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ВСТУП 

 

Складні соціально-політичні процеси, що супроводжують становлення 

України як суверенної, незалежної та демократичної держави, посилюють 

потребу ґрунтовного вивчення науки про політику – політології. Це надасть 

можливість сформувати уявлення про основні етапи розвитку світової та 

вітчизняної політичної думки, зрозуміти сутність і зміст політичних інтересів 

різних соціальних груп, об’єктивно оцінити діяльність політичних інститутів. 

Особливістю вивчення політології є те, що вона – динамічна навчальна 

дисципліна, тому її зміст має постійно оновлюватися та доповнюватися. 

    Політологія – це інтегральна наука про політику, яка має як 

концептуальне, так і прикладне (практичне) значення. У розвинених країнах 

світу ця наука набула самостійного статусу після Другої світової війни та 

відображає не лише рівень громадянської свідомості суспільства, а й практичні 

можливості впливу на трансформацію політичних систем. У незалежній Україні 

політологія набула самостійності лише в 90-ті роки ХХ ст. Її основним 

предметом є дослідження взаємозв’язку особи, громадянина та держави, 

суспільства в політичному житті. Без цього проблеми розбудови 

демократичної, правової, соціальної держави неможливо розв’язати.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є 

– оволодіти основами політичних знань; 

– навчити орієнтуватися в перипетіях сучасних політичних проблем, розуміти 

особливості становлення української державності; 

– сприяти формуванню активної життєвої позиції, орієнтуючись на 

загальнолюдські цінності та усвідомлення консолідації української нації. 

     Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Політологія» є: 

– ознайомлення студентів із сутністю політології як науки;  

– загальна характеристика еволюції світової політичної думки, акцентування 

уваги на актуальності основних політичних ідей та світового досвіду; 

– допомога у оволодінні методикою порівняльної та практичної політології. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:  

– основні поняття науки, соціально-гносеологічну природу політичних знань; 

– етапи становлення політології, політичні парадигми;  

– історію політичних учень світу та українських земель; 

– поняття влади, політичних систем, форми організації держави; 

– ознаки правової держави, громадянського суспільства та концепції 

демократії, напрями її розвитку у світі та сучасній Україні; 

– особливості системи державної влади в Україні, шляхи її реформування; 

– політичну культуру, свідомість, ідеологію, течії, партії, еліту, лідерство; 

– різновиди партійних, виборчих систем, моделей політичного розвитку; 

– міжнаціональні відносини та проблеми самовизначення націй; 

– тенденції соціального розвитку різних країн і соціальну політику України; 

– основи геополітики сучасного світу та місце в ній України; 

уміти :  

– аналізувати основні політичні концепції та події, документи, правові акти; 

– складати та користуватися логічними схемами, діаграмами, таблицями;  

– формулювати питання та відповідати на них, брати участь у дебатах; 

– користуватися конспектами під час відповідей; 

– аналізувати сучасні політичні події та порівнювати їх з історичним досвідом; 

– використовувати політичні знання в громадському житті; 

– бути толерантним до інших думок, аргументувати власну позицію.   

Міждисциплінарні зв’язки 

      Особливо ґрунтовні ці зв’язки навчальної дисципліни «Політологія» з 

навчальними дисциплінами гуманітарного циклу: історичними, філософськими, 

юридичними, психологічними, економічними, прикладними політичними 

науками, соціологією. Синтез проблематики та методів політології з іншими 

науками сприяє успішному розв’язанню актуальних пізнавальних проблем. 
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1 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, 

ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1.1 для спеціальності 075 – «Маркетинг» (МК) 

Назви тематичних 

модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

усього л п/з с.р. усього л п/з к/р с.р 

Перший модуль 
Загальна теорія та теорії 

середнього рівня 

         

Теми 1 – 2 Політологія. 

Історія політичних учень 

(від античності до 

сучасності) 

21 5 5 11 16 1 - 5 10 

Теми 3 – 4 Влада, 

політична система, 

держава, … форми її 

організації, демократія 

(ознаки, теорії, реалії). 

24 5 5 14 19 2 2 5 10 

Усього за модулем 1 45 10 10 25 35 3 2 10 20 

Другий модуль 

Порівняльна та 

практична політологія 

сучасності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Теми 5-6 Політична 

система сучасної 

України. Політичні 

культура, свідомість, 

ідеологія, течії, партії, 

еліти, лідерство 

21 5 5 11 16 1 2 5 10 

Теми 7-8. Виборчі 

системи. Трансформація 

політичних систем у 

пострадянських і 

посттоталітарних 

країнах Східної Європи 

Національна, соціальна 

та світова геополітика в 

цих державах і Україна 

24 5 5 24 19 2 2 5 10 

Усього за модулем 2 45 10 10 25 35 3 4 10 20 

Семестровий контроль  залік - - - 20 6 2 10 18 

Усього годин 90 20 20 50 55 3 6 10 38 
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1.2 Погодинний розклад лекцій, семінарів і самостійної роботи для 

спеціальності 227 – «Фізична Реабілітація» (ФР) –  

«Здоров’я людини»  

 

Назви змістових модулів і тем Усього год. л сем. с.р. 

Тематичний модуль 1 Загальна теорія та 

теорії середнього рівня 

44 6 8 30 

Теми 1 – 2. Політологія як наука. Історія 

політичних учень (від античності до сучасності). 

22 3 4 15 

Теми 3 – 4. Влада, політична система, держава, 

форми її організації, правова держава, 

громадянське суспільство, демократія (ознаки, 

концепції, реалії) 

22 3 4 15 

Тематичний модуль 2 Порівняльна та 

практична політологія сучасності 

46 8 8 30 

Теми 5 – 6. Політична система сучасної України. 

Політичні культура, свідомість, ідеологія, 

політичні течії, партії, еліти, лідерство 

23 4 4 15 

Теми 7 – 8 Виборчі системи, політичні 

маркетинг та менеджмент. Трансформація 

політичних систем посттоталітарних країн СРСР 

і Східної Європи. Національна, соціальна та 

світова геополітика і сучасна Україна 

23 4 4 15 

Усього за змістовими модулями 1 – 2 90 14 16 60 

Семестровий контроль (залік) - - - - 
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1.3 Поради щодо  підготовки до практичних занять і семінарів  

         Тематичний модуль № 1 Політична теорія загального та середнього рівнів. 

Тема 1  Політологія як наука. Історія політичних учень часів  античності, 

Середньовіччя та  епохи Відродження 

      Мета: визначити  предмет, парадигми політології, історію її становлення. 

План 

     1. Генезис поняття «політика» та становлення політичної науки.  

     2. Предмет, методи, закони політології, природа політичних знань. 

     3. Поняття парадигми та основні парадигмальні підходи в політології. 

     4. Політичні ідеї античності (Стародавня Греція та Рим). 

     5. Політичні концепції Середньовіччя та епохи Відродження. 

     6. Еволюція політичних ідей у Київській Русі, Московії та на українських 

землях  у ХIV – XVI століттях.  

Теми рефератів 

     1.  Основні етапи розвитку політичної науки. 

     2.  Актуальність або застарілість для сьогодення політичних ідей античності. 

     3.  Мораль і політика у вченнях Ф. Аквінського, Н. Макіавеллі та Філофея. 

     Література:  [2, 3, 4, 15, 17, 18]. 

Основні тези для підготовки до теми № 1  

     1. Генезис поняття «політика» та становлення політичної науки. 

       Поняття «політика» (від гр. politika – державні та суспільні справи) – 

сфера суспільного життя, у межах якої здійснюється соціальна діяльність, що 

спрямована на досягнення, утримання і реалізацію влади громадянами та їх 

об’єднаннями. Еволюція цього поняття пройшла різні історичні етапи, мала 

різноманітні тлумачення: від «мистецтва управління» до «мистецтва 

можливого»  та проявлялась   у двох основних аспектах: сфері суспільного 

життя, що регулюється владою, та соціальних відносинах, пов’язаних із нею.  

      Виникнення політичних ідей тісно пов’язане  з формуванням і розвитком 

цивілізації. Водночас становлення політології як науки про політику, 

політичне життя і політиків, їх місце в суспільстві мало три етапи. 
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Три основні етапи становлення науки про політику 

Стародавній 

 

Перехідний  Новітній  

І-тис. до н. е – XIV ст. 

від міфологічної до   

філософсько-етичної  

форми пізнання  

політики (Конфуцій, Будда,  

Заратустра,  Платон, 

Арістотель, Аврелій 

Августин, Фома 

Аквінський) 

ХV–ХIX ст. від епохи 

Відродження 

(Макіавеллі): 

звільнення політики  

від філософсько-

етичної форми до 

лібералізму (Дж. Локк), 

консерватизму (Берк), 

соціалізму (К. Маркс) 

ХХ–початок ХХІ ст.  

від виокремлення 

політичної 

науки із соціології, 

філософії та інших 

наук  до становлення  

політології як 

самостійної  

науки 

                                      

     Отже, хоча виникнення політичних ідей розпочалося ще у стародавні часи, 

політологія як самостійна наука остаточно сформувалася лише в другій 

половині 40-х років ХХ ст.  

     2. Предмет, методи, закони політології, природа політичних знань. 

 Предметом політології як науки є політичне життя, поведінка людей, їх 

взаємовідносини з владою, політичними структурами. Політологія 

використовує три основні групи методів політичних досліджень: загально-

філософські, загальнонаукові та емпіричні. Закони політології: закони 

структури функціонування, розвитку. 

Функції політології спрямовані на пізнання, пояснення політичних явищ, 

процесів та вироблення рекомендацій щодо прийняття політичних рішень.  

Закони політології 

 

Закони структури функціонування розвитку 

 

Три основні джерела політичних знань 

Нормативно-ціннісні        

(риси пол. понять) 

Казуальні   

(причини–наслідки) 

Дескриптні 

(описові) 
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3. Поняття парадигми та основні парадигмальні підходи в політології. 

     Політичні парадигми – це моделі розв’язання пізнавальних завдань.  

Основні парадигмальні підходи 

Теологічний підхід мав  два етапи Різновиди соціального підходу 

До 

середньовіччя 

панувала ідея 

надприродного 

походження 

влади, визнання 

її божественного 

походження 

У ХІІІ ст. Фома 

Аквінський: ідея  

3-х елементів влади: 

принцип – Бог, 

спосіб – правитель,  

існування – народ. 

Божественне право  

дає владу народу  

Марксизм ХІХ–

ХХ ст. абсолют 

класової 

боротьби. 

В. Ленін:   

«морально все, 

що є  на користь 

революції»  

Правова концепція:  

право, а не політика 

має формувати владну 

волю суспільства. 

Закони – в основі 

політичних процесів. 

Влада обмежена 

правом – справедлива 

Тоталітарні режими скопіювали логіку 

взаємовідносин людей і влади (Бога, 

релігію замінили ідеологією, вождями). 

Натуралістична парадигма –

пріоритет впливу природних  

джерел, людини на суспільство  

Політика – сфера реалізації людини (а 

люди можуть змінити свій вибір). Більш 

прагматичні підходи до розуміння 

природи політики у раціонально-

критичній парадигмі (природа 

політичної взаємодії – це конфліктологія) 

   

     4. Політичні ідеї античності (Стародавня Греція та Рим). 

Політична думка античності мала переважно філософсько-етичну 

спрямованість. Політика розглядалась як «царське мистецтво управління». 

Уводилося поняття ісономії – однакової участі всіх громадян у реалізації влади, 

рівності їх перед законом, але раби вважались знаряддям праці, а демократія 

через небезпеку хаосу – негативною формою правління. До того ж, у Платона 

– ідеалізація аристократії минулого, примусово-колективістських методів 

управління, а тиранія – найгірша форма правління, тому що «громадяни 

підкоряються людині, а не ідеї та приватний інтерес тирана підміняє інтерес 

суспільства». Арістотель запроваджує нове поняття – «політія» як владу 

середнього класу, а Цицерон надає перевагу змішаним формам правління. 
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       5. Політичні концепції Середньовіччя та епохи Відродження. 

У Середньовіччі переважала релігійна концепція, яка базувалася на 

пріоритеті церковної влади над світською, а яскравими ідеологами цього часу 

були Аврелій Августин та Фома Аквінський. На їхню думку, рівність людей, як 

і їхній послух владі, обумовлені Богом – володарем світового порядку. До того 

ж, політика мала бути моральною, бо це – відповідальність перед Богом.  

Водночас, були прихильники і світської теорії (Марсилій Падуанський і 

Уїльям Оккам), але їх небагато.  Для епохи Відродження характерна 

громадянська концепція, яка хоча і звільнила науку від теології, але й 

відокремила політику від моралі. Сформувався «макіавеллізм» з формулою: 

«мета виправдовує засоби». 

     6. Еволюція політичних ідей в Київській Русі, Московії та на 

українських землях  у ХIV–XVI століттях. 

Центральною політичною проблемою Київської Русі були 

взаємовідносини світської та церковної влад. Церква прагнула піднятися над 

великокнязівською адміністрацією, що відобразилося у вченні про 

богоугодного володаря. Водночас виникла концепція верховенства світської 

влади. Переважали християнські морально-етичні норми («Церковні устави» 

Володимира Великого, «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона, 

«Повчання дітям» Володимира Мономаха). 

   Суттєво відрізняються політична теорія і практика на українських та 

російських землях в ХV–початку ХVІ століть. Це пояснюються передусім 

тим, що в Росії вже формувалася централізована держава навколо Москви, а 

українські землі переживали Литовську та Польську добу своєї історії. Саме 

тому московська політична думка була спрямована на зміцнення власної 

державності, «обраного народу», як захисника православ’я, але з 

пріоритетом світської царської влади (І. Грозний). В Україні ж переважали 

загальні гуманістичні ідеї, поєднання їх з пріоритетом права Божого, 

відкидався «абсолютний централізм» державної влади, учені ратували за 

верховенство Закону й справедливості (Іван Вишенський, Петро Могила). 
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Політологічний словник 

      Автаркія (від грецької autarkeia – самозадоволення) – намагання держави 

утворити самодостатню економіку. 

      Деспотія – різновид диктатури, що існувала в країнах Стародавнього Сходу, 

жорстко централізована монархія з обожнюванням монарха. 

      Етатизм (фр. Еґаґ – держава) – активне втручання держави в економічне, 

політичне, соціальне й духовне життя суспільства. 

      Охлократія – домінування в політичному житті суспільства впливу юрби. 

      Плутократія – форма організації влади на правлінні найбагатших людей. 

      Поліс (гр. – місто-держава) – особлива форма політичної організації 

суспільства в Стародавній Греції, суверенітет громади вільних власників 

      Теократія – форма здійснення влади, за якою вища державна влада 

здійснюється духівництвом або главою церкви. 

      Тиранія – форма здійснення державної влади, заснована на одноосібному 

правлінні, використанні прямого насильства. 

      Узурпація – насильницьке, протизаконне захоплення влади або присвоєння 

чужих прав, повноважень. 

Самостійна робота № 1 

      Тема. Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу 

     1 Особливості та характерні риси політичних ідей у Єгипті та Месопотамії. 

     2. Порівняльний аналіз політичної специфіки Індії та Китаю. 

     3. Античність і Стародавній Схід. 

Питання для самоперевірки 

     1.  Що вивчає політологія?  Назвіть основні етапи розвитку політології. 

     2. Якими методами користується політологія для вивчення свого предмета? 

     3.  Які функції виконує політологія?   Яка її взаємодія з іншими  науками? 

     4.  Які існують парадигми в сучасній політології? 

     5.  Які  особливості ідей античності?  

     6. Схожість і відмінність політичних ідей Середньовіччя та Відродження? 

     Література:  [2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18]. 
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Тема 2  Еволюція політичних ідей у світі, на російських та українських 

землях у новий та новітній час (ХVIІ–початок ХХІ століття).       

       Мета: визначити  особливості політичних теорій нового та новітнього часів 

у світі, у Росії та в Україні. 

План 

     1. Політичні вчення світу нового часу XVІІ–ХVІІІ століть. 

     2. Політичні ідеї в Росії та на українських землях у XVII–XVIII ст. 

     3. Соціально-політичні концепції  світу ХІХ століття. 

     4. Російські та українські політичні концепції у XIX столітті. 

     5. Політичні ідеї світу в Росії та в Україні  ХХ–початку ХХІ століть. 

Теми рефератів 

     1.  Державотворча політика Богдана Хмельницького. 

     2.  Значення братств у розвитку політичних ідей в Україні. 

     3.  Марксизм і традиції європейської політичної думки. 

     Література: [2, 3, 4, 5, 11, 12, 14]. 

Основні тези для підготовки до теми № 2  

      1. Політичні вчення світу нового часу XVІІ–ХVІІІ століть. 

      Політичні погляди Нового часу (ХVІІ–ХVІІІ ст.) відрізняються передусім 

визнанням пріоритету природних прав особи, «суспільного договору» між 

громадянами в суспільстві. Проте за спільної концептуальної схеми існували 

різні інтерпретації, залежно від верховенства прав, повноважень особи, 

суспільства чи держави, виокремлюють три напрями мислення: 

авторитарно-державний (Томас Гоббс); ліберальний (Дж. Локк); 

радикально- демократичний (Жан-Жак Руссо). Мислителі 1-го і 3-го напрямів 

заперечують поділ державної влади на гілки, а 2-го – пропонували 2  варіанти:  

        

 Наприкінці ХVІІІ–поч. ХІХ ст. сформувалися ліберально-демократичні ідеї 

американців Дж. Медісона, Т. Пейна, Т. Джефферсона. 

     Джон Локк: законодавча; 

виконавча; федеральна. 

Ш. Л. Монтеск’є: законодавча; 

виконавча; судова. 
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      2. Еволюція політичних ідей в Росії та на українських землях  

XVII– XVIII століть. 

 Еволюція політичних ідей Росії та України ХVІІ – ХVІІІ ст. більше 

взаємопов’язана, ніж у попередньому історичному періоді. Це передусім 

пояснюється наслідками Переяславської Ради 1654 року та експансіоністськими 

посяганнями царської Росії на автономні права, вольності козацько-

гетьманської України. Проте ідеї освіченого абсолютизму Ф. Прокоповича, 

суперечливі соціально-політичні погляди історика В. Татищева та 

імператриці Катерини ІІ суттєво відрізняються від політичних поглядів 

Б. Хмельницького,  І. Мазепи, П. Орлика, Г. Сковороди.  

Трагедія українських державотворчих змагань ХVІІ–ХVІІІ ст., як і 

революційно-демократичних ідей О. Радищева, у тому, що вони залишились 

у теорії, не отримали розуміння, підтримки в масах та зазнали переслідувань від 

влади Російської імперії. 

     3. Соціально-політичні концепції  світу в ХІХ столітті. 

 Соціально-політичні концепції світу  ХІХ століття відрізняються 

різноманіттям пошуків оптимального розв’язання проблем між різними 

соціальними верствами населення. Тому тут спостерігається протистояння 

консерватизму Е. Берка й лібералізму Шарля Алексіса Токвіля, Джона 

Стівена Міля; прихильника правової держави Іммануїла Канта та ліберально-

демократичних ідей – Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. 

    Популярними в той час були також політичні ідеї П’єра Жозефа Прудона, 

соціалістів-утопістів і марксистів. До того ж, у самому марксизмі наприкінці 

ХІХ століття виникають соціал-демократичні ідеї (Бернштейн, Каутський), 

які відкидали революційний радикалізм К. Маркса та Ф. Енгельса.  

Макс Вебер у «розумній соціології» та концепції бюрократії протиставляв 

марксизму «протестантську етику, демократію та дух капіталізму».    

Більшість утопій ХІХ ст. не витримали випробування часом, перетворилися на 

антиутопії чи пристосовувалися до принципово нових реалій життя.  
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      4. Російські та українські політичні концепції XIX століття. 

