно з якою головним чинником досягнення пос-

тавленої мети є воля, особистi устремлiння й полiтичнi намiри. 

Геронтократiя (грец. geron – старий i kratos – влада) – правляча 

полiтична й управлiнська елiта, яка складається з людей похилого вiку. 

Глава держави – державна посада, iнституцiя, якiй належить чiльне 

мiсце в системi органiв державної влади, яка уособлює єднiсть нацiї, 

символiзує державу, покликана гарантувати її цiлiснiсть, бути чинни-

ком гармонiйної та ефективної взаємодiї «гiлок» державної влади мiж 

собою. 

Глава уряду – керiвник виконавчої влади в державi (прем’єр-

мiнiстр, канцлер, голова ради мiнiстрiв тощо), чiльна фiгура в системi 

державного врядуван-ня, громадського адмiнiстрування. 

Гласнiсть – один з найважливiших принципiв демократизму, який 

полягає у невiд’ємному правi кожного громадянина на отримання пов-

ної й вiрогiдної iнформацiї з будь-якого питання громадського життя, 

що не становить державної чи вiйськової таємницi. 

Громадська думка – вiдображення ставлення народу (в цiлому або 

окремих спiльнот) до влади, її дiяльностi, полiтики. 

Громадськi об’єднання – об’єднання, створенi з метою реалiзацiї та 

захисту громадянських, полiтичних, економiчних, соцiальних i культу-

рних прав, iнтересiв людини, якi сприяють розвитку творчої актив-
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ностi й самостiйностi громадян, їх участi в управлiннi державними та 

громадськими справами. 

Громадянське суспiльство – суспiльство громадян iз високим рiвнем 

економiчних, соцiальних, полiтичних, культурних i моральних рис, яке 

спiльно з державою утворює розвинутi правовi вiдносини; суспiльство 

рiвноправних громадян, яке не залежить вiд держави, але взаємодiє з 

нею заради спiльного блага. 

Група тиску (Прованс, drop – вузол, gropar – зв’язувати) – 

суспiльно-полiтичне об’єднання, яке прагне задоволення власних 

iнтересiв через вплив на державну владу або полiтичнi партiї. Вiд 

партiї Г. т. вiдрiзняється тим, що вона безпосередньо не бореться за 

владу, не бере участi в керiвництвi та управлiннi державою. 

Дезiнформацiя (франц. des – заперечення та information – 

повiдомлення) – завiдомо неправильна, неправдива iнформацiя. 

Декларацiя (лат. dek/aro – заявляю, оповiщаю) – офiцiйне проголо-

шення державою, полiтичною партiєю, мiжнародними, мiждержавними 

органiзацiями головних принципiв їхньої дiяльностi, програмних по-

зицiй, повiдомлення про суттєву, принципову змiну в їхньому статусi. 

Демагогiя (грец. demagogia, вiд demos – народ i ago – веду) – форма 

свiдомого введення в оману широких мас, спекуляцiя на реальних тру-

днощах i проблемах, потребах i сподiваннях людей з метою досягнен-

ня полiтичного успiху. 

Демократiя – форма полiтичної органiзацiї суспiльства, яка визна-

чає джерелом влади народ, його право вирiшувати державнi справи, 

водночас захищаючи громадянськi права i свободи.  

Демократизацiя – втiлення демократичних принципiв у органiзацiї 

суспiльства.  

Децентралізація влади – це передача значних повноважень ті бю-

джетів від державних органів структури місцевого самоврядування. 

Дiяльнiсть полiтична – невiд’ємна складова загальної людської 

дiяльностi, специфiчна сутнiсть, якої полягає в сукупностi дiй окремих 

iндивiдiв i великих соцiальних груп, спрямованих на реалiзацiю їхнiх 

полiтичних iнтересiв, насамперед завоювання, утримання i викорис-

тання влади.  