 Політичні концепції ХІХ століття на українських землях формувалися в 

умовах Російської та Австрійської імперій та не могли залишатися 

осторонь загальнореволюційних подій Європи, але водночас мали, 

безумовно, свою специфіку. Російського імператора недарма називали 

«жандармом Європи», а вільнодумство в  самій Росії було ще більше обмежено. 

Російська та українські політичні ідеї І чверті ХІХ ст. 

Політичні ідеї в Росії Політичні ідеї в Україні 

М. Сперанський: за  поділ влади на 

гілки,  конституційну монархію, де 

всі рівні перед законом; кріпацтво  

суперечить природі людини, тому 

має бути скасоване… 

 

Масонські ідеї представників 

старшинських родин, які пропагували 

поміркований демократизм і владу 

грошей; у національному питанні – за 

автономію у складі Росії  

Декабристський рух охопив як Україну, так і Росію 

«Північне товариство» – «Проект 

Конституції» Микити Муравйова: 

за конституційну монархію, 

федеративну Росію, автономію 

України, інших окраїн … народне 

віче, верховна влада у спадкового 

монарха за незалежного суду 

 

«Південне товариство» – «Руська 

Правда»: Павла Пестеля:  

за унітарну республіку, 

неподільну Росію (лише Польща має 

право на незалежну державу); за владу 

заможної аристократії; проти  поділу 

влади через залежність її від уряду 

 

 

Проти кріпацтва, розподілу суспільства на стани, за  приватну власність.  

Декабристський рух був розгромлений 1826 року після того, як 

напередодні, у грудні 1825 р., «Північне товариство» «простояло», а «Південне 

товариство» з Чернігівським полком «проходило» повстання проти царату  

 

   Кирило-Мефодіївське товариство, «Руська Трійця», як і російські 

декабристи чи революціонери-демократи відстоювали ідеали свободи, 

рівності, братерства для українського та інших народів, відкидали всі форми 

гноблення, боролися проти царизму і всієї системи самодержавного ладу.     
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    Політичні концепції ІІ-ї половини ХІХ століття в Росії та в Україні мали 

ознаки різних ідеологічних течій: лібералів (Чичерін, Драгоманов), марксистів 

(Плеханов, Ленін, Зібер, Подолинський), анархістів (Бакунін, Кропоткін).  

Російська та українські політичні ідеї ІІ половини ХІХ ст. 

Політичні ідеї в Росії Політичні ідеї в Україні 

 М. Бакунін, П. Кропоткін – 

засновники анархізму: замість 

держави – федеративна вільна 

організація асоціацій громадських 

угруповань, волостей і народів, де є 

самоврядування, рівність. Були  в 70-

80 рр. популярні серед народників  

На західноукраїнських землях  

у 1846 р. – відновлення «Руської трійці», 

Я. Головацьким «Вінок русинам на 

обжинки» сприяло розвитку української 

національної свідомості завдяки 

просвітництву та плеканню надій на 

автономію у складі Австрії 

Б. Чичерін  – російський ліберал, 

прихильник ідей Гегеля: «джерело 

права та моралі – свобода, 

абсолютна цінність прав людини 

рівні можливості всіх громадян;  

звільнення від державного тиску, 

непохитність приватної власності» 

Ліберал М. Драгоманов був за 

обмеження центральної влади, розподіл 

влади на гілки та федералізацію Росії; в 

Україні – за Громаду «Вільна спілка для 

забезпечення прав і свобод»; водночас 

виступав за відокремлення церкви від 

держави, а школи – від церкви  

 Г. Плеханов «Група звільнення 

праці» – «батько марксизму» в Росії: 

без диктатури пролетаріату і терору.  

В. Ленін «Союз звільнення 

робочого класу» уперше з’єднав 

марксизм  з робітничим рухом, 

виступав за диктатуру пролетаріату  

С. Подолинський, М. Зібер  – марксисти 

за економічне вчення К. Маркса, але без 

диктатури пролетаріату та насильства;  

за помірковані методи боротьби, 

міжнаціональну взаємоповагу, класову 

терпимість, моральне вдосконалення; 

«народ має сам вибирати владу» 

 

Політичні ідеї  в Росії та в Україні тоді мали три основні напрями:  

Спільна боротьба 

проти свавілля царату 

Автономія України в 

складі Росії чи Австрії 

Вплив європейських 

революційних процесів 
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   5. Політичні ідеї світу в Росії та в Україні  ХХ–початку ХХІ століть. 

 ХХ століття – це століття зародження нових політичних ідей та 

повернення, переосмислення доробку минулого, удалі та провальні спроби 

реалізації найрізноманітніших політичних концепцій державотворення. 

Водночас – це небачені за масштабами та глибиною соціальні конфлікти. 

 Класик політичного біхевіоризму американець Гарольд Лассвелл, 

використовував фрейдистський підхід і сформулював на його підставі 

теорію політичного психоаналізу. Ідеї З. Фрейда продовжувалися і в працях 

Еріха  Фромма, який наголошував на аналізі потенційних людських якостей, 

що виявляються в процесі «пристосування» людини до конкретної соціально-

економічної діяльності. Він стверджував, що будь-якому суспільству необхідно 

зважати на небезпеку, що базується на особливостях людського характеру, а 

саме «готовність сприйняти будь-яку ідеологію і будь-якого вождя за обіцянку 

гарного життя». Відчай знедолених є живильним середовищем для 

тоталітарних режимів.  

 Видатними представниками політичної думки ХХ століття були 

французькі вчені Раймон Арон і Моріс Дюверже. Однією з центральних 

проблем наукової творчості першого було питання про поділ влади, який 

посилює демократичні тенденції, запобігаючи створенню умов для її 

концентрації у невеликої групи осіб, з іншого – «розпорошення» влади 

зумовлює зростання впливу й авторитету вищих її представників. М. Дюверже 

переконував, що справжня демократія визначається через свободу для народу 

та для кожної його частини. «Свобода не тільки для привілейованих через 

народження, примху долі, посаду, набуту освіту, – але реальна свобода для 

всіх, що зумовлює вищий рівень життя». 

  Спеціальний напрямок політології – теорія конфліктів. Німецький соціолог 

Ральф Дарендорф: «у конфлікті є можливість свободи та засоби для 

раціонального опанування соціальних проблем і контролю над ними». 

Американський політолог Кенет Едварт Боулдінг – автор «загальної теорії 

конфлікту» стверджував, що «всі конфлікти мають спільні елементи».  
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Початок XX століття був продовженням протистояння політичних ідей 

кінця XIX ст., як у Росії, так i на українських землях. Передусім це 

соціалістичні, соціал-демократичні, комуністичні, ліберальні, консервативні та 

націоналістичні концепції. Причому, дуже часто представники тих чи інших 

теорій змінювали свої погляди, розчаровуючись в одних, захоплюючись 

новими, а іноді шукали їх поєднання. Саме тому є сенс продовжити порівняння 

основних політичних теорій новітнього часу на російських та українських 

землях, ураховуючи те, що на відміну від Росії, Україна як незалежна держава 

протягом більшої частини ХХ століття не існувала. Це не могло не 

відобразитись і на рівні національної свідомості, еволюції політичних ідей. 

 Після узурпації більшовиками влади в Росії, поразки національно-

демократичної революції в Україні (1917–1920 рр.), у СРСР дозволялася лише 

офіційна марксистсько-ленінська ідеологія (за винятком короткочасних 

поступок («Українізації»  20-х
 

років). Абсолютизація загострення класової 

боротьби зміцнила нетерпимість до іншого мислення; політичний терор, жах 

став нормою політичного життя, адміністративно-командний соціалізм у 

тоталітарній державі став реальністю. Українські національні політичні ідеї 

проповідуються на Західноукраїнських землях, переважно нелегально. Були 

тоді три основні напрями українських теорій: 

 

Консерватизм 

В. Липинського 

Інтегральний  

націоналізм Д. Донцова 

Соціал-демократія 

В. Винниченка 

«Листи до братів- 

хліборобів»:  форма 

правління – гетьманат; 

двопалатний 

парламент; власна 

держава, збудована 

українцями, збереже 

націю від краху 

«Націоналізм»: нація – 

передусім;  меншість 

підпорядкує собі народ; 

життя – це боротьба, де 

панує закон соціального 

дарвінізму; орієнтація 

України на Захід, вона 

– європейська країна 

«Заповіт борцям за 

визволення»: «наша правда, 

сила в народі!». Україна 

не має сил відірватися від 

Росії, щоб не впасти в 

обійми іншої держави; 

еволюція від автономії до 

незалежності 
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Політологічний словник 

      Аболіціонізм –  рух за скасування рабства негрів, виник у кінці XVIII ст.  у 

США, Англії та Франції пізніше цим терміном почали називати будь-який 

громадський рух за скасування якогось закону. 

      Демагогія – облудні гасла, нездійсненні обіцянки, викривлення фактів, 

використовувані політичними лідерами або угрупуваннями для досягнення 

власних цілей, здобуття або утримання влади, маніпулювання свідомістю мас. 

      Консерватизм – політична ідеологія і практика суспільно-політичного 

життя, що орієнтується на збереження  і   підтримання  сучасних  форм  

соціальної  структури,  традиційних цінностей і морально-правових засад. 

     Лібералізм – політична та ідеологічна течія, що об'єднує прихильників 

парламентського ладу, вільного підприємництва і демократичних свобод. 

     Люмпени – позакласові верстви населення, які опинилися на «дні» 

суспільства й нездатні до самостійного організованого руху. 

     Націоналізм –  світогляд і система політичних поглядів, яка проголошує 

пріоритет національних цінностей щодо всіх інших; один з основних принципів 

державності, коли нація сприймається як одержавлений етнос. 

Самостійна робота № 2 

     Тема. Політичні та  національні  концепції в Україні ХІХ–поч. ХХ ст. 

    1. Розвиток революційно-демократичних ідей ХІХ–початку ХХ ст.  

    2. Кирило-Мефодіївське товариство і громадівці. 

    3. Політичні концепції українських мислителів кінця ХІХ–ХХ ст.: лібералізм, 

консерватизм, соціал-демократія, комунізм, інтегральний націоналізм. 

Питання для самоперевірки 

     1. Які основні напрями політичних ідей ХVII–XVIII століть? 

     2. Які особливості еволюції політичних ідей в Росії та Україні нового часу? 

     3. У чому відмінність політичних ідей  М. Драгоманова і М. Міхновського? 

     4. Яка специфіка українських марксизму та анархізму ХІХ століття? 

     5. Яку  еволюцію пережив український інтегральний націоналізм у ХХ ст.?  

     Література: [2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 18]. 
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Тема 3 Влада, політична система, держава, форми її організації, 

громадянське суспільство та демократія 

       Мета: проаналізувати ключові політологічні поняття теорії середнього 

рівня, їх різновиди в сучасному світі та проблеми розбудови демократії. 

План  

     1. Поняття влади, політичної системи, їх структури та функції.  

     2. Держава,  її ознаки, теорії походження та функції. 

     3. Форми організації державної влади та  типологія  політичних систем. 

     4. Правова держава та громадянське суспільство (концепції, реалії). 

     5. Поняття демократії та різновиди її  концепцій. 

     6. Проблеми формування правової, демократичної держави та 

громадянського суспільства в сучасній Україні. 

Теми рефератів 

      1.  Ресурси влади в сучасному світі. Теорія «зсуву влади» Е. Тоффлера. 

     2. Теорії політичної системи Д. Істона і Г. Алмонда.  

      3. Концепція правової держави І. Канта та її сучасне тлумачення. 

     Література: [1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 18]. 

Основні тези для підготовки до теми № 3 

     1. Поняття влади, політичної системи, їх структура та функції. 

      Поняття «влада» – це здатність і можливість розпоряджатися чим-небудь, 

ким-небудь за допомогою права, авторитету, волі, примусу, власності на майно, 

капітал, інформацію. Серед різноманіття форм влади політична – 

найвпливовіша, тому що здатна суттєво впливати на всі інші форми влади. 

Поняття «політична влада» ширше за поняття «державна влада», бо, окрім 

неї, охоплює волевиявлення самих громадян, партій, громадських організацій. 

Основні відмінності політичної влади від державної 

Політична влада (недержавна) Державна політична влада 

 Не має апарату примусу, визначальні  

інтереси, цінності громадян, їх об`єднань . 

 

 Має право на легальний примус та 

його апарат в межах законодавства  

   



21 

 

  Політична система – сукупність державних і недержавних органів та 

організацій, правових інститутів, відносин між ними, зв’язаних з розробкою та 

практичним здійсненням політики.  

Два основні  підходи до аналізу політичних систем 

Соціологічний 

 

Правовий 

 
Участь громадян у формуванні влади 

урахування їх інтересів владою 

Сукупність політичних інституцій, які 

управляють суспільством 

 

Основні функції політичних систем у трьох напрямах 

Легітимізація Політична соціалізація Стабілізація 

 

     Структура політичної системи – це доступна для спостереження 

діяльність, що формує політичну систему.  

Елементи політичної системи: 

      а) суб'єкти (носії) політики (влада, громадяни, їх об’єднання);  

      б) політичні норми та принципи;  

      в) політичні відносини (стосунки);  

      г) політичні погляди, політична свідомість, політична культура; 

      д) зв’язки, що об’єднують названі компоненти. 

Основні функції політичної системи  

       – владно-політична інтеграція суспільства; 

     – легітимізація політичного життя, правових норм, стабілізація системи; 

     – політична соціалізація (залучення громадян до політичної діяльності); 

     – політична артикуляція (висування вимог до влади); 

     – агрегування інтересів (узагальнення інтересів різних соціальних верств); 

       – інституціональна (організації, установи) – управлінський вплив; 

       – регулятивна (норми, принципи) та функціональна (політичні функції, 

політичний процес, політичний режим); 

     – ідеологічна (політичні погляди, політична свідомість та культура); 

     – комунікативна (зв'язки, що об'єднують елементи політичної системи). 
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     2. Держава,  її ознаки, теорії походження та функції. 

     Держава – форма політичної самоорганізації суспільства, політико-

територіальний спосіб організації влади, покликаний керувати суспільними 

процесами унаслідок надання своїм велінням загальнообов’язкового характеру 

та можливістю реалізації їх за допомогою легального примушування.  

Обов’язкові ознаки держави 

Постійна 

територія  

(повноваження 

державної 

влади – в її 

межах) 

Громадянство 

(визначення 

суб’єктів 

легітимізації 

влади та захисту 

суспільства) 

 

Публічна 

влада 

(видає закони, 

має апарат 

управління та 

примусу) 

Податкова 

система 

(дозволяє 

утримувати 

державні 

органи 

Державний 

суверенітет 

(внутрішній 

і зовнішній 

на своїй 

території) 

 

  Державна символіка (прапор, герб, гімн) – важливі атрибути держави, 

які не є обов’язковими ознаками, запроваджуються після її створення як 

підґрунтя державного суверенітету. В Україні в лютому 1992 р. Верховна Рада 

затвердила прапор, малий герб (тризуб), гімн (тільки музику, а текст – 2003р.). 

Українську державу (ще без символіки) тоді вже визнали понад 70 країн світу. 

Теорії походження держави 

     Патріархальна (Арістотель); теологічна (Ф. Аквінський); договірна 

(Т. Гоббс); насильницька (Дюрінг); психологічна (Л. Петражицький); 

органічна (Г. Спенсер); технократична (Михайловський) та космічна та 

соціальна (К. Маркс, Ф. Енгельс), яка ґрунтується на марксистській тріаді: 

майнова нерівність, приватна власність, класи можновладців і трудящих. 

Основні функції держави 

Залежно від 

поділу влади 

(законодавчі, 

виконавчі, 

судові) 

Залежно від 

їх значення в 

суспільстві 

(основні, 

другорядні) 

Залежно від 

сфери впливу 

здійснення 

(внутрішні і 

зовнішні) 

Залежно від 

сфери  життя   

(економічні, 

соціальні, 

політичні) 

Залежно 

від терміну 

виконання   

(постійні, 

тимчасові) 
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3. Форми організації державної влади та типологія політичних систем. 

Форми організації державної влади 

Форми правління 

(порядок формування 

та організації 

верховної влади в 

державі) 

Державний устрій  

(адміністративно-

територіальний розподіл 

повноважень між центром і 

регіонами) 

Політичний режим 

(методи здійснення 

влади та характер 

стосунків між нею і 

громадянами) 

Монархія і 

республіка  

Прості – унітарні;  складні 

– федерації, конфедерації 

демократичний та 

недемократичний   

 

Різновиди монархії 

а) виборна або спадкова монархія; 

б) необмежена (верховна влада – у однієї особи: короля, царя, шаха): 

деспотична (обожнювання 

монарха та його свавілля) 

абсолютна (монарх не обожнюється, але 

сам собі закон) 
 

в) дуалістична монархія: монарх формує уряд, діють два вищих органи: 

монарх та уряд, чи монарх і парламент, або два монархи (Австро-Угорщина); 

г) станово-представницька: монарх – голова держави, але є дорадчий 

представницький орган, як Дума в Росії до 1917; 

д) теократична монархія: влада релігійного лідера поєднана з державною; 

е) обмежена: парламентська, конституційна: уряд відповідає перед 

парламентом, а «королева (король) царює, але не править», закони приймає 

парламент, а монарх їх лише підписує. У Європі конституційні 

(парламентські) монархії є в 11 державах (Великобританія, Швеція, Норвегія, 

Данія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія…), в Азії – Японія, Тайланд, 

Саудівська Аравія, Йорданія. Проте, у більшості країн сучасного  світу 

переважають республіки 
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Класичною президентською республікою є США, де президент – керманич 

держави, уряду, виконавчої влади, є ще і віце-президент, який обирається з ним 

одночасно та заміщує його за необхідності. Окремо посади прем’єра чи канцлера 

не існує. Двопалатний парламент – Конгрес, діє чітка система противаг між цими 

гілками влади, яка урівноважується незалежною судовою системою.  

Парламентські республіки – Німеччина, Італія, Австрія, Угорщина, 

Чехія, Латвія, Естонія. Найважливіша посадова особа – очільники уряду 

(канцлер, прем’єр), який представляє парламентську більшість чи партію-

переможця виборів. Президенти цих держав – формально їх голови, обираються 

переважно парламентами, у них є виключно представницькі повноваження. 

Президентсько-парламентські республіки – Франція, Росія, частково –    

Польща, Литва, де всенародно обраний президент особисто разом із 

запропонованим ним прем’єром (узгодженим з парламентом) формують уряд.              

 Парламентсько-президентські республіки  – Хорватія, Україна, Грузія, 

де повноваження президента обмежені зовнішньою політикою, обороною,  

захистом конституційних прав громадян. Уряд формуються прем’єром 

(пропонується парламентською більшістю) і парламентом.    

Різновиди державно-територіального устрою 

Прості: унітарні       Складні: федерація,  конфедерація 

– єдина конституція; 

– єдині системи державної влади, 

правоохоронців та суду; 

– може бути як однопалатний, так 

і двопалатний парламент; 

– централізація всього державного 

апарату, прямий контроль за 

регіональними органами 

виконавчої влади; 

– місцеве самоврядування 

незалежне, в межах повноважень 

 

– суверенні права мають суб’єкти 

держави (визначені законодавством); 

– суб’єкти мають власні законодавчі 

органи, окремі закони, які не можуть 

суперечити Конституції;  

– двопалатний парламент, одна з палат 

якого представляє суб’єктів держави;  

– окрім єдиної державної мови, 

можливий офіційний статус іншої мови. 

– Конфедерація має більш вільні 

суб’єкти, ніж федерація  
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Типологія політичних систем 

     – консенсусні, інтегративні, общинні; 

     – відкриті, закриті; інструментальні, ідеологічні; 

     – традиційні (патріархальні), змішані, сучасні; 

     – демократичні, авторитарні, тоталітарні (класифікація за режимами); 

     – формаційні (рабовласницькі, феодальні, капіталістичні, соціалістичні).   

Основи класифікації політичних режимів: 

    – принцип поділу влади; багатопартійність та наявність опозиції; 

    – принципи взаємовідносин громадянського суспільства з державою; 

    – дієвість законів, гарантії прав, свобод громадян, їх законослухняність. 

   Інші різновиди політичних систем: інформаційні чи ідеологічні; закриті 

чи відкриті тощо – переважно залежать саме від політичних режимів.  

Порівняльна таблиця політичних режимів   

Авторитарний  Тоталітарний  Демократичний  

– зосередження влади в 

однієї особи; 

– представницька влада 

має мінімальне значення; 

– обмеження політичних 

прав, свобод, діяльності 

партій громадськості; 

– можливості опозиції 

зведені до мінімуму; 

– є політичні репресії;  

– головною опорою влади 

є армія, каральні органи;  

– є цензура, але не всюди; 

– допускається часткова 

свобода особистості в 

неполітичній сфері 

– монополія на все вождя, 

політичної сили;  

– представницька влада не 

має ніякого значення; 

– повне обмеження 

політичних прав, свобод, 

заборона діяльності всіх 

партій, окрім панівної; 

– тотальний терор – норма; 

заборона інакомислення; 

– вертикаль усієї влади, 

військо, каральні органи, 

суди за вказівкою «згори»; 

– цензура на все, 

тотальний контроль, 

уніфікація життя  

– народ – єдине 

джерело влади, 

демократія;  

– представницькі 

органи обираються 

громадянами на рівних, 

загальних засадах при 

таємному голосуванні; 

– багатопартійність, 

розподіл влади на гілки 

із системою противаг;  

– верховенство права, 

закону, пріоритет прав, 

свобод людини; 

– плюралізм поглядів, 

віри, господарювання, 

заборона цензури 

заборона цензури;  

В реальному житті 
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       4. Правова держава та громадянське суспільство (концепції, реалії). 

Правова держава – це задекларована, законодавчо закріплена мета 

демократичного суспільства, вона має свої ознаки, принципи, хоча в повному 

обсязі ніде не побудована, але рівень цивілізованості суспільства саме і 

визначається в сучасному світі наближенням до її основних обов’язкових ознак. 

У правовій державі державна влада – єдина, верховна, неподільна. Але 

функції її діляться на гілки з дієвою системою противаг. Характер відносин між 

громадянином і державою – ключове питання в правовій державі, яка, 

підлягаючи праву, має як суб’єктивні права, так і обов’язки, залежно від 

забезпечення прав і свобод громадян. 

Сучасні характерні ознаки – принципи правової держави 

      – верховенство права і законів над політичною і фізичною силою; 

      – народ – єдине джерело влади, яка має бути розподілена на три гілки 

(законодавчу, виконавчу, судову) з відповідною системою противаг;  

     – верховенство громадянського суспільства над державою; 

     – юридичне закріплення механізму гарантій основних прав і свобод людини; 

     – взаємоповага та взаємна відповідальність особи і держави; 

     – демократичний плюралізм і гласність, відносна свобода ЗМІ; 

     – достатній рівень політичної, правової культури. 

Громадянське суспільство – провідна ознака правової держави, яка 

гарантує його, але не втручається безпосередньо в його справи. До того, ж, 

справжня правова держава має бути зацікавлена в контролі над собою 

громадянського суспільства, якщо воно має відповідний розвинений характер. 

Особливе значення мають засоби масової інформації, які гарантують прозорість 

діяльності влади та відкритість суспільства. 

Основні ознаки громадянського суспільства 

      

Людина, її 

свободи – вища 

цінність! 

Пріоритет  

суспільства над 

державою. 

Подолання 

відчуження особи 

від власності 

Плюралізм в 

усіх сферах 

життя 
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        5. Поняття демократії та різновиди її  концепцій. 

Поняття демократії. Демократія – це «народовладдя». Ф. Рузвельт: 

«кращим свідченням любові до свободи є той стан, у якому перебуває народ. 

Людина повинна мати однакову з іншими можливість показати свою сутність». 

Демократія – це не лише вільні вибори, плюралізм політичних 

інтересів, а й достатній рівень політичної культури, законослухняності 

громадян, чіткий механізм здійснення державної влади з верховенством 

закону, права, соціальною справедливістю, взаємними обов’язками 

громадянського суспільства та держави.  

Деякі політичні лідери декларують  «демократію як диктатуру закону». 

Проте не всі закони демократичні, інакше  довелося б  «шукати» демократію в 

нацистській Німеччині чи СРСР. Поняття «диктатура» та «демократія» – це 

несумісні речі за основними ознаками! Водночас це не означає, що 

демократія – це вседозволеність, яка не вимагає дотримання правових норм. З 

часів Римського права відомі дві умови дієвості нормативно-правових актів:  

процедура (механізм реалізації) та санкції  (до порушників правових норм).  

Основні сучасні ознаки демократії  

     – народ – єдине джерело влади, носій суверенітету; 

     – виборність влади, ротація  кадрів; 

     – рішення – більшістю, гарантії прав меншості; 

     – рівноправність   в усіх сферах життя. 

Основні концепції демократії 

Перша група Друга група 

– колективістські ідеї 

(античність, Ж-Ж. Руссо, 

марксизм-ленінізм); 

– ліберальні теорії ХVІІІ – 

ХІХ століть; 

– плюралістичні ідеї 

(«розумний егоїзм» ХХ ст.) 

– теорії безпосередньої демократії (історичні 

форми античності та сучасні референдуми, 

вибори); 

– концепції представницької (репрезентативної) 

демократії;  

– ідеї елітарної демократії  

(як представництво у владі найкращих) 
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     6. Проблеми формування правової, демократичної держави та 

громадянського суспільства в сучасній Україні. 

          «Демократія без громадянського суспільства – 

це тіло без кровообігу» Вацлав Гавел 

           Ми живемо у надзвичайно цікавий час, переломну епоху ствердження 

пріоритету демократичних цінностей, формування української державності,  

беремо безпосередню участь у еволюції суспільства та змінюємося разом з ним.  

Користуючись теорією американського вченого Самюеля Хантінктона 

щодо трьох хвиль демократичних процесів у світових цивілізаціях,  подібні 

три хвилі можна побачити в політичній історії сучасної України. Так само, 

як і в інших країнах світу, вони проявлялися  піднесенням громадянської 

активності багатьох людей, їх сподіваннями на швидкі перетворення, а 

незабаром, – масовими розчаруваннями.  

          Під час апогею третьої світової хвилі демократичних процесів 

наприкінці 80-х – початку 90-х р. ХХ ст. в Україні, одночасно з боротьбою 

за незалежність відбувається перша хвиля демократизації. 

          Друга хвиля була в 2004–2005 роках («Помаранчева революція»).  

          Третя хвиля демократизації в Україні – листопад 2013–2014 роки 

(«Революція Гідності», яка є незавершеною й досі). В основу цих хвиль 

покладено цивілізаційний вибір.  Формування національної свідомості 

громадян, їх прагнення відстояти свої права і свободи, гідні умови життя, – це і 

є пріоритет демократичних цінностей європейської цивілізації.    

    Народовладдя в Україні недостатньо просто декларувати, бо це робилося 

і в СРСР. Закріплення у ст. 1 Конституції України демократичної, правової 

держави, як і конкретизація цього в інших статтях – це сьогодні більше 

декларація, ніж реальність. Особливе значення у формуванні справжньої 

демократії належить засобам масової інформації, причому саме журналісти 

повинні бути «сторожовими псами демократії», а не «цуциками на 

обслуговуванні політиків». Необхідні також належний рівень освіченості та 

культури народу. 



29 

 

 Здобутки та помилки, можливості і виклики, сильні й слабкі місця 

      (з Послання Президента П Порошенка до ВР України 07 вересня 2017 р.) 

              Здобутки            Помилки 

– з 01.09.2017 набрала чинності 

Угода про асоціацію України з ЄС, з 

липня 2017 – безвіз; 

– підтримка України з боку Заходу … – 

важливий чинник, що надає змогу 

відбивати російську агресію;  

– опитування громадської думки: 

більшість українців підтримують і 

вступ до ЄС, і приєднання до НАТО;  

– зміни на місцях навряд чи би стали 

можливими без … децентралізації; 

– … провели декомунізацію, … 

звернулися до Вселенського Патріарха 

із проханням надати автокефалію 

Православній Церкві в Україні 

(виконано 06.01.2019) Особливістю 

української політичної системи… є 

наявність громадянського суспільства; 

– хочете боротися проти Президента, 

Уряду, більшості – на те ви й опозиція. 

Але – «не розхитуйте Україну»;  

     Антикорупційна стратегія  не 

обмежується лише каральними 

технологіями.  На 90 % успішна 

боротьба з корупцією складається з 

усунення джерел корупції; 

– є спроби зробити непублічним 

електронне декларування 

(розповсюдили його на 

громадських активістів… ВР не 

виправила цю помилку); 

– … суспільство незадоволене 

життям і владою … Freedom 

House популісти названі 

подвійною загрозою демократії; 

– разом з автократами. … 

      Стимуляція і симуляція рухів 

протесту та маніпуляція у своїх 

інтересах деякими право-

радикальними угрупованнями; 

– боротьба з корупцією… важко 

поставити хештег «перемога», але 

таврувати … «зрада» – теж 

неправильно. … Кілька разів 

переносився запуск Державного 

бюро розслідувань (ДБР) Служби 

фінансових розслідувань(СФР) … 

    Протидіятиму всім тим, хто 

намагатиметься насаджувати в 

Україні безлад та анархію. 

Протидіятиму і переконанням, і 

словом, і ділом; 
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 22 березня 2018 р. Учасники Ініціативної групи «Першого грудня»: 

«Майдани в Україні реалізували право народу не допустити злочинних 

сценаріїв, але через майдани не можна стабільно керувати державою! 

Майдани не є інструментами демократії – вони є лише свідченням, що 

демократичний розвиток у державі «пробуксовує.» Народ, який знає ціну 

власної державності, має так організувати життя в суспільстві, щоб майдани 

були непотрібні і замінені добре організованими референдумами».      

Здобутки та помилки, можливості і виклики, сильні й слабкі місця 

       (з Послання Президента П. Порошенка до ВР України 20 вересня 2018 р.) 

               Здобутки                       Помилки  

… Глибоко помиляється той, хто думає, 

ніби російська агресія автоматично 

забезпечує нам автоматичну підтримку 

Заходу. … за ці 4,5 роки нам вдалося 

зберегти потужну трансатлантичну 

коаліцію на підтримку України, … 

Принцип «нічого про Україну без 

України» став аксіомою міжнародної 

політики. … ніхто більше не заперечує 

нашу європейську ідентичність. …      

      Наступному поколінню українців 

маємо передати успішну європейську 

Україну. І саме так і станеться, якщо 

лише не віддамо країну до рук 

реваншистів, популістів і демагогів. 

Зберегти демократію в умовах 

зовнішньої агресії було непросто. … 

Українці не схильні віддавати 

монополію на урядування одній 

політичній силі. 

 Влада зробила чимало тактичних 

помилок. … 

 Суспільство розчароване динамікою 

антикорупційної боротьби, і 

претензії людей абсолютно 

виправдані. Не вдалося завершити 

війну і відновити територіальну 

цілісність країни.  

… Темпи реформ зовсім не такі 

… загроза реваншу проросійських 

сил, і розквіт лівого популізму, і 

прояви правого радикалізму. … 

сумніви в ефективності 

демократичних методів 

управління …  

Ледве не кожний стовп обсіли 

голуби миру… тінь від них, від (них) 

від двоголового. … ворог прийшов 

сюди не по Крим, Донбас, … (а) по 

всю Україну. 
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Політологічний словник 

      Автократія – система правління, за якої необмежена верховна влада у 

державі належить одній особі й не контролюється представницькими органами. 

      Вотум – рішення, прийняте голосуванням. У парламентській практиці часто 

означає довіру чи недовіру урядові. 

      Інавгурація – урочиста церемонія вступу на посаду глави держави. 

     Легітимність – це морально-психологічне сприйняття влади громадянами, 

визнання її права здійснювати управління соціальними процесами, згода, 

готовність їй підпорядковуватися. У вузькому розумінні  – законність. 

     Плюралізм – різні позиції, що відображають розмаїтість інтересів. 

     Політичний популізм – політика та риторика, що ґрунтується на 

пропаганді простих рішень для розв’язання складних завдань і 

протиставленні інтересів широких мас владі, що дозволяє приходити до неї 

особам, які прагнуть її здобути за будь-яку ціну, а це –  загроза демократії. 

Самостійна робота № 3 

     Тема. Народження та гартування демократії в Кременчуці під час 

боротьби за незалежність України в кінці 80–на початку 90-х р.р. ХХ ст.) 

     1. Демократичні процеси в Кременчуці наприкінці 80-х – поч. 90 р. ХХ ст. 

     2.  Демократизація в Україні та у Кременчуці у 1990 –1991 р.р. 

     3. Україна і Кременчук у боротьбі за демократію та державну незалежність у 

1991р. та розпад СРСР і його наслідки. 

     4. Державотворення в України в 1-й половині 1992 р. та Кременчук. 

Питання для самоперевірки 

    1. Що таке влада та політична система, їх джерела, різновиди, функції?  

        2. Що таке держава, її ознаки, функції, форми організації влади?  

        3. Що таке правова держава, громадянське суспільство, які їх ознаки? 

        4. Що таке поняття «демократія» в широкому та вузькому значенні слова? 

    5. Які основні проблеми існують у формуванні правової, демократичної     

   держави та громадянського суспільства в сучасній Україні? 

      Література: [1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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 1.2 Модуль № 2 Порівняльна та практична політологія сучасності.      

Тема 4 Політична система сучасної України.  

Політичні культура, свідомість, ідеологія 

     Мета: провести аналіз структури та особливостей політичної системи 

України, концепцій її державотворення та можливих напрямів модернізації. 

Визначити сутність політичної культури, свідомості, ідеології. 

План 

     1. Особливості нинішнього етапу перехідного періоду в Україні. 

     2. Структура системи влади в сучасній Україні (переваги, недоліки). 

     3. Політико-ідеологічні концепції  державотворення в Україні. 

     4. Моделі політичної реформи в сучасній Україні. 

     5. Стратегія та тактика політичного розвитку України відповідно до її     

Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. 

     6. Політичні культура, свідомість, ідеологія. 

Теми рефератів 

     1.  Еволюція конституційних змін політичної  системи сучасної України. 

     2. Європейський досвід подолання перехідного періоду та демократизації 

систем державного правління. 

     3. Історико-політичні, національні та психологічні особливості української 

політичної культури. Проблема пошуку національної ідеї для України.  

      Література: [1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18]. 

Основні тези для підготовки до теми № 4  

1. Особливості нинішнього етапу перехідного періоду в Україні. 

Перехідний період – це обов’язково необхідний час для переходу держави 

від однієї політичної системи до іншої (від тоталітарного чи авторитарного 

політичного режиму до демократичного), тривалість якого визначається двома 

основними чинниками: складністю перебудови всього політичного, соціально-

економічного, духовного життя та рішучістю дій правителями країни. Цей 

перехідний період в Україні суттєво затягнувся, особливо порівняно з 

посттоталітарними та пострадянськими країнами Східної Європи та Балтії.  
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Перехідний процес має відбуватися поетапно: 

І.  Фундаментальні зміни політичних і економічних структур.  

ІІ. Розвиток і закріплення демократичних процесів, налагодження 

ефективної роботи економіки. 

ІІІ. Політична консолідація навколо захисту державного суверенітету, 

територіальної цілісності країни, утвердження принципів правової держави, 

розбудови громадянського суспільства, підвищення добробуту громадян. 

Реалізація кожного з цих етапів повинна відбуватися паралельно. 

Начебто з прийняттям Конституції України 1996 р. мали б подолати І етап.  

Проте важко не погодитися з українським соціологом Іриною Бекешкіною, 

що: «У пострадянських країнах, за винятком країн Балтії, в 90-х роках ХХ ст. 

сформувався олігархічно-клановий режим, за якого політична 

представленість у владі була умовою процвітання великого бізнесу». Тоді не 

знайшлось у нас свого Вацлава Ґавела, який  консолідував би суспільство, 

ініціював би декомунізацію,  люстрацію, ефективні демократичні реформи.  

Конституційні зміни 08.12.2004 щодо запровадження парламентсько-

президентської моделі були прийняті поспіхом, не стосувалися місцевого 

самоврядування, реформування судової, правоохоронної систем, не мали 

збалансованого законодавчого підкріплення (відповідних законів).  До того ж, 

ці конституційні зміни були скасовані Конституційним Судом (за часів 

президента В. Януковича) з 01.10.2010, а відновлені лише 23.02.2014. 

Актуальними залишаються оцінки журналістки Ірини Погорєлової дій 

влади та опозиції щодо виправлення недосконалості політичної системи 

України: «професійні «борці з авторитаризмом» … погано писали текст змін 

до Конституції… загрузають у власній безвідповідальності… не з 

авторитаризмом вони боролися, а за монопольну…владу для себе, коханих…».
 
 

Ситуація з подоланням перехідного періоду суттєво ускладнилась 

анексією Росією Криму, її агресією на Донбасі 2014 р. Хоча обнадійливим 

після «Революції гідності» була  Угода про Асоціацію України з ЄС, яка може 

розглядатись як «дорожня карта» декларованого європейського вибору.  
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Ради  

м/с/с 

о.т.гр

. 

   

ВРУ 

к/фр. 

 

ПРЕЗИДЕНТ (адм. Пр.)     РНБОУ 

Кабмін (мо, мзс)    

СБУ 

К.С.  (18) 
(9років) 

Адміні -

стративні 

суди 

ГПУ 
Прем’єр 

Голова д/а 
ВАКС 

Державні 

адміністрації 

областей, 

Громадські 

та експертні 

конкурсні 

ради   

ВИБОРЦІ 

Вища кваліфікаційна 
комісія суддів 

ВСУ 

З`їзд 

суддів 

НАБУ, САП, 

НАЗК, ДБР 

 

Голови 

міст, 

селищ, 

сіл, об.т. 

громад  
 

Ради  
обл/р 

. 

Голови 

Обл./р. 

   рад 

Вища Рада Правосуддя 
21 чол. (на 4 роки) 

 

Суди 

загальної 

юрисдикції 

       2.  Структура системи влади в сучасній Україні (переваги, недоліки). 

       Таким чином 23.02.2014 була відновлена  чинність Конституції України, де 

була закріплена (частково) парламентсько-президентська форма правління, 

а 02.06.2016 внесені до неї відповідні зміни щодо правосуддя. Проте, 

конституційні засади щодо децентралізації, ліквідація обл/рай- 

держадміністрацій та розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування так і не були проголосовані у ВР (із-за формальної норми в 

Перехідних положеннях про «особливий статус місцевого самоврядування 

окупованих РФ та так званих «ДНР/ЛНР»  районів Донбасу»). Політичні 

спекуляції окремих політсил, їх вождів щодо прийняття нової конституції на 

референдумі, прямі вибори «канцлера», суддів … продовжуються. Поки що в 

Україні залишається чинною суперечлива модель політичної структури 

влади за чинною Конституцією із згаданими вище конституційними змінами.       