Дiяльнiсть управлiнська – сукупнiсть дiй суб’єкта управлiння 

(керiвника, апарату управлiння), направлена на змiну об’єкта 

управлiння в заданому напрямi. Включає: постановку мети, збiр i 

аналiз iнформацiї, оцiнку проблемної ситуацiї, органiзацiю системи 
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управлiння, пiдготовку i ухвалення управлiнських рiшеннi, оцiнку 

ефективностi управлiння, здiйснення функцiй соцiального контролю. 

Електорат – сукупнiсть громадян, яким надано право брати участь 

у виборах певного органу, полiтичної партiї чи конкретної особи.  

Етатизм (франц. Etat – держава) – поширення активностi та 

впливу держави на соцiально-полiтичне життя iз застосуванням 

централiзацiї, бюрократизацiї та концентрацiї полiтичної влади. 

 Задача управлiння – предмет рiшення, що припускає необхiднiсть 

дiй з перекладу об’єкта управлiння в iнший стан. 

Закономiрностi управлiння – об’єктивнi, необхiднi, стiйкi i iстотнi 

вiдносини, зв’язки, що визначають розвиток i функцiонування систем 

управлiння. 

Закони науки управлiння – загальнi, iстотнi i необхiднi зв’язки явищ, 

що вивчаються наукою управлiння. Закони науки управлiння виражають 

найважливiшi внутрiшнi риси, особливостi процесу управлiння. На-

приклад, закон необхiдної рiзноманiтностi вимагає, щоб рiзноманiтнiсть 

управляючої системи була не менше рiзноманiтностi керованого 

об’єкта. 

Iмiджологiя – наука, що вивчає проблеми формування й створення 

в суспiльнiй свiдомостi образiв суспiльних iнститутiв (держави, 

полiтичних партiй, органiзацiй, установ) та окремих полiтичних 

лiдерiв, виробляє сукупнiсть прийомiв, технологiй i засобiв формуван-

ня в суспiльнiй свiдомостi вiдповiдних образiв реальних суб’єктiв 

полiтики.  

Iмiдж полiтичний – образ, що цiлеспрямовано формується й пок-

ликаний справити емоцiйно-психологiчний вплив на певних осiб з ме-

тою популяризацiї, полiтичної реклами i т. iн. Населення формує своє 

уявлення про полiтика не на пiдставi безпосереднiх контактiв, як при 

звичайному знайомствi, а на основi його символiчних уявлень в межах 

суспiльних комунiкацiй.  

Iнформацiя – вiдомостi, знання, повiдомлення, якi мiстять не-

обхiднi данi для ухвалення управлiнських рiшень i їх реалiзацiї. 

Iстеблiшмент (англ. establishment – установа) – правляча елiта, 

керiвнi кола якоїсь країни. 

Кiбернетика – наука про загальнi закономiрностi управлiння в при-

родi, суспiльствi, живих органiзмах i технiчних системах. 

Комунiкацiя – процес обмiну iнформацiєю в соцiальнiй системi. 

Компромiс (лат. compromissum – угода, згода) – згода, порозумiння 

з полiтичним противником, досягнутi шляхом взаємних поступок. 
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Консенсус (лат. consensus – згода, одностайнiсть) – згода мiж 

суб’єктами полiтики з певних питань на основi базових цiнностей i 

норм, спiльних для всiх основних соцiальних та полiтичних груп 

суспiльства; прийняття рiшень без голосування за виявленням всезага-

льної згоди. 

Контроль – функцiя управлiння, встановлююча ступiнь вiдповiдностi 

ухвалених рiшень фактичному стану соцiальної системи, виявляюча 

вiдхилення i їх причини. 

Концепцiя – сукупнiсть понять i зв’язкiв мiж ними, яка визначає ос-

новнi напрями розвитку i властивостi якого-небудь явища. 

Конфедерацiя – союз суверенних держав, об’єднаних спiльними 

керiвними органами, створений для певних цiлей, зокрема координацiї 

дiй у сферi полiтики (переважно у зовнiшньополiтичних i вiйськових 

справах).  