                                   Структура системи влади в Україні 

     PS. Ст. 131 Конституції України … 9) Вища рада правосуддя складається з 21 осіб, 10 - обирає з’їзд суддів; 

по 2: Президент, ВР, з’їзди адвокатів, прокурорів, представників юридичних ВНЗ та наукових установ…. 

Голова Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою. (немає Міністра юстиції та Генпрокурора). 

    PS I. Скорочення у схемі: ВРУ – Верховна Рада України; ГПУ – Генеральний Прокурор України; НАБУ – 

Національне антикорупційне бюро, САП – Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАЗК– Національне 

агентство запобігання корупції ДБР – Державне бюро розслідувань; ВАКС – Вищий антикорупційний суд; 

ВККС – Вища кваліфікаційна комісія суддів; КС - Конституційний Суд; ВСУ – Верховний Суд України. 

    PS IІ. Суди присяжних (мають бути, але їх немає, за винятком справ з особливо тяжких злочинів).    
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       3. Політико-ідеологічні концепції  державотворення в сучасній Україні. 

Політико-ідеологічні концепції державотворення можна поділити на дві 

групи: національні (етнонаціональна, панслов’янська, загальногромадянська) 

та соціальні (прокомуністична, соціал-демократична і ліберальна).  

Національні політико-ідеологічні концепції 

Етнонаціональна Панслов’янська Загальногромадянська 

Моноетнічна по суті, під 

застарілим гаслом: Україна 

передусім для етнічних 

українців, інші етноси –

другорядні. За це – 

радикальні націоналісти. 

«Той шлях, що 

вибирають націонал-

екстремісти (груба і 

нав’язлива пропаганда 

зверхності української 

нації) веде до прірви. І хоч 

у руках … святі жовто-

блакитні знамена, їхні 

зборища оповиті туманом 

коричневим» (О. Бердник) 

 

 «Руський мир»: 

єдиний народ, єдина 

віра та РПЦ, спільні 

історичні міфи 

імперської доби. За 

єдність слов’ян  і 

приєднання України 

до Білорусько-

Російського союзу, 

замість інтеграції в 

ЄС – Митний Союз.  

Проти НАТО, але 

за Ташкентський 

договір з РФ та її 

пострадянськими 

союзниками  

Поліетнічна по суті, яка 

закріплена в Преамбулі 

Конституції України: 

«український народ –  

громадяни України всіх 

національностей». 

Водночас мають бути 

державна мова –  

українська, як і помісна 

православна церква та 

інші рівноправні релігійні 

конфесії. В основі – 

консолідація української 

політичної нації, яка 

об’єднує громадян усіх 

національностей 

 

Соціальні концепції державотворення 

Прокомуністична   Соціал-демократична Ліберальна 

Націоналізація ресурсів, 

підприємств, державно-

планова економіка, проти 

приватної власності на 

землю  

Ґрунтується на засадах 

ринкової, але соціально 

орієнтованої економіки 

німецького або 

шведського зразка  

Основа – середній клас, 

економічна свобода, 

приватні ініціативи та 

подолання соціальної 

поляризації суспільства 
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4. Моделі політичної реформи в Україні. 

Насамперед треба з`ясувати, що це таке «політична реформа», навіщо, 

кому вона потрібна, як і коли її проводити?  

Політична реформа у вузькому та широкому значенні слова 

Зміна форми правління для 

підвищення її ефективності та системи 

противаг   між гілками  влади 

Зміна всієї політичної системи, 

судочинства, правоохоронних  

органів, модернізація країни 

 

Політична реформа, яка обговорюється з 2003 р. стільки розмов, 

об’єктивно давно могла мати узгоджений варіант конституційних змін. 

Потрібно було лише відмовитися від нав’язування всіх виборів за один рік, 

гарантувати представництво регіонів за пропорційної виборчої системи. Лише 

08.12.2004 були поспіхом внесені зміни до Конституції України, які  не 

врятували від поглиблення системної кризи.  

Іще одну модель політичної реформи ледь не розпочали втілювати в 

життя в кінці травня–на початку червня 2009 року, коли після таємних 

перемовин  лідерів ПРіБЮТ (Партії Регіонів Віктора Януковича і Блоку Юлії 

Тимошенко)  майже повністю узгодили проект нових конституційних змін 

щодо перетворення України в парламентську республіку, вибори 

Президента у Верховній Раді та готові були «ділити країну на двох». 7 червня 

2009 року «усе пропало», В. Янукович скасував усі попередні домовленості. 

   Після зміни влади 2010 року 252 нардепи від парламентської більшості 

звернулись до КС із поданням щодо порушення процедури внесення змін 

до Конституції України 8 грудня 2004 року. Це було зроблено, не зважаючи 

на те, що більшість цих парламентарів тоді цю процедуру і порушували. КС 

виконав замовлення. Отже, 01.10.2010 Україна знову отримала президентсько-

парламентську форму правління. І це зважаючи на те, що суд не мав 

повноважень скасовувати чинну на той час, уже 3,5 роки, Конституцію. 

Президент В. Янукович отримав необмежені повноваження, а політична 

доцільність знову перемогла право, закон, щоб посилити його владу.  
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   У всіх цих трансформаціях політичної системи та форми правління 

неабияке значення мала і патерналістська психологія більшості громадян, 

які розчарувались у «старій» владі, нескінченних суперечках між Президентом             

В. Ющенком та прем`єр-міністром  Ю. Тимошенко, або повірили в обіцяне               

В. Януковичем та його політичною силою  «покращення життя вже сьогодні». 

  Варто було б використати, наприклад, польський чи литовський досвід, за 

яким президент зберігає досить широкі повноваження: є провідником 

зовнішньої політики, має вагомий вплив на безпеку й оборону, водночас уся 

повнота відповідальності за соціально-економічну політику покладається на 

уряд, виконавча влада підпорядковується прем’єру. Саме такі вимоги були 

висунені під час Революції Гідності, щоб запобігти у майбутньому будь-яким 

новим спробам узурпації влади будь-ким. Це обіцяли на позачергових 

парламентських виборах 2014 р. всі політичні сили Майдану, закріпили це у 

Коаліційній Угоді 5 фракцій (понад 300 парламентарів) після перемоги на них. 

Здавалося б, є конституційна більшість, залишилося лише виконати обіцяне.  

  Проте незабаром у провладній коаліції залишилося тільки дві фракції, 

лише поповненням позафракційними депутатами її вдалося зберегти на папері. 

До того ж, за півроку до чергових президентських і за рік до парламентських 

виборів пропонується щонайменше дві моделі політичної реформи. 

Моделі політичної реформи 2018 р.  

П. Порошенко Ю. Тимошенко 

«Конституційні можливості Президента, 

передбачені парламентсько-президент - 

ською формою правління … 

неприйнятними вважаю ті пропозиції, 

які просувають явно недемократичні 

моделі. Хтось … адвокатує «освічений 

авторитаризм», а хтось камуфлює його 

в «парламентаризм канцлерського 

типу» … там у канцлера повноважень 

більше, ніж у кайзера, а в «рейхстазі» 

– по суті однопартійна система» 

«Новий Курс»: У разі перемоги на 

виборах президента обіцяє негайно 

провести референдум для 

прийняття нової конституції 

України і перетворення країни на 

парламентську республіку. «… ви 

зможете всенародно обирати 

канцлера, разом з більшістю в 

парламент… замість слова 

«канцлер» можна використовувати 

«гетьман» або «прем’єр-міністр»  
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5. Стратегія та тактика політичного розвитку України відповідно до її   

Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. 

Поряд з об’єктивними причинами системної кризи перехідного періоду, 

важливого значення набувають і суб’єктивні чинники. Про численні обіцянки 

політиків, можновладців забували, політичне протистояння, особисті амбіції чи 

професійна некомпетентність заважали. Завжди знаходили пояснення причин 

невдач «попередників», замість дієвих способів подолання негараздів. 

Здавалося б, після перемоги Революції Гідності все мало б змінитись, системну 

кризу вдасться подолати консолідованими зусиллями української влади, 

громадянського суспільства та завдяки допомозі партнерів з демократичних 

країн Заходу. Справа це непроста, потребує послідовних, рішучих дій, та й ще в 

умовах гібридної війни РФ проти України, окупації нею Криму, 1/3 Донбасу. 

Тому величезне значення має набуття чинності в повному обсязі (із 

економічним блоком та Зоною вільної торгівлі) Угоди про Асоціацію з ЄС                  

1 вересня 2017 р. після ратифікації її всіма 29 країнами-членами Євросоюзу. 

Вона має «дорожню карту», яка має розглядатися як стратегічний план дій 

України щодо євроінтеграції та передбачає відповідні тактичні кроки щодо 

його реалізації, щорічну звітність влади та моніторинг структурами ЄС. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС налічує 1200 сторінок і 

складається з Преамбули, семи розділів, 43 Додатків (визначені нормативні 

акти ЄС, що мають бути ухвалені до визначеної дати) і трьох протоколів. 

Преамбула – вступна декларація до Угоди, яка визначає мету і базові її засади. 

Відображені найважливіші аспекти відносин між ЄС і Україною. … містить 

істотні посилання на спільні цінності та визначає рамки всієї Угоди. 

Сім розділів: «Загальні принципи», «Політичне співробітництво і 

зовнішня політика та політика безпеки», «Юстиція, свобода і безпека», 

«Торгівля та суміжні питання (ГВЗВТ)», «Економічна та галузева співпраця», 

«Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством». Текст Угоди також 

містить інституційні, загальні та прикінцеві положення. 
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Розділ І. Загальні принципи, де визначені загальні засади, які є 

підґрунтям для внутрішніх і зовнішніх процедур Асоціації між ЄС та Україною. 

Такі принципи, як дотримання принципів демократії, прав і свобод людини, 

верховенства права; забезпечення дотримання принципів суверенності та 

територіальної цілісності, непорушності кордонів і незалежності… 

[Загальний огляд Угоди Асоціації між ЄС та Україною //Електронний ресурс// 

Режим доступу до ресурсу: https://eu-ua.org/ohliad-uhody-pro-asotsiatsiiu] 

«Багатьом зрозуміло, що за останні роки Україна зробила більше, аніж 

за попередні двадцять років», – Єврокомісар з питань європейської політики 

сусідства та розширення Йоганнес Ган, який указав на прогрес України у 

виконанні Угоди про асоціацію та поглибленої та всеосяжної зони вільної 

торгівлі з Європейським Союзом. Утім, він не перший, хто порівнює зроблене 

раніше і тепер, і такі оцінки є досить об’єктивними. Це стверджують і 

міжнародні фінансові організації, і Світовий банк, і Міжнародний валютний 

фонд, і основні наші партнери зі США і ЄС. 

«Заспокоїтися і почити на лаврах ми могли би лише у тому випадку, 

якби високі оцінки наших західних партнерів поділяло українське 

суспільство, – якщо не все, то бодай переважна його частина. А якщо 70 % 

людей вважає, що країна рухається в неправильному напрямку, це означає, що 

ми всі разом – влада і органи місцевого самоврядування, недопрацьовуємо.  

По-друге, більшість реформ має далекосяжний стратегічний характер: 

негативні й болісні аспекти проявляються одразу, а позитивні зміни даються 

взнаки за рік, за два, за три, або навіть більше. 

По-третє, ми хоча й відновили економічне зростання, але темпи його 

наразі недостатні, щоб відновлення рівня життя людей відчули в усіх 

регіонах і соціальних верствах. Щоб ми перестали бути однією з найбідніших 

країн Європи …», – Президент України П. Порошенко. [П. Порошенко Виступ 

на Сьомому засіданні Ради регіонального розвитку 12.11.2018 //Електронний 

ресурс//Режим доступу до ресурсу: https://www.president.gov.ua/news/vistup-

prezidenta-ukrayini-na-vidkritti-somogo-zasidannya-ra-50986] 

https://eu-ua.org/node/125
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 6. Політичні культура, свідомість, ідеологія. 

Політична культура – важлива складова як духовної культури, так і 

політичної системи. Поняття «політична культура» має 3 характерні ознаки: 

     – це не лише політична свідомість, а й політична поведінка; 

     – це сукупність уявлень про найкращу політичну систему, які обумовлюють 

політичну діяльність людей; 

     – не лише раціональні чинники політичної поведінки, а і її емоційні прояви. 

    Отже, структура політичної культури має два компоненти (політична 

свідомість і політична поведінка). 

Структура політичної культури 

 

Політичні 

знання, 

вірування 

Політична  

ідеологія і  

психологія 

Політичний 

досвід, традиції, 

норми 

Засоби  

політичної  

діяльності 

  

Політичні та моральні норми суспільства, відображення їх у законодавстві. 

 

Основні функції політичної культури: 

Пізнавально - 

практична 

. 

Нормативно -

регулювальна.. 

Виховна 

 

Політична 

соціалізація 

 

Типи політичних культур та їх ознаки (Г. Алмонд) 

Англо-

американська 

Континентально-

європейська 
Доіндустріальна Тоталітарна 

Світська, 

прагматична, 

конценсусна, 

толерантна, 

законопослушна, 

центристська за 

симпатіями 

Плюралізм у всьому, 

світськість, розуміння 

політики як боротьби 

ідеалів Добра і Зла. 

Поляризація на 

правих і лівих, є і 

центризм, але слабше 

Ідеал – 

патріархальна 

сім’я, монарх, який 

тільки й може 

захистити своїх 

підданих, які 

прагнуть свободи 

Руйнація 

традицій, 

цінностей, 

ідеологізація, 

нетерпимість 

до іншого, 

насильство  
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     Політична свідомість – це опосередковане відображення політичного життя 

через знання, вірування, психологію, ідеологію та дії. Різновиди політичної 

свідомості: суспільна, національна, релігійна, класова, групова, особистісна, 

громадська думка.  

Три основні аспекти політичної свідомості 

Політико-психологічний  

(почуття, настрої…) 

Політико-ідеологічний  

(ідеал,  доктрина...) 

     Політико-дійовий 

(консерватори, радикали) 

  

Різновиди політичної свідомості 

 

За суб’єктом:  

суспільна, масова, класова, групова 

національна, особиста, громадська думка 

За ставленням до влади: 

автократична та демократична 

політична свідомість 

 

Структура політичної свідомості 

За глибиною 

відображення: 

буденна і теоретична 

За способом відображення: 

суспільна  психологія та 

ідеологія 

За предметом: 

форми суспільної 

свідомості 

 

Політична ідеологія – найвпливовіша форма політичної свідомості, яка 

реалізується в конкретних політико-ідеологічних доктринах, що відображають 

мотивацію та шляхи соціальних груп до влади, впливу на неї чи її політику.  

На відміну від науки, політична ідеологія – це не лише знання 

політичного життя, а й оцінювання політичних процесів, позицій, інтересів 

соціальних груп, партій – носіїв цієї ідеології. 

Структура політичної ідеології 

Політичні 

теорії 

Суспільно-політичні ідеали, 

цінності 

Концепції політичного розвитку, 

програми 

 

Погляди різних політичних сил, їх лідерів – політичні доктрини, у яких 

відображаються розуміння політичної системи та засоби розв’язання проблем. 
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Політологічний словник 

      Артикуляція інтересів – функція політичної системи, що полягає у 

виявленні групами інтересів, громадськими об’єднаннями за допомогою засобів 

масової комунікації вимог громадян, спрямованих до політичної системи. 

     Волюнтаризм – соціально-політична практика, що визначається залежністю 

від суб'єктивних бажань і довільних рішень осіб, які її здійснюють. 

     Деідеологізація – усунення впливу ідеології на масову політичну свідомість 

і суспільні процеси. 

     Демократизація – політичний процес, що характеризується розширенням 

політичних прав і свобод громадян, плюралізмом, децентралізацією державної 

влади, розбудовою громадянського суспільства. 

     Децентралізація – делегування центральними органами державної влади 

певних повноважень на місцевий рівень. 

     Імперативний мандат – дострокове відкликання депутатів, що не виконали 

зобов’язань перед партією, за списками якої вони були вибрані.   

     Клептократія – посадовці, які використовують своє положення для 

особистого збагачення розкраданням бюджетних коштів чи корупцією. 

Самостійна робота № 4 

      Тема. Напрями реформування політичної системи України. 

     1. Досвід модернізації політичних систем країн ЄС. 

     2. Рекомендації ЄС щодо реформування політичної системи України. 

     3. Проблеми наближення українських реалій до європейських стандартів. 

Питання для самоперевірки 

        1. Що таке перехідний період і скільки він триватиме в Україні? 

        2. Що потрібно змінити у структурі системи влади в Україні? 

        3. Які є національні та соціальні концепції державотворення в Україні? 

        4. Що таке політична реформа, які її  моделі оптимальні для України?  

        5. Чого не вистачає в Україні для  швидкого подолання системної кризи? 

        6. У чому зміст політичної культури, політичної свідомості та ідеології?  

     Література: [1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18]. 
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     Тема 5  Основні політичні течії, партії, еліта, лідерство, виборчі 

системи, політичні маркетинг і менеджмент 

        Мета: порівняти основні політичні течії,  проаналізувати різновиди партій, 

еволюцію виборчих систем, особливості політичних маркетингу і менеджменту. 

 План 

      1. Політичні течії: лібералізм і консерватизм. 

      2. Комунізм, соціал-демократія, націоналізм, фашизм і нацизм. 

      3. Партії, партійні системи, партійно-політичний спектр світу та України. 

      4.  Політична еліта і політичне лідерство (концепції, типологія, реальність). 

      5. Виборчі системи, політичні маркетинг і менеджмент у сучасній Україні. 

Теми рефератів 

     1. Громадські організації, партії,  їх значення у політичному житті України. 

      2. Специфіка формування національної еліти в Україні. 

     3. Політичні маркетинг і менеджмент в українських реаліях. 

Основні тези для підготовки до теми № 5 

     1. Політичні течії: лібералізм і консерватизм. 

Лібералізм Консерватизм 

Ідеологи: Дж. Локк, Ш. Монтеск’є,        

Г. Гегель, І. Кант, Т. Джефферсон, 

М. Сперанський, М. Драгоманов.     В 

основі – свобода, конкуренція, 

ринкові відносини. В економічне 

життя держава не втручається: 

«держава – нічний сторож».  

    Неолібералізм допускає державне 

регулювання економіки, мета –  

«держава добробуту». Практичне 

втілення в «Новому курсі» 

Президента США Ф. Рузвельта.  

    Д. Гелбрейт: теорія конвергенції 
(змішування окремих рис різних 

політичних систем: ринку і соц. 

захисту малозабезпечених). Д. Белл: 

концепція постіндустріального 

суспільства посилення фактора 

знань, інформації, захист довкілля)  

Ідеологи: Ф. Шатобріан. Едм. Берк, 

А. Гамильтон, Дж. Адамс, О. Бісмарк, 

Дізраелі, Вяч. Липинський. В основі – 

два основних принципи: апологія 

традиції та ностальгія за  втраченим 

соціальним статусом. «Держава – це 

поліцейський на сторожі капіталу». 

 Неоконсерватизм ХХ ст. проявився в 

«тетчеризмі» та «рейганоміці» 

Р. Рейган, М. Тетчер – за  необхідність 

обмеження державного втручання в 

економіку й посилення значення 

ринкових механізмів, в соціальній 

сфері – скорочення бюджетних 

соціальних витрат. Тетчеризм змінив 

«постнеоконсерватизм», за якого 

питання «соціальної держави»  

одночасно з «демократією власників», 

ринковою економікою є пріоритетними  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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     2. Комунізм, соціал-демократія, націоналізм, фашизм і нацизм. 

    Соціалізм (марксизм) і соціал-демократія мають спільні джерела 

походження й досить широке розповсюдження у світі ХІХ–ХХ ст. Їх об’єднує 

концептуальна ідея подолання відчуження людини від праці, засобів 

виробництва, але роз’єднують засоби досягнення цього та політичні режими.  

    Соціалізм-марксизм з утопії перетворився на антиутопію, комунізм, 

ленінізм – сталінізм-маоїзм,  жорстокі тоталітарні режими, які зазнали краху 

наприкінці ХХ ст. У суспільних відносинах комуністичне вчення наголошує на 

зверхності інтересів колективу над інтересами окремої людини, на 

абсолютній домінанті, підкоренні людської особистості інтересам спільноти. 

Відчуження приватних інтересів особи в комунізмі починається зі 

скасування приватної власності на засоби виробництва. 

    Після руйнації політичного ладу СРСР та в країнах Східної Європи 

наприкінці XX ст., комуністичні тоталітарні режими зазнали краху у світі 

(залишилися лише в Північній Кореї та Кубі). У Чехії 1993 року був прийнятий 

Закон про протиправність комуністичного режиму й опору проти нього, у 

якому зокрема комуністичний режим був названий «злочинним, нелегітимним і 

неприйнятним». Подібний закон 1996 року прийняв і Словацький парламент. 

Конституція Польщі 1997 року містить статтю, що забороняє існування 

організацій, що проповідують «тоталітарні методи і практики діяльності 

нацизму, фашизму і комунізму». В Україні тільки після Революції Гідності  

2015 року були прийняті закони щодо декомунізації, заборонена 

пропаганда, символіка комунізму та  нацизму.  

       Соціал-демократія замість революцій стала на шлях реформізму. З кінця 

XIX ст. (Е. Бернштейн) соціалізм розглядається не як реальний суспільний 

лад, не через революцію, а соціалізацію капіталу (поліпшення умов життя), 

морально-політичний ідеал «кінцева мета ніщо, рух – усе». У XX ст. соціал-

демократія робить ставку на з’єднання «індивідуальної творчості» та 

«колективної солідарності», демократія проголошувалася найвищою 

цінністю, метою і засобом її досягнення.  
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        Згодом була сформульована концепція демократичного соціалізму, ідеї 

якої втілилися у розвинутих демократичних країнах Заходу: Швеції (робітники 

– співвласники підприємств); Франції (органи економічного самоврядування); 

ФРН (соціальне партнерство). Проте, в усіх цих країнах достатньо високий 

рівень економіки, тобто є можливість допомагати малозабезпеченим верствам 

населення. Але лише у Швеції, Фінляндії, позиції соціал-демократів 

дозволяють триматися їм при владі, перемагати опозицію, а у Франції, 

Німеччині, Австрії ці партії свої позиції втратили. У світі існує понад 80 соціал-

демократичних партій, з яких більш як 30 партій були правлячими або входили 

до урядових коаліцій. Понад 70 соціал-демократичних партій (17 млн чоловік), 

об’єднані в Соціалістичний Інтернаціонал.  

   Націоналізм є такою соціально-політичною течією, для якої головна 

цінність – не людина чи соціальна спільнота, а нація. В основу покладено 

визнання унікальності національної культури, менталітету лише свого етносу. 

На думку  академіка Мирослава Поповича, критерієм  ставлення до того чи 

іншого націоналістичного руху мають бути взяті загальнолюдські цінності 

і, у разі готовності спалити все заради національних інтересів, будь-який 

суспільно-політичний рух не прийнятний. Так само й у разі проявів ксенофобії, 

антисемітизму, нетолерантності у ставленні до інших людей.     

       Під час Великої французької революції повсталі маси йшли з гаслом «Хай 

буде нація!», а у конституції Франції записали: «Суверенітет належить нації, 

ані група людей, ані окремі особи не можуть його привласнити». Нового 

імпульсу націоналізм набув в епоху руйнації колоніальної системи і боротьби 

народів за рівноправність у всіх сферах, за незалежність держав. Й нині 

націоналізм окремих націй може мати позитивне значення для опору 

великодержавному шовінізму (націоналізму переважаючої нації). Це 

стосується і збереження національної культури, мови, ідентичності. Водночас 

радикальні націоналісти заважають консолідації багатонаціональних націй. 

Слушна порада Лесі Українки майбутнім поколінням: «Космополітизм у 

цілях та ідеалах, націоналізм – у формах т  а засобах культурної праці».[14] 
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Фашизм і нацизм – антилюдські політичні концепції, офіційно засуджені 

на Нюрнберзькому процесі після Другої світової війни.  

Порівняльна таблиця «Фашизм та нацизм» 

 

Фашизм  

 

Нацизм (німецький фашизм НСДАП) 

Cформувався 1919 р. в Італії як синтез 

концепції нації – вищої реальності та 

соціальної справедливості (Д. Джентіче). 

Дуче Б. Муссоліні: «головне ідейне 

гасло: корпоративна єдність нації на 

основі спільності раси, держава – 

гарант». Проти індивідуалізму, 

лібералізму і демократичних цінностей. 

Після захоплення влади – агресія в 

зовнішній політиці, терор проти всіх 

незгодних, тотальний державний 

контроль над усім, усунення 

демократичних свобод та інституцій, 

мілітаризація усіх галузей 

суспільного життя, залякування 

населення        

З 1919 р. ідеологія НСДАП: расизм, 

антисемітизм, шовінізм, анти-

демократизм, марення світовим 

пануванням вищої арійської раси. 
«Надлюдина», фюрер – А. Гітлер  

Решта людей (не німці) – тварини, 

яких можна знищувати, культ сили, 

тотальний терор, нетерпимість до 

інакомислення. Голокост – знищення 

євреїв, циган. Неонацизм – виник у 

60-ті рр. XX ст. На другому місці –  

гітлерівська расистська теза про 

перевагу німців над іншими 

народами. (Білі протиставляються 

«кольоровим» або росіяни-слов’яни – 

євреям, кавказцям, азіатам) 

 

Живучість неонацизму може бути пояснена привабливістю для 

психологічного стану тих, хто шукає «винних» у своїх соціально-

економічних негараздах. «Неонацизм – це термін, який означає невеликий 

сегмент право-екстремістських груп, наголошує на питаннях етнічної 

чистоти, пропагує символи, ідеологію діячів Третього Рейху», – керівник 

міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин В. Ліхачов.  

В ідеології «Свободи», «Правого сектору», «Національного корпусу» 

неонацистських уявлень та ідей немає. Вони не використовуються 

офіційно жодною політичною партією в Україні, але кожна на 

регіональному рівні має представників, які активно використовують 

неонацистську символіку та риторику. Експерт інституту Євроатлантичного 

співробітництва [Уляна Бойчук  Хто такі неонацисти та чи є вони в Україні                  

5 травня, 2018 р. //Електронний ресурс// Режим доступу до ресурсу: 

https://hromadske.ua/posts/neonatsysty] 

https://hromadske.ua/authors/uliana-boichuk
https://hromadske.ua/posts/neonatsysty
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     3. Партії, партійні системи, партійно-політичний спектр світу і України. 

       Політична партія – добровільне об’єднання громадян, що виражає 

інтереси певних соціальних верств і груп на засадах відповідної ідеології, 

маючи свою структуру і ступінь організованості, щоб здобути, утримати 

державну владу і впливати на неї, реалізувати свої програми. 

     Серед об`єднань громадян політичні партії в демократичних країнах 

мають вирішальне значення. В Україні  абсолютна більшість партій –  

політичні проекти чи «акціонерні товариства» лідерського типу, без будь-якої 

політичної відповідальності їх представників при владі.  

Функції політичних партій 

Представницька 

 

 

Комунікативно- 

інформаційна 
 

Кадрово-

соціальна 

Політико-

інтеграційна 

 

Основні відмінності від  громадських організацій. 

      Питання  Політичні партії України Громадські організації 

1. Членство та 

його обмеження 

 

 

 

 

Тільки дієздатні громадяни                

з 18 років, одночасно – в одній;  

Заборона членства для 

військовослужбовців, 

правоохоронців, прокурорів,  

суддів, податківців 

Будь-х то, незалежно 

від громадянства, віком 

згідно зі Статутом, 

можливе членство 

одночасно в різних  

організаціях 

2. Легітимізація, 

організаційні 

структури та їх 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тільки всеукраїнського 

масштабу, охоплення 2/3 

регіонів, реєстрація у 

міністерстві юстиції, а її 

скасування – виключно у суді; 

Заборона створення і діяльності 

організаційних структур 

партій в органах виконавчої, 

судової влади, виконкомах 

місцевих рад, військових 

формуваннях; на державних 

підприємствах,  у навчальних 

закладах та інших державних, 

комунальних установах. 

Заборона керівних органів із-

за кордону (як ЦК КПРС в 

СРСР) та від негромадян 

Заборона фінансування із- за 

кордону та від негромадян  
 

Можливі міжнародні, 

усеукраїнські, місцеві  

з відповідною  

реєстрацією у 

виконкомах місцевих 

рад або повідомленням; 

діяльність будь-де у 

позаробочий, поза-

навчальний час. 

Дозволяється керувати 

та отримувати кошти  

із-за кордону від будь-

кого 
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Класифікація політичних партій 

 

За соціальною 

базою 

За ідеологією та  

цілями 

За методами 

боротьби 

За організаційним 

оформленням 

буржуазні, 

пролетарські,  

селянські, 

станові,  

релігійні, 

етнічні, статеві 

ліберальні, 

консервативні, 

соціал-демократичні,  

клерикальні, 

націоналістичні 

фашистські 

терористичні,  

реформістські 

революційні, 

радикальні,  

легальні, 

нелегальні 

Масові (з колективним 

чи індивідуальним  

членством). 

Кадрові: неформальні  

об’єднання впливових, 

політиків 

 

Основні різновиди партійних систем 

Безпартійні 

 

Однопартійні  

 

Багатопартійні  

 

Квазіпартійні  

 

      В Україні партійна система є штучною «надбудовою» над суспільством 

і тому може бути охарактеризована як «імітаційна». Причини цих явищ 

викликані суцільною недовірою людей квазіпартіям,  а громадяни, 

перетворені ними на електорат, керуються патерналістською психологією та 

чекають «месію».  Можливі різні сценарії розвитку партійної системи. 

Найкращий з них – формування в Україні у короткостроковій перспективі 

багатопартійної партійної системи. Але слід ураховувати, що для України 

спроби сформувати двопартійну систему небезпечні та несуть реальну 

загрозу цілісності державі, на чому наголошує більшість експертів.    

        Сучасний партійно-політичний спектр у світі 
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Партійно-політичний спектр сучасної України. 

Центристи 

                                                                   ПЗ,«ГП» 

                                                              «Відродження», «НФ»,       
                                                       «Батьківщина», БПП«Солідарність» 

                   Лівоцентристи   РПЛ,  «НКр.»,             «Самопоміч»,  Правоцентристи             

                                               «Оп.Бл.»+«ОП-ЗЖ»,«НК»,«СН»,«УкроП», 

                                            Проросійська  «Основа», Агр.П. ЄС і НАТО 

                                          орієнтація, РПЦ    «Хвиля», «РНС».Пр.ЦвУ   

                              Ліві   СПУ, УСДП (ППЛК),«Альтернатива»,«Свобода»праві» 

                                       КПУ(?),                «Справедливість»  «Пр.С», «НК» 

                                      КПУ(о)                     нетерпимість           ОУН, КУН,  

              Ультраліві  КПРС         радикальні методи боротьби С-14,ПУкр. Ультраправі 

                                    За СРСР                                        за моноетнічну націю 

 

Скорочення у схемі та коментарі: 

      Парламентські партії (мають у ВР фракції та групи): БПП «Солідарність» 

– Блок П. Порошенка; «НФ» – Народний Фронт (А. Яценюк); «Самопоміч»     

(А. Садовий) – правоцентристи в усіх питаннях. «Батьківщина»                                    

(Ю. Тимошенко), РПЛ – Радикальна партія Ляшка, «Відродження»                            

(В. Бондар),  – в соціальних  питаннях – лівоцентристи, а в національних, 

геополітичних – правоцентристи; «Опозиційний Блок» (Новінський, Вілкул) 

«Опозиційний Блок За Життя» (Ю. Бойко, В. Медведчук) – лівоцентристи.       

     Позапарламентські партії (не мають фракцій, груп, але є окремі нардепи): 

ГП – «Громадянська позиція» (А. Гриценко), НК – «Народний Контроль» 

(Добродомов), «Альтернатива» (Є. Фирсов), «Хвиля» (В. Чумак), «РНС» – Рух 

Нових Сил (Д. Сакварелідзе), «УкроП» – українська партія патріотів                        

(О. Шевченко) – опозиційні партії правого центру. «Свобода» (О.Тягнибок), 

НК – «Національний корпус» (Білецький), ПС – Правий сектор (екс голова –              

Д. Ярош) – праві (націоналісти). СПУ – соціалісти (І.Ківа), УСДП (екс-партія 

простих людей С. Капліна) – лівий центр, популісти (змагаються за колишній  

електорат КПУ). Ультраправі – малочисельні радикальні маргінали. 

 На «смітнику історії» опинились колись правлячі, парламентські партії: 

«Громада», НДП (екс-прем’єрів П. Лазаренка і В. Пустовойтенка), СДПУ(о), 

НПУ(екс-голів АП і екс- керівників ВР В. Медведчука, В. Литвина), «НУ», 

«ПР» (3-го Президента України В. Ющенка та 4-го – В. Януковича)….  
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     4.  Політична еліта та політичне лідерство (концепції, типологія). 

      Політичні еліти – це особливі соціальні організми, які мають такі 

ознаки: максимальна концентрація влади; рекрутування новобранців 

переважно з вищих соціальних верств; спільність поглядів, інтересів і прагнень.  

Класичні концепції еліт наприкінці XIX–на початку XX століть 

Гаетано Моска, Вільфредо  Парето та Роберта Міхельса створили підґрунтя 

«макіавеллістської школи». Хоча їхні ідеї критикуються сучасними вченими за 

ігнорування демократичних цінностей, вони містять багато цікавих положень.  

 Сучасні теорії еліт 

Ціннісні     

теорії  

Елітарної  

демократії 

Плюралістичні 

(функціональні) 

Ліволіберальні 

теорії  

 

Процес політичної елітаризації в Україні має свої особливості: 

     1) управлінська безпорадність керівної політичної  еліти;  

     2) комплекс проблем значно перевершує сучасні можливості держави;.  

     3) українське суспільство політично розколоте; 

     4) декларації лідерів і їхні практичні дії разюче розходяться;  

      5) у масовій свідомості не вірять ні владі, ні опозиції.  

Політичне лідерство – це суспільно-політичний інститут, за якого одна або 

кілька осіб беруть на себе функції провідника певної соціальної групи, партії, 

організації чи руху, держави чи суспільства. У політичній науці існує багато 

теорій, концепцій і трактувань лідерства.  

Погляди на політичне лідерство 

 

Н. Макіавеллі Ф. Ніцше К. Маркс 

Політичний лідер 

використовує будь-які 

засоби для збереження 

свого панування 

Лідер – вищий 

біологічний тип людини, 

який ігнорує мораль, 

культуру  

Лідер – виразник 

інтересів і волі класу, 

позитивна роль в історії 

за підтримки  народу 
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     У політології виділяють такі основні риси політичного лідерства: 

     а) вплив, авторитет, влада і контроль над іншими; 

     б) «підприємництво» на «політичному ринку», де обговорюють розв’язання 

соціальних проблем на керівні посади; 

     в) символ спільності, зразок політичної поведінки групи, здатний 

реалізувати її інтереси за допомогою влади; 

     г) набір особистісних соціально-психологічних якостей лідера.  

В Україні політичні лідери переважно значно впливовіші, ніж політичні 

сили, які за ними стоять. Водночас після приходу їх до влади, дуже часто 

настає суцільне розчарування. Буває й навпаки, якщо вони через  різні причини 

самі йдуть з посад, або під тиском, – їх повернення чекають, бо люблять 

«героїв» і «несправедливо ображених».  

     5. Виборчі системи, політичні маркетинг і менеджмент в Україні. 

Особливе значення інституту виборів для самої суті демократії причинило 

той унікальний факт, що для національного за своєю природою об’єктивного 

виборчого права, як для жодного іншого правового інституту, розроблені 

загальновизнані міжнародні стандарти, дотримання яких постійно привертає 

увагу міжнародної громадськості. Існують кілька основних різновидів 

виборчих систем, основні – це мажоритарна та пропорційна, але 

використовуються ще певною мірою, у різних країнах – змішана та куріальна. 

Можна визначити три різновиди мажоритарної виборчої системи: абсолютної 

та відносної більшості (плюральна). Пропорційна виборча система забезпечує 

отримання партіями і блоками такої кількості місць у парламенті, яка 

приблизно пропорційна кількості відданих за них голосів у масштабах усієї 

країни. Змішана виборча система, що застосовувалася в Україні на 

парламентських виборах 1998, 2002, 2012, 2014 років, мала на меті поєднання 

переваг мажоритарної та пропорційної систем, але її застосування в умовах 

олігархічної квазіпартійності лише посилило їх недоліки Куріальні виборчі 

системи створюються в суспільствах, де існує гостра проблема забезпечення 

представництва у парламенті нечисленних етнічних або соціальних груп.  
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       Розвиток і реформування виборчої системи в Україні у  90-х роках           

ХХ ст. і понині пройшли кілька основних етапів: 

      1) мажоритарні вибори за системою абсолютної більшості та обов’язковості 

50 %-ї явки виборців – у 1990 та 1994 роках; 

      2) вибори ВР України за «змішаною системою» (50 на 50 %) з прохідним 

бар`єром (у пропорційній частині) 4 %, із можливістю одночасного висування 

кандидатів від партій та блоків по мажоритарних округах та загальнодержавних 

партійних списках – у 1998 р. і без такої можливості (після відповідного 

рішення Конституційного суду) – у  2002 р. [4, 850]; 

           3) пропорційна виборча система із «закритими списками» від партій та 

блоків з прохідним бар`єром 3 %  на чергових виборах парламенту 2006 р. (без 

вимоги 50 % явки виборців) та на позачергових – 2007 р. (з обов`язковістю                

50 % явки виборців); 

       4)  2010 р. для місцевих рад, 2012 р. до парламенту відбулися чергові, а у 

2014 р. – позачергові вибори (до ВР) за «змішаною системою» 50 на 50 %, з 

прохідним бар`єром 5 %, без участі блоків і відсутності графи «проти всіх».  

       Щодо необхідності зміни виборчого законодавства України є безліч 

резолюцій ПАРЄ, Європарламенту, Венеціанської комісії, де наголошувалося 

на доречності запровадити пропорційну виборчу систему з «відкритими 

регіональними списками». Понад 300 парламентарів з 5 фракцій, які утворили 

коаліцію «Європейська Україна», записали в Угоду зобов’язання щодо такої 

зміни виборчої системи, як до ВР, так і до міських, районних та обласних рад. 

Лише для виборів до цих місцевих рад змінили такий закон і провели за ним 

вибори 2015 р. Проте, всі тотожні законопроекти щодо виборів парламенту за 

такою системою, Виборчий кодекс прийняли лише в першому читанні, 

зареєстрували альтернативні законопроекти (там є і повернення «закритих 

списків», і мажоритарки, і збереження  змішаної в/системи). Тобто, знову право 

в Україні опинилось у полоні політичної доцільності. Нарешті і виборцям варто 

зрозуміти, що ігнорування виборів, чи продаж свого голосу – це консервація 

або погіршення нинішнього життя. 
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Політологічний словник 

     Абсентеїзм – ухилення виборців від участі у виборах, їх бойкот, стаючи 

масовим явищем, становить суттєву загрозу легітимності політичної влади. 

     Електорат – коло осіб, які мають право брати участь у виборах; сукупність 

виборців, які підтримують певну політичну партію або кандидата. 