Конформiзм – згода, примирення, пристосовництво до рiзних ду-

мок i позицiй, пасивне сприйняття iснуючого ладу, панiвних тенден-

цiй, брак власної позицiї у полiтицi.  

Корупцiя – злочинна дiяльнiсть щодо використання посадовими 

особами довiрених їм прав i владних можливостей з метою власного 

збагачення. Типовi вияви – пiдкуп чиновникiв, полiтичних дiячiв, ха-

барництво, протекцiонiзм.  

Культ особи (лат. cultus — шанування, поклонiння) – єдиновладдя 

тоталiтарного типу, часто релiгiйного характеру, що означає раболiпство, 

слiпе поклонiння «божеству». 

Лiдер управлiння – людина, здатна висувати продуктивнi цiлi роз-

витку, знаходити оптимальнi шляхи їх досягнення i об’єднувати рiзних 

людей в соцiальнi органiзацiї для вирiшення загальних задач, макси-

мально використовувати творчi можливостi як своєї особи, так i ото-

чуючих його людей, зокрема талановитих, обдарованих, неординар-

них. 

Лобiзм (англ. lobby – кулуари) – дiяльнiсть соцiальних груп, якi об-

стоюють свої особливi полiтичнi iнтереси; групи тиску на органи зако-

нодавчої та виконавчої влади. 

Монархiя – форма правлiння, за якої верховна державна влада 

цiлком або частково зосереджена в руках однiєї особи i передається у 

спадок.  

Науковiсть управлiння – ступiнь використовування в процесi 

управлiння суспiльними справами досягнень науки управлiння, особ-

ливо iнновацiйних соцiальних технологiй. 
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Номенклатура (вiд лат. nomen – iм’я) – коло посадових осiб, приз-

начення та затвердження яких належать до компетенцiї вищих органiв. 

Олiгархiя – форма державного правлiння, за якої полiтичне та еко-

номiчне правлiння здiйснюється невеликою групою людей, а також 

сама ця група.  

Опозицiя – 1) протиставлення своєї полiтики полiтицi iнших 

полiтичних сил; 2) виступ проти думки бiльшостi у законодавчих, 

партiйних та iнших структурах. Розрiзняють опозицiю помiрковану, 

радикальну, лояльну, конструктивну, деструктивну (руйнiвну).  

Органiзацiя управлiння – створення, утворення системи управлiння 

або внесення прогресивних змiн в порядок її функцiонування i розвитку. 

Паблiк рилейшнз – спецiалiзована дiяльнiсть державних i громадсь-

ких органiзацiй, що забезпечує взаєморозумiння i доброзичливiсть у 

контактах з масами (публiкою), соцiальними групами. Реалiзується 

поширенням iнформацiї, що розкриває механiзми здiйснення влади, 

контактами, якi iмiтують довiру у взаємовiдносинах влади i мас. 

Полiтичнi вiдносини – вiдносини мiж суб’єктами полiтики у про-

цесi здобуття та утримання полiтичної влади, реалiзацiї iнтересiв у 

сферi полiтики.  

Полiтичнi iнститути – сукупнiсть суб’єктiв, якi беруть участь у 

полiтичному життi суспiльства (органи державного правлiння, законо-

давчi, судовi органи, полiтичнi партiї, рухи, фронти тощо).  

Полiтичний маркетинг – сукупнiсть форм, методiв i технологiй 

дослiдження, проектування, регулювання та впровадження в 

суспiльно-полiтичну практику певних настанов суспiльної свiдомостi з 

метою завоювання та утримання контролю за ринком влади. 

Полiтичний менеджмент – система управлiння полiтичними про-

цесами; наука i мистецтво аналiзу тенденцiй полiтичного розвитку, 

передбачення його наслiдкiв, вироблення рекомендацiй для полiтичного 

керiвництва та забезпечення реалiзацiї в полiтичнiй практицi. 

Полiтичний режим – сукупнiсть засобiв i методiв здiйснення 

полiтичної влади, яка вiдображує характер взаємовiдносин громадян i 

держави.  