     Демагогія – нездійсненні обіцянки, викривлення фактів, використовувані 

політичними лідерами або угрупованнями для досягнення власних цілей. 

     Істеблішмент– правляча еліта, що займає ключові позиції у владі. 

     Мерітократія – влада найкращих, найбільш гідних  і  талановитих  людей. 

     Політична амбівалентність — двоїстість чуттєвих переживань, коли один і 

той самий об’єкт викликає в людини одночасно два протилежних почуття, 

тобто неоднозначність у ставленні особи до системи цінностей.  

Самостійна робота № 5 

    Тема. Опозиція та її значення у політичному житті сучасної України. 

     1. Світовий досвід опозиційної діяльності в демократичних країнах. 

     2. Партійно-політичний спектр української парламентської опозиції. 

     3. Проблеми  ефективної опозиційної діяльності та способи їх вирішення. 

Питання для самоперевірки 

         1. Які характерні ознаки основних політичних течій сучасності та які вони 

мають перспективи? 

         2. Чого не вистачає Україні, щоб партії були справжньою складовою 

громадянського суспільства? Які особливості партійно-політичного спектру 

сучасної України? 

     3. Яке призначення  політичної еліти в державотворенні України? 

     4. Як відрізнити справжнього лідера від  уявного «халіфа на годину»? 

     5. Як вибрати оптимальну виборчу систему та що для цього потрібно? Що 

таке «політична інженерія», «PR–технології»? 

      Література: [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18]. 
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         Тема 6 Трансформація політичних систем пострадянських і пост- 

тоталітарних країн Східної Європи, теорія і практика міжнаціональних 

відносин та національна політика різних держав  

 Мета: порівняти трансформацію політичних моделей посттоталітарних 

країн Східної Європи та пострадянського простору, проаналізувати теорію та 

практику міжнаціональних відносин і національної політики цих держав. 

План 

     1. Російська, Білоруська і Молдавська політичні моделі. 

     2. Особливості  політичного розвитку Закавказьких і Центральноазіатських 

пострадянських держав.  

     3. Західноєвропейські моделі країн Балтії та Східної Європи. 

     4. Право націй на самовизначення та складність його реалізації. 

Теорія та практика національної політики в СРСР. 

     5. Проблеми міжнаціональних відносин у пострадянських країнах. 

Національна політика в Україні. 

Теми рефератів 

     1. «Залізний закон олігархії» Р. Міхельса і посттоталітарні країни  Європи. 

     2. Досвід західноєвропейської модернізації в Східній Європі. 

     3. Націоналізм у соціально-політичному аспекті. Національна політика в 

сучасній Україні. 

      Література: [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18]. 

Основні тези для підготовки до теми № 6 

      1. Російська, Білоруська і Молдавська політичні моделі. 

      Трансформація політичних систем в Росії, Білорусії та Молдові 

відбувалася  досить суперечливо. Після переконливих результатів референдуму 

01.12.1991 в Україні розпад СРСР був неминучим. Президент РФ Б. Єльцин 

заявив: «Мы  «отпускаем» Украину с Белоруссией, предоставляя  равный 

статус с РФ. Пробил последний час советской империи. Россия отказывалась 

от противостояния с западной цивилизацией, от роли жандарма в решении 

национальных проблем…». [14, с.112] 
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 Проте, ці демократичні декларації 90-х років не витримали випробування 

соціально-економічними проблемами та імперською, психологією багатьох 

керманичів Кремля. Хоча в РФ провалилася спроба комуністичного реваншу, 

у жовтні 1993 р. ще зберігались основні права, свободи, плюралізм ЗМІ, але все 

змінилося в перші десятиліття ХХІ ст. Ледве уникнувши імпічменту 

наприкінці 90-х років Президент РФ Б. Єльцин оголосив своїм спадкоємцем 

вихідця з КДБ-ФСБ В. Путіна, який мав би навести лад у країні. 2000 р. він 

переміг на виборах і розпочав це робити під гаслами «керованої демократії».      

         Поступово обмежувалися права та свободи, зміцнювалася клановість 

економіки, посилювалася значущість силових структур, переслідувалися 

неслухняні опозиціонери, бізнесмени, встановлювався абсолютний контроль 

над ЗМІ. Водночас підтримка населенням на виборах робить цей режим 

легітимним. Особливо налякали Кремль «кольорові революції» 2004–2005 р.р. 

у Грузії та в Україні. Посилили пропаганду, економічний, політичний тиск, 

почали готуватися до можливих силових сценаріїв протидії. 2008 р. РФ 

фактично безкарно здійснила агресію проти Грузії, відірвала від неї Абхазію та 

Південну Осетію, визнала їх незалежність і створила там свої військові бази.     

         2009 р., використовуючи протиріччя між Президентом В. Ющенком та 

прем’єром  Ю. Тимошенко, Кремль нав’язав Україні газову угоду, аж до 2019р. 

(її кабальність була визнана Стокгольмським арбітражем у лютому 2018 р.). 

2010 р. керманичі РФ раділи перемозі на президентських виборах В. Януковича 

та домоглися від нього відмови від курсу до НАТО, продовження оренди 

ЧФ РФ до 2042 р., наповнили його оточення агентами ФСБ. 

         Водночас, у самій РФ провладна партія «Единая Россия» для багатьох 

сприймалась як «партія шахраїв та злодіїв», а «підправлені» 2011 р. 

результати думських виборів були приводом до протестів. До президентських 

виборів 2012 р. обіцяли демократизацію, але після переобрання В. Путіна 

президентом, «передумали». Політолог Л. Шевцова – про путінську Росію: 

«В РФ – режим умирающего самодержавия пытается продлить свою жизнь 

любой ценой: Аннексия Крыма, вторжение в Украину в 2014 г.». [15] 
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Трансформація політичних систем Білорусії та Молдови 

Білорусь     Молдова 

   Білорусь – остання авторитарна 

країна Європи, опинилася майже в 

міжнародній ізоляції через 

недемократичність політичного 

режиму та недостатню легітимність 

влади. Білорусь – президентсько-

парламентська республіка. 

Конституція в новій редакції 

затверджена референдумом 

1996р., а зміни 2004 р. зняли 

обмеження двох термінів 

перебування при владі Президента. 

Парламент повністю залежить від 

нього. У90-і роки він пропонував 

створити спільні парламент, валюту 

і об’єднати правові системи, 

говорили навіть про спільний 

прапор з двома жовтими зірками на 

червоному тлі.      

     Але після незгоди білоруського 

лідера погодитися з образливою 

пропозицією В. Путіна про вступ 

областей Білорусії до складу РФ 

курс на поглиблену інтеграцію з РФ 

зайшов у політичний кут. Але 

відмовлятись від економічних 

пільг О. Лукашенко не поспішає. 

Ось пояснення цього  журналіста з 

РФ Л. Радзіховського: «никакого 

«союзного государства» нет… 

«Батька» давно понял, что к власти 

над Россией его российские элиты 

близко не подпустят – а отдавать им 

власть над Белоруссией он тем 

более не хочет…».  

    Водночас Росія активно просуває 

ідею об'єднання у Білорусі. 

Перший з’їзд організації «Союз» 

відбувся у липні 2018 р. у 

Вітебську. Керівник організації –

російський шовініст С. Бабурін. 

   17.09.2018 ініціатори об’єднання 

Білорусі з Росією провели свій захід 

на у білоруському Гродно. 

Білоруські ЗМІ проігнорували цю 

подію. Там йшлося про два 

братських народи та про їхнє 

об’єднання, на чому наголошували 

російські ЗМІ та їх «тролі». 

     На тлі ослаблення позицій Росії у Південно-

Східній Європі, збільшився вплив Румунії на 

Молдову. Самопроголошена Придністровська 

республіка (ПМР) стала  форпостом Росії на 

Балканах. Утвердження суверенітету Молдови та 

інтеграція етнічних меншин стали істотною 

проблемою пострадянської доби. Що 

супроводжувалось розколом політичних еліт та її 

політичним протистоянням.    

     Переконливо перемагаючи під час парламентських 

виборів, Партія Комуністів (ПКРМ) знаходилася при 

владі в Молдові протягом 9 років. Молдова 

виявилася єдиною європейською країною, де 

компартія була правлячою партією, яка  прийшла 

до влади завдяки демократії. До того ж, хоча і була 

вибрана парламентсько-президентська форма 

правління, Президент Молдови обирався 

парламентом з 2001. ПКРМ мав тоді  абсолютну 

більшість, тому цю посаду займав з 2001 до 2009 р. їх 

лідер  В. Воронін.  Під час перебування комуністів у 

владі заради економічного прогресу зміцнювалась 

взаємодія з ЄС, у 2001 р. країна вступила до СОТ 

(раніше, ніж Україна (2008р.).  

 24 березня 2005 р. парламент Молдови прийняв 

Декларацію про політичне партнерство з метою 

реалізації завдань  європейської інтеграції. У квітні 

2007 року лідер ПКРМ оголосив про «ліберальну 

революцію», через рік уряд Молдови оприлюднив 

уражаючий список об’єктів, що підлягають 

приватизації. За час перебування комуністів у владі 

поліпшення життя громадян не відбулося. Тому 

ПКРМ програла парламентські вибори  2009 р. 
Більшість громадян проголосували за «нові партії»: 

ліберально-демократичну, демократичну й ліберальну. 

Комуністи обрати свого кандидата Президентом уже 

не змогли, а до дострокових виборів у липні 2009 

опозиція підписала Угоду про створення коаліції 

«Альянс за європейську інтеграцію»  (АЄІ І). 

      Однак місце країни в процесі євроінтеграції кожна 

партія Альянсу бачила по-своєму. Для одних це 

процес об’єднання із сусідньою державою – 

Румунією, для інших – входження в ЄС 

повноцінною самостійною державою, з орієнтацією 

на стандарти й цінності ліберальної демократії, для 

третіх – «серединний шлях», що передбачає 

можливість дружніх відносин з усіма. Посварились 

всі, але попри політичні конфлікти країна 

продовжувала рухатися курсом на європейську 

інтеграцію.  
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      Білорусь входить до Митного 

Союзу, Ташкентського договору,  

в ООН її представники голосують 

спільно з РФ, хоча незалежність 

Абхазії, Південної Осетії офіційно 

не визнали. О. Лукашенко заявив, 

що відсутність військової бази Росії 

в Білорусі є надуманою проблемою: 

«вона тут не потрібна». Водночас 

під час зустрічі з П. Порошенком 

у листопаді 2018 р. О. Лукашенко 
запевнив, що ніякої загрози з 

території Білорусії Україні не може 

бути, а він готовий «узяти на себе 

відповідальність за забезпечення 

миру в східних регіонах України і 

контроль на російсько-українсь-

кому кордоні, ураховуючи, що ці 

регіони є невід'ємною частиною 

України». Ця декларативна заява 

очікувано підтримки Кремля не 

отримала та нічого не вирішила 

     В листопаді 2013 р. у Вільнюсі Молдова 

парафувала угоду про асоціацію з ЄС і договір про 

зону вільної торгівлі з ЄС, а її громадяни з    28 

квітня 2014 р. отримали безвізовий режим.  

      Водночас корупційні скандали у правлячій 

коаліції та повільність реформ не дозволили 

суттєво поліпшити рівень життя громадян, чим 

скористалися соціалісти (ПСРМ) на чолі з                       

І. Додоном, разом з ПКРМ і лівими популістами 

проросійської орієнтації. Вони в усіх негараздах 

звинувачують Європейський вибір країни, пропонують 

змінити його на Митний Союз з РФ. 

      У результаті парламентських виборів            2014 

р. політичне поле – і праве, і ліве виявилося 

роздроблене (всі партії набрали по 15-20%), але 

більшість – у проєвропейських сил.  
      На президентських виборах 2016р. переміг                        

І. Додон, але в нього лише представницькі 

повноваження. Він лише до Москви їздить скаржитись 

та готується до чергових парламентських виборів 

квітня 2019 р., які загрожують реваншем 

демократичним силам 

        

     2. Особливості  політичного розвитку Закавказьких та 

Центральноазіатських пострадянських держав.  

Трансформація політичних систем пострадянських країн Закавказзя 

Грузія Азербайджан Вірменія 

    Від Президентської республіки 

З. Гамсахаурдіа до презид.-

парламентської Е. Шеварнадзе, 

М. Саакашвілі та парлам.-презид. 

2012р. і парламентської з 2018 р.  

Оксамитова «революція Троянд» 

2004 р. – старт грузинських 

реформ М. Саакашвілі, їх успіх у 

подоланні корупції, судовій 

правоохоронній системах, освіти 

сприятливі умови для бізнесу…. 

Тимчасове зростання безробіття, 

низькі соціальні стандарти. 

Розкол у таборі переможців, 

нові політичні протистояння, 

жорстке «наведення порядку».  
     Абхазія та Південна Осетія, 

агресія РФ, перетворення їх на її 

військові бази. Курс на НАТО 

та ЄС – консолідація 

грузинської нації 

Від Г. Алієва до його сина 

Ільхана президентсько-

парламентська модель 

балансує між інтересами 

Росії та США, Туреччини 

і ЄС. Нафта, газ – джерела 

економічного зростання.    

   Партнерство з НАТО, але 

без наміру вступити до 

нього. На території країни 

дозаправляються літаки 

США, але військові бази 

там заборонені. Проблема 

№ 1 – сепаратизм: само- 

проголошений   Нагірний 

Карабах, війна за нього з 

Вірменією. Є питання 

щодо  переслідування 

інакомислячих, свободою 

слова, демократичною 

опозицією 

Вірменія – през.-парлам. 

республіка, а з  2018 р. – 

парламентська Член 

Митного та оборонного 

союзу з РФ, яка має свою 

військову базу на 

території країни. 

Карабахське питання – 

загроза стабільності.  
У Вірменії не було 

«кольорової революції» 

до 2018 р. Але лідер 

протестного руху Нікол 

Пашинян за підтримки 

громадян тимчасово 

очолює уряд, змусив 

стару владу до 

дострокових парламент-

ських виборів, отримує 

на них перемогу та стає 
прем’єр-міністром 
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      Еволюція політичних систем пострадянських країн Центральної Азії 

      За часів СРСР до середньоазійських республік належали: Киргизія, 

Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан як переважно ісламський регіон. 

Казахстан, який межував з Сибіром Росії, радянська влада до них не 

враховувала. Після розпаду СРСР 1992 р., за пропозицією Н. Назарбаєва це 

було виправлено та всі ці пострадянські країни почали належати до  

Центральної Азії. Керівництво цих республік намагалось перешкодити 

розпаду СРСР, політичні еліти там –  компартійна номенклатура з 

коріннями із місцевих родових кланів.     

        На початку 90-х років у переважно ісламських середньоазійських 

республіках проявлялися ісламський фундаменталізм, екстремістська 

міжетнічна ворожнеча у Фергані, Андижані, Ташкенті, Оші, Бішкекі, Душанбе. 

Для наведення порядку більшість пострадянських країн Центральної Азії стали 

на шлях авторитаризації політичних режимів, світської ісламізації, 

одночасно з відродженням національних культурних традицій, мови. Існували 

прояви нетерпимості до російськомовних громадян, від’їзд чималої їх частини з 

цих республік, як до РФ, так і до інших пострадянських  країн  Європи.  

       Киргизстан і Таджикистан (найбідніші країни) мають особливо тісні 

стосунки з Росією, але через різні причини. Якщо першого приваблюють 

гарантії з боку РФ від територіально етнічних посягань Узбекистану, то 

другий завдяки російському посередництву вийшов з власної 

громадянської війни. У Киргизстані 2005 року відбулася «революція 

тюльпанів», яка усунула від влади Президента Аскара Акаєва. Але, на 

відміну від Помаранчевої революції в Україні, вона супроводжувалась 

анархічним безладом, мародерством, кривавими сутичками. Через 5 років після 

неї відбулися масові протести опозиції, які завершилися усуненням влади 

нового президента. Згодом відмовились від американської військової бази на 

користь російської. Перейшли до парламентської форми правління, а 

контроль з боку Росії посилився у всьому. 
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Політичні системи в Казахстані, Узбекистані та Туркменістані 

Казахстан Узбекистан Туркменістан 

  Президентсько-парла- 

ментська республіка з  

харизматичним лідером  

Н. Назарбаєвим, якого з 

1990 р. переобирають 

через кожні сім років, 

Конституція прийнята 

референдумом (зміни  

1998 року),  немає обмежень 

термінів президента на цій 

посаді.   

   Двопалатний парламент 

Мажиліс (60 депутатів) 

– на 4 роки) і Сенат (по 

2 – від кожної області, 

міст республі-канського 

значення й столиці та 7 – 

від президента).  

     Діє Конституційна 

рада, (як КС): 7 членів-

Голова і ще 2 – від 

Президента, по 2 – від 

Сенату та Мажилісу.   

    Уряд здійснює 

виконавчу владу,  

формується президентом 

за поданням Прем’єр-

міністра у десятиденний 

строк після призначення 

прем’єр-міністра і він 

відповідальний перед 

президентом.  

Унітарний державний 

устрій; складні 

міжетнічні відносини: 

казахів лише – 49,7% 

(але серед держ-

службовців їх – понад 

90%), хоча російська 

мова тут офіційна, а 

державна – казахська. 

Президентська 

республіка (родопле-

мінна структура 

 розмита) Велике 

значення мають 

традиції, Коканду, 

Хорезму, Бухари, 

звідки й  екс-

президент І. Карімов:  

«У нашій країні може 

бути або демократія 

або порядок. Я 

вибрав  порядок» 

Парламент – Олій 

Мажліс, 150 депутатів, 
може бути розпуще-

ний президентом  за 

погодженням з КС. 

Кабмін. формує 

Президент.  Опозиція 

переслідується 

     І. Карімов на чолі 

республіки з 1989 р. 

до смерті 2016 р. Його 

наступник – Шавхат 

Мирзієєв (обіцяє 

зміни) назвав 5 умов 

інтеграції в СНД: 

 – рівноправність; 

– єдина спрямованість 

реформ; 

– опора  на власний 

потенціал; 

– неприйнятність 

 швидких змін; 

– проти панування над- 

 державних структур 

над економікою.  

Через  узбецьку 

територію проходять  

газопроводи РФ. 

Президентська республіка 

Перший президент 

Сапармурат Ніязов – 

Туркменбаші (вождь всіх 

туркменів), «на все життя»! 

Після його смерті  в березні 

2007 р. наступником став 

Гурбангули 

Бердимухамедов. 

  Вищий представницький 

орган – Народна рада, якою 

керують президент, голова 

ради старійшин, 

головнокомандувач і голова 

єдиної в країні 

«Демократичної партії». 

Парламент (Меджліс) – 50 

депутатів, як і кабінет 

міністрів, очолює теж 

голова держави. 

Опозиція ліквідована, або в 

еміграції. У замаху на 

Туркменбаші 2002 р 

звинуватили  заколотників і 

Росію за  втручання у 

внутрішні справи країни.  

      Вождь казав: «коли буде 

цивілізована економіка, 

тоді й з’являться 

демократичні інститути, 
не буде необхідності культу 

його особи, а поки-що – без 

нього ніяк!  

     Діє програма  

«10років благополуччя 

(стабільності)». За запасами 

газу – 5 місце у cвіті, а 

монопольний покупець 

газу «Газпром» РФ. 

Безкоштовні комунальні 

послуги, «трудармії». 
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      3. Західноєвропейські моделі країн Балтії та Східної Європи. 

  Найупевненіше незалежність і демократія розвиваються у країнах Балтії та 

Східної Європи, які взяли за основу свого державотворення 

західноєвропейський парламентаризм і консолідацію політичної нації в 

кожній країні. Визначальним у становленні там політичних систем є їх 

системний характер. Поряд із трансформацією законодавчої та виконавчої 

влади тут здійснено судову реформу. Масова свідомість у цих країнах довго 

майже не сприймала «шокової терапії», інших ліберальних реформ. 

Прагматизм, соціально спрямована економіка дозволили подолати ці проблеми. 

Показово, що абсолютна більшість цих країн наприкінці 90-х роках ХХ ст.– 

у першому десятиріччі ХХІ ст. стали членами НАТО, а згодом і ЄС.  

Латвія, Естонія, Чехія, Угорщина – парламентські республіки, а Литва, 

Польща, Словаччина, Хорватія, Болгарія, та інші – змішані форми правління. 

      Особливості змішаної форми правління у Литві та країнах Сх. Європи: 

     – докладно визначені підстави і процедури дострокової відставки уряду; 

     – і за статусом, і за комплексом конституційних повноважень посада глави 

уряду в системі вищих органів держави є політичною, а не адміністративною; 

     – глава уряду має як політичні повноваження, передусім у питаннях 

визначення та реалізації державної політики, так і адміністративні, у питаннях 

організації та координації діяльності органів виконавчої влади в країні; 

     – дуалізм виконавчої влади формує певне поле для політичної гри глави 

держави з главою уряду щодо формування уряду та визначення його структури, 

що надає змогу уникнути або зменшити протистояння президента країни та 

глави уряду в разі розділеного правління; 

    – роль прем’єр-міністра залежить не стільки від конституційних норм, 

скільки від партійної моделі уряду (однопартійний чи коаліційний); 

партійний принцип призначення глави уряду та формування уряду є 

визначальним для забезпечення ефективного виконання конституційних 

повноважень, оскільки він має реальну можливість отримати підтримку 

парламентської більшості. 
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4. Право націй на самовизначення та складність його реалізації. 

Теорія та практика національної політики в СРСР. 

Основні різновиди етносу 

Народність 

 

Національність 

 

Нація 

Історично нетривале 

територіальне утворення 
чи етнічна спільнота в 

місцях їх компактного 

проживання з спільними 

походженням, традиціями, 

мовою, культурою людей 

Позатериторіальна   

належність до етносу за 

походженням і само-

усвідомленням (визначення 

порядку цього залежить від 

чинного законодавства 

держави) 

Об’єднання людей переважно 

різних етносів на засадах 

спільних політичних, соціально - 

економічних інтересів, мови, 

культури на території їх 

проживання, з державним 

самовизначенням чи без нього 

 

Право нації на самовизначення – це  принцип міжнародного права, який  

означає право народів визначати форму свого існування – в окремій  

самостійній державі чи у складі іншої держави. 

Способи та умови реалізації націями права на самовизначення 

Утворення держави, 

умови для цього 

Автономізація Національно-персональна 

автономія 

– згода на відокремлення 
країни, до складу якої 

входить нація (ЧССР); 

– міжнародне визнання 

новоутворених держав 

іншими країнами, ООН  

Добровільне об’єднанням націй 

у межах спільної держави 
будь-якої форми державного 

устрою (унітарна, федеративна, 

конфедеративна) на правових, 

рівноправних засадах 

Реалізація культурних прав 

нацменшин в місцях 

компактного проживання, 

без надання їм  права  на 

державне самовизначення 

націй   

 

У Статуті ООН, нормах міжнародного права передбачено виключне 

право націй (не територій, не населення, яке там мешкає) на самовизначення, 

аж до утворення незалежних держав тільки за двох умов: згода та 

міжнародне визнання. Тобто, не існує такої нації «мешканці Криму», вони не 

мають права на національне самовизначення. Проте корінний народ – 

Кримські татари – це нація, яка ще 1 грудня 1991 р. на Всеукраїнському 

референдумі самовизначилась у складі України. Росіяни, які мешкають у 

Криму, мають право вибору: залишитися в Криму як громадяни України, 

скориставшись національно-персональною автономією, чи їхати жити у Росію, 

де російська нація скористалася своїм правом на самовизначення. Реалізація 

цього права не може суперечити територіальній цілісності держав-членів ООН.  
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    Теорія національної політики в СРСР мала «подвійний стандарт» і 

багато в чому суперечила практиці. Уже за ленінських часів це стосувалося 

переважно боротьби з так званим «дрібнобуржуазним націоналізмом», а у 

сталінському періоді вже набуло великодержавного шовіністичного характеру 

відносно цілих народів, їх депортації, приниження національних, 

загальнолюдських прав. Хвилі «русифікації» в 60–70-х роках, урочисте 

проголошення в Конституції 1977 р. утворення нової спільноти, майже «нації» 

– «радянський народ», таємні інструкції ЦК КПРС щодо обмежень прийому до 

вузів громадян певних національностей (так звана «5-та графа» паспорта) – усе 

це підтверджувало лише «подвійну мораль» радянської національної політики 

до кінця 80-х років. Тому трагедії «репресованих народів» СРСР, «розстріляне 

відродження» за сталінських часів, «прихований антисемітизм» на побутовому 

та неофіційному державному рівнях, як у 30-ті, так і в 60–70-ті роки, «боротьба 

з  буржуазними націоналістами», гоніння на дисидентів 50–початок 80-х – усе 

це спадок національної політики СРСР (від Леніна, Сталіна до Брежнєва). 

     5. Проблеми міжнаціональних стосунків у пострадянських країнах. 

Основні джерела міжнаціональних проблем у пострадянських країнах: 

– наслідок радянської національної політики (від депортації народів до 

штучних адмінкордонів, подвійної моралі в міжетнічних відносинах); 

– суперечливість національної політики керівництва пострадянських країн; 

– піднесення «націоналізму» як винятковості одних народів відносно інших; 

– невисокий рівень загальної культури значної кількості населення; 

– доступність зброї для агресивних соціальних, політичних груп, 

кримінальних елементів і перенасиченість залишків радянської зброї, соціальна 

незахищеність військових; 

– відсутність демократичних традицій, недосконалість правової бази, 

корисливі майнові інтереси олігархів, фінансово-промислових кланів; 

–  імперські амбіції Росії, пропаганда «руського миру» поширювалися на 

Молдову, країни Балтії в 90-ті роки ХХ ст., з 2008 року в Грузії та в              

2014 р. в Україні перетворились на «гібридну війну». 
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Національна політика в Україні. 

Основні проблеми зміцнення української нації: 

     – зміцнюючи державницький статус української нації, – не принизити права 

національних меншин;  

     – проводячи українізацію державних структур, інформації, освіти, – не 

порушити демократичних норм цивілізованого   світу;  

    –  створюючи національну державність, – уникнути зовнішніх та внутрішніх 

міждержавних і міжнаціональних конфліктів;  

    – відроджуючись в історичних межах етнічної території, – не допускати 

сепарації її на окремі частини, анклави, автономії тощо.  

          Особливе значення в національній політиці має мовне питання, хоча про 

нього  більшість політиків починають згадувати особливо перед виборами Для 

приводом «захисту російськомовних» в Україні Росія 2014 року анексувала 

Крим, розв’язала війну на Донбасі, намагається нав’язати «федералізацію» та 

другу державну мову – російську. 2018 р. ВР скасувала мовний закон  

Колєсніченка – Ківалова, прийнятий за часів В. Януковича, який мав 

проголосити офіційний статус російської мови. Агресія РФ значною мірою 

консолідувала націю, зміцнила статус української як єдиної державної мови. 

      Певне значення для задоволення національних, етнокультурних потреб 

має і релігія. Як сприяти перетворенню церковної сфери з роз'єднувального на 

об’єднувальний чинник, визнаючи конституційний принцип відокремлення 

церкви від держави?  Ускладнює проблему те, що  міжконфесійні конфлікти 

часто мають політичне, а не світоглядне підгрунтя. Як не допустити 

перетворення церков на інструменти впливу ззовні, провокування 

громадянських конфліктів? Держава має сприяти усім об’єднавчим тенденціям. 

Реалізувати їх у релігійній сфері – завдання церкви, але створити для них умови 

– справа держави. 15.12. 2018 р. на об’єднавчому Соборі в Києві була створена 

православна церква України (ПЦУ), яка  06.01.2019 отримала від 

Вселенського патріарха Томос на автокефалію, що забезпечило духовну 

незалежність України та відновило історичну справедливість. 
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Політологічний словник 

     Автономія – обмежена самостійність, закріплена в законодавстві: 

національно-територіальна – політична і адміністративна (місцева). 

     Анклав – територія держави, оточена з усіх боків територією іншої держави.  

     Антисемітизм – одна з форм расизму, національної та релігійної 

нетерпимості, яка проявляється у ворожому ставленні до євреїв.  

     Апатриди – особи, які не мають громадянства (підданства). 

     Біпатриди – особи, які мають подвійне або множинне громадянство. 

     Геноцид – переслідування, фізичне знищення окремих соціальних груп за 

расовими, національними, етнічними або релігійними ознаками.  

     Ксенофобія – острах чужого, іноземного; нетерпимість у відношенні до 

представників інших культур, націй, держав. 

     Націоналізм – система політичних поглядів, яка проголошує пріоритет 

національних цінностей; радикальний націоналізм (нацизм) – ідеологія       на-

ціональної винятковості,  расизм, шовінізм та ін. 

     Національна ідея – акумулятор національних цінностей, рушій 

національного прогресу, основа національних рухів, національної ідентичності. 

Самостійна робота № 6  

     Тема. Сучасна етнополітика та міжнаціональні відносини 

     1. Етнополітика, її суб’єкт і об’єкт.  

     2.  Форми етнополітичної діяльності, їх прояв в Україні.  

     3. Етнічні конфлікти: причини та шляхи їх розв’язання. 

Питання для самоперевірки 

      1. Які перспективи інтеграції Росії, Білорусі  у ЄврАзЕс, а Молдови – в ЄС? 

      2. Які  моделі політичної трансформації  у пострадянських країн Закавказзя? 

     3. Чим корисний досвід західноєвропейського вибору країн Східної Європи?                                                    

     4. Які є різновиди етносу, способи реалізації прав нації на самовизначення?  

     5.  Які особливості міжетнічних проблем у пострадянських країнах? Як в 

Україні  зберегти міжетнічну злагоду та  культурно-національну самобутність? 

     Література: [5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 
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Тема 7 Соціальна політика. Геополітичні парадигми та міжнародні 

відносини в сучасному світі 

Мета: розкрити сутність соціальних міжнародних стандартів, основні 

проблеми соціальної та зовнішньої політики України та способи їх розв’язання.  

План 

      1. Еволюція ставлення до соціальної політики в  СРСР і країнах Заходу.  

     2. Сучасні моделі соціальної політики в європейських країнах. 

     3. Особливості  та основні напрями соціальної політики в Україні.  

       4. Геополітика як наука. Сучасні міжнародні відносини та основні        

геополітичні парадигми зовнішньої політики України. 

       5. Сучасні україно-російські взаємовідносини. 

Теми рефератів 

1. Проблеми формування нового міжнародного політичного порядку. 

2. Політична стратегія розв’язання глобальних проблем. 

       3. Євроатлантична інтеграція України та способи її реалізації. 

           Література: [4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Основні тези для підготовки до теми № 7 

      1. Еволюція ставлення до соціальної політики в  СРСР і країнах Заходу.  

    Соціальна політика в СРСР і країнах Заходу, з одного боку, мала різні 

підстави, тенденції, а з іншого – вони певною мірою взаємозумовлені. 

Декларація більшовиками основних цінностей: рівності, свободи, 

справедливості, хоч і мали класове забарвлення, створили для абсолютної 

більшості населення нечуваний раніше доступ до освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального забезпечення тощо. Попри всі недоліки, «зрівнялівку», 

другорядність загальносоціальних потреб, примітивний рівень добробуту, 

об’єктивно позитивні зрушення забезпечили підтримку радянської влади 

більшістю народу, незважаючи на тоталітарний режим. Водночас західні 

демократії змушені були форсувати соціальну переорієнтацію власної 

економіки, щоб не допустити революційних потрясінь, соціальних вибухів у 

своїх країнах, у тому числі й під впливом СРСР.  
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2. Сучасні моделі соціальної політики в європейських країнах. 

      Необхідність посилення соціальної орієнтації сучасних економік змушує 

шукати нові механізми забезпечення базової захищеності населення, які 

сприяють збільшенню конкурентоздатності і єднанню суспільства. Відповіддю 

на цей виклик є посилення ролі держави як стратега, який визначає пріоритети і 

напрями розвитку; становлення поряд з ринковим, великого некомерційного 

сектора; соціалізація бізнесу, який виконує значну частину функцій, пов'язаних 

з розвитком працівників. Такі процеси означають фактично перехід від 

класичної ринкової економіки до змішаної, яка припускає взаємодію декількох 

рівноправних секторів, ринкових і неринкових механізмів розвитку. Є два 

підходи розуміння соціальної  рівності людей: егалітарний: (рівність прав і 

обов’язків кожного)   та     елітарний  (рівність відповідно до статусу). 

Основні моделі соціальної політики  

Ліберальна  Корпоративна  

 

Суспільна  

Головний принцип: 

–  відповідальність члена 

суспільства за  свою долю 

та сім’ю; 

– фінансова основа: 

приватні кошти. 

– особливість: держава 

відповідає лише за 

забезпечення мінімальних 

доходів громадян, захист 

малозабезпечених 

Головний принцип: 

– відповідальність за  

працівників корпорації: 

підприємства, установи; 

– фінансова основа: 

страхові внески; 

– особливість: довічний 

найм, яким корпорація 

забезпечує різні види 

соціальних гарантій 

працівникам, їх сім`ям 

Головний принцип: 

– відповідальність усього 

суспільства за долю своїх 

членів; 

– фінансова основа: 

держбюджет, соціальні 

страхові фонди.  

особливість: багатий 

платить за бідного, 

здоровий – за хворого, 

молодший – за старого 

 

У сучасній Європі використовуються дві основні моделі соціальної політики:  

Бісмарківська модель Беверіджська модель 

Передбачає міцний 

зв’язок між рівнем 

соціального захисту й 

успішністю (тривалістю) 

професійної діяльності 

Ґрунтується на тому, що будь-яка людина, 

незалежно від її приналежності до економічно 

активного населення, має право на мінімальний 

захист від захворювань, старості чи інших причин 

скорочення своїх матеріальних ресурсів 
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       3. Особливості  та основні напрями соціальної політики в Україні. 

     Соціальна політика в Україні залежить від стану економіки, успіхів чи 

недоліків політики реформ.  

    1. Пріоритет, який був визначений урядом – комплексна реформа 

системи оплати праці. Мінімальна зарплата була встановлена на рівні повної 

вартості споживчого кошика, збільшилась вдвічі – до 3200 грн з 01.01.2017 до 

3723 грн з 01.01.2018 – до 4173 грн з 01.01. 2019. 

        2. Реформа системи пенсійного забезпечення. Зокрема це встановлення з 

01 січня 2018 року гнучких умов виходу на пенсію залежно від тривалості 

страхового стажу;  проведення щорічного, з 2019 року перерахунку пенсії, на 

50 % підвищення показника середньомісячної заробітної плати та на 50 % 

індексу споживчих цін. Зберігається право на достроковий вихід на 

пенсію для матерів, які виховали 5 дітей або інвалідів з дитинства (у 50 років); 

військових – учасників бойових дій (55 років); скасовано обмеження виплати 

пенсій для пенсіонерів, які працюють. Розробляються механізми для 

збільшення рівня пенсійного забезпечення громадян, які мають значний 

страховий стаж, але через свої низькі зарплати отримують мізерні пенсії.  

     3. Забезпечення адресності в наданні державної соціальної допомоги. 

     4. Децентралізація системи соціальних послуг та їх розвиток на рівні 

територіальних громад. 

     5. Актуальним завданням для центрального та місцевого рівня органів 

державної влади було і залишається розбудова системи соціальної підтримки 

та реабілітації учасників АТО. 

     6. Затверджено Концепцію Державної програми забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року у всіх сферах життя 

суспільства та впровадження європейських стандартів рівності. 

     7. Прийняли освітню та медичну реформи і 2018 р. розпочали 

запровадження їх у життя. 

      Необхідність проведення змін у соціальній сфері також було обумовлено 

реформами державного управління, головною з яких є децентралізація. 
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4.  Геополітика як наука. Сучасні міжнародні відносини та основні 

геополітичні парадигми зовнішньої політики України. 

    Геополітика як наука була народжена на початку ХХ століття. 

Еволюція геополітичних поглядів ХХ–початку ХХІ ст.  

Геополітичні погляди І пол. ХХ ст. Геополітика ІІ пол. ХХ–поч. ХХІ ст. 

      «Батько» геополітики Ф. Ратцель 

термін цей ще не вживав, але ставився 

до держави як до «живого просторого 

закоріненого в ґрунті організму». Тому 

у розвитку великих країн характерна 

тенденція до географічної експансії 

(він бачив Німеччину могутньою 

державою з розвиненими ВМС);  

– наступник Ф. Ратцеля швед 

Р. Челлен першим запровадив 

поняття «геополітика» як складову 

частину політології; 

– німецький геополітик К. Хаусхофер 

створив свою теорію на підставі 

головного закону геополітики – 

фундаментального дуалізму: 

телулократії (сухопутної могутності) 

та таласократії (морської могутності). 

Він обґрунтував створення 

континентального блоку Берлін –

Москва – Токіо, але виявив 

політичний конформізм, підтримав 

Берлін-Рим-Токіо, хоча  вважав за 

доцільне союз Німеччини з США, 

Англією 

Ідеї атлантизму (підґрунтя НАТО) 

були розроблені американцями 

А. Мехеном і Н. Спайкменом, які 

розглядали геополітику як важливий 

елемент континентальної політики 

ефективної стратегії та ввели поняття 

«Серединний океан» (Атлантичний),  

обидва береги якого – американський 

і європейський – є ареалом найбільш 

розвиненої західної цивілізації. За 

цією теорією, Європа є розумовим 

додатком США; 

– англієць Х. Дж. Макіндер 

відстоював головне завдання західної 

геополітики: недопущення 

стратегічного союзу навколо 

географічної осі історії (Росії); 

– П. М. Савицький – 1-й російський 

геополітик, його доктрина – Росія – не 

частина Європи чи продовження 

Азії, а історична реальність – 

Євразія! Його геополітична доктрина 

протилежна поглядам «таласократів» – 

«атлантистів» А. Мехена, 

 Н. Спайкмена, Х. Дж. Макіндера 

 

Другий закон геополітики – посилення чинника простору в історії 

людства. Взірцем геополітичного дуалізму на ідеологічному рівні є дві 

теоретичні доктрини – ідеології лібералізму (капіталізму) та марксизму 

(соціалізму). Геополітика має свої категорії: баланс сил, політичний простір, 

інтерес держави, нації, механізм реалізації інтересів. 

    Мінливий характер зовнішньої політики України називали 

багатовекторністю, яка сприймалася не як мистецтво лавірування, а радше як 

нездатність чітко визначати стратегічний курс країни на міжнародній арені.    
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     Змінився президент у 2010, під тиском РФ були внесені зміни до Закону 

України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», у яких закріпили 

«позаблоковий статус», прибрали прагнення до вступу у НАТО, але  

залишили стратегічне партнерство з Росією та європейську інтеграцію. 

Навіть технічно підготували Угоду про асоціацію з Європейським Союзом і 

Договір про Зону вільної торгівлі з ЄС, проте восени 2013 р. В. Янукович 

відмовився це підписувати, а уряд М. Азарова призупинив реалізацію 

евроінтеграційних заходів. Ці ганебні кроки обурили суспільство, викликали 

євромайдан, брутальний розгін якого спровокував Революцію Гідності.  