Полiтична система – впорядкована сукупнiсть державних, 

полiтичних, громадських органiзацiй та iнститутiв, сфера полiтичного 

життя суспiльства. П. С. конкретного суспiльства визначається його 

класовою природою, соцiальним ладом, формою правлiння, типом 

держави, характером полiтичного режиму, полiтико-iдеологiчними та 

культурними вiдносинами у суспiльствi, полiтико-правовим статусом 
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держави, iсторичною та нацiональною традицiями полiтичного 

устрою. 

Полiтичнi технологiї (грец. techne – мистецтво, майстернiсть) – 

сукупнiсть методiв i систем послiдовних дiй, спрямованих на досяг-

нення необхiдного полiтичного результату. 

Полiтологiя (грец. politike – полiтика i грец. logos – учення) – наука, 

об’єктом якої є полiтика та її взаємовiдносини з людиною й суспіль-

ством; посiдає одне з провiдних мiсць у сучасному суспiльство-

знавствi. Щодо полiтологiї в зарубiжнiй та вiтчизнянiй лiтературi часто 

вживаються термiни «полiтична наука», «наука про полiтику», 

«полiтична соцiологiя», що вiдображають традицiї та особливостi 

нацiональних полiтологiчних шкiл. 

Публiчне управлiння та адміністрування – це дiяльнiсть, яка 

пов’язана з вирiшенням стратегiчних завдань державних органiв, 

пiдприємств, установ, органiзацiй з урахуванням комплексу зовнiшнiх 

i внутрiшнiх факторiв впливу i тенденцiй розвитку в конкурентному 

середовищi, а також в певнiй галузi суспiльного виробництва i держа-

ви в цiлому. 

Система – безлiч взаємодiючих елементiв, що знаходяться у 

вiдносинах зв’язку один з одним, становлять цiлiсне утворення. Ор-

ганiзована система характеризується тим, що її цiлiснiсть завжди 

бiльше становлячих її елементiв пiдсистем. 

Системний пiдхiд – сукупнiсть методiв i засобiв, що дозволяють 

дослiджувати властивостi i структуру об’єкту в цiлому, уявивши його 

як систему, пiдготувати i обґрунтувати комплекснi управлiнськi рiшення з 

урахуванням всiх взаємозв’язкiв, окремi структурнi частини, їх взає-

мовплив i виявлення дiї системи в цiлому на кожен елемент системи. 

Соцiальнi технологiї – iнновацiйний роздiл соцiологiї управлiння, 

вивчаючий систему методiв виявлення i використовування прихованих 

потенцiалiв соцiальної системи, отримання соцiального результату при 

якнайменших управлiнських витратах. 

Суверенiтет – незалежнiсть держави, що полягає у її правi на вла-

сний розсуд вирiшувати свої внутрiшнi i зовнiшнi справи, без втручан-

ня будь-якої iншої держави. 

Теократiя – форма державного правлiння, за якої полiтична влада 

належить духiвництву або главi церкви.  

Унiтарна держава – єдина неподiльна держава, яка не має у 

своєму складi iнших державних утворень (наприклад, автономiй), в 

якiй функцiонують єдинi система права та конституцiя.  
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Управлiнська культура – частина загальної культури суспiльства, 

зв’язана переважно з формуванням управлiнських знань, думок, 

вiдчуттiв, настроїв, управлiнських концепцiй, навикiв управлiнської i 

органiзацiйної поведiнки. Вона може зрозумiти як єднiсть 

управлiнських знань, вiдчуттiв, цiнностей, управлiнських i ор-

ганiзацiйних вiдносин на певному етапi розвитку суспiльства, 

управлiнської дiяльностi. 

Управлiння – процес посиленої дiї суб’єкта управлiння на об’єкт 

для забезпечення його ефективного функцiонування i розвитку. 



Полiтологiчнi аспекти публiчного управлiння та адмiнiстрування 

в умовах здійснення децентралізації влади в Україні 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК  
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ДЛЯ НОТАТОК  
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