      Після її Перемоги, втечі в РФ В. Януковича, розгубленості залишку 

фракції «Партії Регіонів» у ВР була повернута чинність Конституції України 

з парламентсько-президентською формою правління та відновлена 

євроатлантична інтеграція, курс країни до НАТО і ЄС. З 

багатовекторністю та стратегічним партнерством з Росією як агресором, 

було покінчено. Угода про асоціацію та Договір про Зону вільної торгівлі з ЄС 

були ратифіковані всіма 29 членами ЄС. Усе це успішно діє з 1 вересня 2017 р., 

того ж року українські громадяни отримали і безвізовий режим з країнами 

Шенгенської Зони. 

Хронологія відносин Україна-НАТО 

      9 липня 1997 року Україна і НАТО почали «особливе партнерство».  

2002 р. був підписаний План дій Україна-НАТО, а 2003 р. – Закон «Про 

основні засади внутрішньої та зовнішньої політики» з курсом до НАТО 

 2008р. Президент В. Ющенко, Голова ВР А. Яценюк, прем’єр-міністр 

Ю.Тимошенко направляють листа до НАТО щодо надання Україні ПДЧ, але 

проти цього – фракції Партії Регіонів, КПУ, СПУ, які блокують роботу 

парламенту, вимагають відкликання цього листа.  

    2 березня 2014 року – екстрене засідання Комісії Україна–НАТО щодо 

ситуації в Україні. Висловлено одностайну підтримку незалежності, 

державного суверенітету України; засуджено дії РФ на території нашої 

держави, визнано їх порушенням норм міжнародного права. 
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 23 грудня 2014р. Скасування ВР позаблокового статусу України в 

Законі «Про основні засади внутрішньої та зовнішньої політики України»: 

поглиблення співпраці з НАТО з метою набуття членства у цій організації».  

 17 вересня 2018 р. Помічник генерального секретаря НАТО з питань 

політики та безпеки А. Альваргонсалес: «На саміті в Брюсселі з боку НАТО 

було рішення про те, що ми визнаємо євроатлантичні прагнення України. Ми 

також підтвердили рішення Бухарестського саміту (2008 рік, у ньому йдеться 

про те, що Україна та Грузія одного дня стануть членами Альянсу). …  за 

останні 4 роки Україна провела більше реформ, ніж за попередні 20, але 

потрібно більше часу для впровадження, зокрема, стандартів НАТО …».  

20 вересня 2018 р. До КС України направлений «Проект Закону про 

внесення змін до Конституції України (щодо курсу держави до ЄС та НАТО) 

(за – 321 г.). 21.11. 2018 – позитивний висновок КС, а 07.02.2019, це схвалила 

Верховна Рада (за – 335 голосів). Передбачені такі зміни до Конституції»:  

«1. Абзац п'ятий преамбули після слів «громадянської злагоди на землі 

України» доповнити словами «та підтверджуючи європейську ідентичність 

Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного 

курсу України».  

2. Пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій редакції: 

«5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації 

стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України 

в ЄС та в Організації Північноатлантичного договору»… 

5. Пункт 14 розділу XV «Перехідні положення» виключити. (цією 

нормою передбачалося, що ЧФ РФ дозволяється оренда території України в 

Криму до 2017 р. з можливістю її пролонгації, чим і скористалися Кремль і                

В. Янукович в «Харківській змові»: «газ в обмін на оренду ЧФ». Росія сама 

денонсувала цю угоду після анексії Криму).  Водночас ст. 17 Конституції 

України забороняє розташування будь-яких іноземних військових баз на її 

території. Проте деякі фракції у ВР помилково пропонували замінити цей 

пункт на іншу редакцію, у якій дозволити розміщати в Україні бази НАТО. 
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      26 вересня 2018 р. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг: «Альянсу не 

потрібен дозвіл Росії щодо вступу України у силовий блок. … У підсумку 

всі 29 союзників і Україна будуть вирішувати, чи відповідає Україна 

стандартам, необхідним для вступу в НАТО».   

Як українці ставилися до вступу України в НАТО з 2002 до 2018 р. 

 Дослідження Разумкова, фонду Демініціативи, КМІС, СОЦИС, «Рейтиг».     

Питання: «Чи підтримуєте ви вступ України до НАТО?»  

     У червні 2002 р. підтримка–  32 %. Однак в листопаді 2004 р. –  15 %.  

У грудні 2009 р. – 21 %, в квітні 2014 – понад  36 %, жовтні 2014 – 44,1 %.  

У 2017 р. –  від 45 до 56 % громадян ратує за вступ України до НАТО.   

У березні 2018 р. НАТО надає Україні статус «аспіранта» – к/д до Альянсу.        

Влітку 2018 року – від 41 до 45 %.   

Якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України до  

ЄС та НАТО як би Ви проголосували? (вересень 2018р.) 
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      5. Сучасні україно-російські взаємовідносини. 

  Українсько-російські взаємовідносини мають будуватися виключно на 

засадах пріоритету національних інтересів кожної з країн. Для цього 

необхідно передусім подолати імперські претензії РФ, які проявлялись завжди. 

Ще в січні 1992 р. Президент України Л. Кравчук у своїй доповіді у ВР: 

«зупинився на взаємовідносинах з Росією, неприйнятності заяв «російського 

парламенту стосовно Криму і Чорноморського флоту. Ця імперська 

хвороба мине, хворі вилікуються, а здорові прийдуть до влади. Але робити 

вигляд, що нічого не відбувається, теж не маємо права, маємо спиратися на 

демократичні сили Росії і на те, що президент Єльцин постійно наголошує на 

відсутності у Росії будь-яких територіальних претензій до України». [13, с. 123] 

  Гострими були суперечки щодо ЧФ. Спочатку Л. Кравчуку, згодом –                

Л. Кучмі вдалось домовитись з Б. Єльциним про поділ флоту, за умови 

тимчасового перебування його російської частини у Криму. Попередньо 

Україні мало відійти 20 %, але отримала 18,3 % суден, переважно найгірших. 

Згідно з угодою 1997 року, яку парламенти ратифікували 1999 року, 

російський флот мав перебувати в Криму до 2017 року. Проте 21.04. 2010 

президенти України (В. Янукович) та РФ (Д. Мєдвєдєв) підписали так звану 

Харківську угоду, яка продовжила майже безкоштовну оренду ЧФ РФ 

території в Криму до 2042 р.  

  Л. Кучма та Б. Єльцин у 1997 р. підписали договір про дружбу та 

співробітництво між Україною та РФ на 10 років з пролонгацією, у якому 

офіційно визнали кордони одна одної та повагу територіальної цілісності.  

Це не завадило РФ 2014 р. анексувати Крим та напасти на Україну, тому 

Україна відмовилась продовжувати дію цієї «мертвої» угоди 30 вересня 2018 р.  

      5 грудня 1994 року Росія, США, Великобританія підписали у Будапешті 

меморандум, у якому гарантували Україні цілісність, суверенітет, повагу до 

кордонів в обмін на її відмову від своїх ядерних арсеналів. Проте це не 

зупинило РФ-агресора, за що інші гаранти разом з ЄС, Канадою та іншими 

країнами застосували санкції, виключили Росію з «великої 8-и», яка стала 7-ю.  
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       2003 р., Л. Кучма та В. Путін підписали договір про державний кордон 

між країнами (набрав чинності 2004 р.), повністю узгодивши його на карті. 

Кримський півострів був чітко визначений як український. Проте тоді ж 

домовились щодо створення «Єдиного економічного простору» (ЄЕП), до 

якого мали увійти Росія, Казахстан, Білорусь та Україна. 2004 р. ВР 

ратифікувала ЄЕП із застереженням, що унеможливлював участь України 

у ній. Попри договір про кордон, суперечки за контроль над Керченською 

протокою та судноплавною її частиною тривали. Наприкінці вересня 2003 року 

вони ледь не перетворилися на силове протистояння біля коси Тузла.  

  На президентських виборах 2004 р. Кремль ставив на В. Януковича, 

програв через Помаранчеву революцію, переміг В. Ющенко. Росія 

перекривала Україні газ, продовжила енергетичний, економічний, торговий, 

політичний тиск. За участі своїх агентів у правлячих колах, силових структурах 

постійно втручалась у внутрішню політичну боротьбу. Грала на суперечках 

між Президентом В. Ющенком та головою уряду Ю. Тимошенко, яка                    

2009 р. уклала скандальний газовий контракт на 10 років між Нафтогазом 

України і Газпромом (його частково вдалось переглянути за допомогою 

Стокгольмського Арбітражу 2018 р.) РФ намагалась втягнути Україну в 

Митний Союз, у ЄврАзЕС, постійно заважала її Євроатлантичному вибору.   

  Піком протистоянь між Україною та РФ була Революції Гідності 

наприкінці  2013–2014 р.р. Не вдалося змусити Президента В.Януковича силою 

розігнати мільйонний Майдан, довелося його терміново «евакуювати», 

рятувати від громадянського українського суспільства та використати як 

«легітимно вибрану маріонетку» у вигнанні. За день до його втечі – 20 лютого 

2014 року –  Росія розпочала анексію Криму, російський спецназ захопив 

будівлю парламенту Криму, замінив керівника півострова на С. Аксьонова. 

Сформувала пропагандистські міфи про «фашистів», держпереворот у Києві, 

використала лист В. Януковича до В. Путіна з проханням увести ЗС РФ в 

Україну, який 2 березня отримав на це дозвіл. від Ради Федерації. Згодом РФ 

розпочала агресію на Донбасі, гібридну війну проти України, яка триває і далі.  
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25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки проти кораблів 

ВМС України був здійснений черговий акт збройної агресії РФ, що мав 

важкі наслідки. Цього  разу це були вже не «ввічливі зелені чоловічки», як у 

Криму, і навіть не російські «відпускники»-найманці, як на Донбасі, а 

спецназ, прикордонники РФ. Захоплені 3 українські кораблі, 23 полонених 

українських військовослужбовців, серед них були й поранені.  

Через ці та інші іншими агресивні дії РФ в Азовському та Чорному морях, 

наявні загрози широкомасштабного вторгнення в Україну збройних сил РФ, на 

тлі окупації РФ АР Крим та частини Донецької і Луганської областей, 

небезпеку для державного суверенітету та незалежності України, її 

територіальної цілісності РНБО України 26.11.2018 прийнято рішення «Щодо 

надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності 

України та введення воєнного стану в Україні». На підставі цього Президент 

України П. Порошенко  видав Указ «Про введення воєнного стану в 

Україні», який 27.11.2018 був затверджений ВР: «...Ввести в Україні воєнний 

стан із 14-ої години 00 хвилин 26 листопада  2018 р. строком на 30 діб до 14 

години 00 хвилин 26 грудня 2018 року…» (воєнний стан запроваджується в 10 

областях держави, які мають кордон з РФ і Придністров’ям і буде 

запроваджений там у повному обсязі, як запевнив Президент П. Порошенко, у 

разі вторгнення ЗС РФ на ці території).  

ВР України одночасно прийняла Постанову про призначення чергових 

виборів Президента України: на 31 березня 2019 р. та звернення до ООН, 

Європейського Парламенту, ПАРЄ, Парламентських Асамблей НАТО, ОБСЄ, 

ГУАМ, парламентів держав світу у зв’язку з черговим актом агресії РФ 

проти України. У цьому документі наголошувалося на тому, що «безкарність 

агресивної політики і дій  РФ може призвести до глобальних наслідків». 

Водночас на позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН представниками 

абсолютної більшості країн (США, Великобританії, Франції, Німеччини, 

Швеції, Польщі та інших) був рішуче засуджений цей черговий акт 

російської агресії. Готуються нові жорсткі санкції. 
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Політологічний словник 

      Глобалістика –  напрям  у політології, пов’язаний з дослідженням політич-

них аспектів загальнолюдських, планетарних проблем, їх зв’язку із системою 

міжнародних відносин, проявів глобальних проблем у світі. 

      Денонсація – припинення дії міжнародного договору з повідомленням 

учасників про його розірвання у передбаченому порядку. 

      Егалітаризм – політична теорія, для якої характерне ствердження рівності 

як основного принципу організації суспільства. 

      Ембарго –  політичний та економічний вплив на державу унаслідок 

обмеження або повного припинення з нею торгово-економічних зв’язків.  

     Парафування договору – попереднє підписання міжнародного договору 

уповноваженими особами держави,  після чого він потребує ще схвалення 

(ратифікації) з боку парламенту. 

      Шовінізм  – крайня форма націоналізму, різновид расизму, для якої харак-

терна пропаганда національної винятковості, розпалення міжнаціональної 

ворожнечі й ненависті, домінування (нації, держави, соціальної групи). 

Самостійна робота № 7 

      Тема. Політична глобалістика 

  1. Поняття, предмет і категорії політичної глобалістики.  

  2. Глобальні проблеми сучасності та політичні способи їх розв’язання. 

  3. Україна та глобалізація  сучасного життя. 

Питання для самоперевірки 

      1. Який досвід доречно запозичити, а яких помилок слід не повторити з  

еволюції соціальної політики в СРСР та країнах Заходу? 

2. У чому особливості соціальної політики в країнах ЄС та Україні?  

3.  Яку еволюцію пройшла геополітика як наука за час свого становлення? 

             4.  Які основні парадигми та проблеми зовнішньої політики України? 

             5.  Які перспективи сучасних українсько-російських геополітичних 

відносин? 

       Література: [4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 
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  2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Вивчення навчальної дисципліни  відбувається з використанням різних 

форм опанування матеріалу: лекцій, семінарських, практичних занять, роботи з 

літературою, написання контрольних робіт рефератів. Лекція допомагає у 

стислий час зорієнтувати студентів на усвідомлення суттєвих питань теми, 

сформувати свої погляди та інші відомості про способи розв’язання проблеми. 

Семінар чи практичне заняття передбачає активну, самостійну участь 

студентів для подальшого засвоєння, закріплення, уточнення теоретичних 

знань, які отримані на лекції або під час опрацювання рекомендованих 

інтернет-ресурсів, літератури. Різні форми проведення семінару (дискусії, 

диспути, круглі столи, конференції) дають можливість винести на обговорення 

проблемне судження з теми та навчитися самостійно оперувати теоретичними 

поняттями; набути досвід у відстоювання своєї позиції. 

Практичні поради щодо оформлення конспектів лекцій, зошитів 

підготовки до семінарських занять: 

–  записувати тільки суттєве, ключовими словами, тезами; 

– розкривати питання, дотримуючись законів логіки, за допомогою схем; 

– складати порівняльні таблиці, графіки, статистичні відомості; 

– виділяти найбільш важливі положення, смислові блоки і думки; 

– правильно записувати рекомендовані джерела, літературу. 

Рекомендації щодо підготовки рефератів 

Необхідно пам’ятати, що реферат – це стисле викладення основних 

положень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у 

вивченні та аналізі поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного, що 

поєднує позиції цих авторів, а також відмінностей, властивих різним 

політичним школам. При цьому викладення повинно містити й власну позицію 

студента, його коментар до тієї або іншої політичної теорії. Потрібно бути 

готовим до вільної доповіді реферату та  зачитувати лише цитати, документи. 
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Усі реферати повинні відповідати таким єдиним вимогам:  

     Реферат має бути написаним від руки, чітким, розбірливим почерком, 

чорнилом (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) або 

виконаний у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору на одній 

сторінці аркуша формату А4 (210х297 мм). 

     Зазвичай, реферат має таку структуру. 

     Вступ, де обґрунтовується вибір теми реферату, її актуальність, 

формулюється основна мета і завдання дослідження. 

     Основна частина, яка складається з двох або трьох розділів. У розділи 

необхідно вкласти загальні, теоретичні та методичні питання, кожен розділ має 

закінчуватися  невеликими висновками. 

     Висновки – заключна, узагальнювальна частина реферату, де стисло 

підбиваються підсумки дослідження, розкривається значення тієї або іншої 

політичної теорії для сьогодення, міститься особиста позиція автора реферату.     

     Текстова частина реферату завершується списком літератури, де 

найменування використаних монографій, посібників та статей розташовані в 

алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора. 

     У додатках, які подаються наприкінці реферату, наводяться таблиці, 

ілюстрації та інші допоміжні матеріали. 

     Реферат починається з титульної сторінки, яку оформлюють так само, як  

титульну сторінку контрольної роботи студентів заочної форми навчання, 

тільки замість напису «Контрольна робота» зазначено «Реферат».   

    Текст розміщується на сторінці, обмеженій полями: усі – 20 мм. Сторінки 

нумерують внизу по центру, а на першій – титульній сторінці  номер не 

проставляється. 

     На цитати слід давати посилання, необхідно вказувати номер сторінки, 

можна посилатися на порядковий номер видання у списку літератури [4, с. 458]. 

Це означає, що видання міститься у списку літератури за порядковим номером  

4. Друга цифра – 458 – означає номер сторінки, звідки взято цитату. 
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Тестовий контроль оцінювання знань з політології – це одна з форм 

перевірки знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни, особливості якої 

вимагають здатності студентів орієнтуватися в сучасних політичних знаннях, 

викладати їх у письмовій формі. Тестовий контроль оцінювання знань 

проводять як узагальнення результатів першого та другого тематичних модулів. 

Тестовий контроль оцінювання знань з політології з першого модуля 

охоплює питання загальної теорії, історії політичних учень і базові теоретичні 

положення середнього рівня, які вивчають поняття влади, політичної системи, 

держави, її ознак, функцій, основних форм організації державної влади, засад 

правової держави, громадянського суспільства, демократії та особливості їх 

сучасних проявів. 

Тестовий контроль оцінювання знань з політології з другого модулю 

охоплює питання порівняльної та практичної політології стосовно України, 

світу та розкриває знання щодо ефективності сучасної системи влади в Україні, 

її здобутків, помилок, способів реформування з урахуванням світового досвіду, 

а також визначень, особливостей політичної культури, свідомості, ідеології, 

різновидів політичних течій, партій, еліт, лідерства, виборчих систем, 

політичних маркетингу та менеджменту. Заключний тематичний блок питань –

трансформація політичних систем країн світу, основні засади національної, 

соціальної, зовнішньої політики держав у сучасному геополітичному просторі. 

Завдання поділені на три рівні складності. Перший рівень – 

алгоритмічний та репродуктивний: необхідно дати визначення політичних 

термінів, понять і вибрати правильну відповідь із запропонованих чотирьох 

варіантів з кожного питання. Пропонується десять питань, по одному балу за 

правильну відповідь на кожне. Другий рівень складності частково творчий, з 

елементами алгоритмічного та аналітики: необхідно знайти відповідність 

показників лівої колонки – характеристикам правої з використанням знань і 

порівняльної політології; виправити помилку чи вибрати варіанти відповідей.  
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Пропонується п’ять питань, по два бали за правильну відповідь на кожне. 

Третій рівень складності інтелектуально-пошуковий, творчий: потрібно 

відповісти на такі питання: «Що буде, якщо?», «Чому саме так?», «Чи можливе 

таке?», «Які способи розв’язання тієї чи іншої проблеми?». Пропонується два 

питання з різної політичної проблематики сучасності, по п’ять балів за 

правильну відповідь на кожне. Для виконання всього тестового завдання 

надається сорок хвилин. Оцінка за кожну роботу – відображення набраних 

балів, які відповідають оцінкам за такою шкалою. 

Сума балів за відповіді Оцінка  

               14 і менше  балів   Незадовільно  – F, FX 

               15–19 балів   Достатньо та задовільно – E, D 

               20–25 балів   Добре та дуже добре – C, B 

               26–30 балів   Відмінно – A 

   

Тестові завдання виконуються за варіантами, які тотожні наведеному прикладу. 

Зразки  тестових завдань до першого модуля. 

І рівень складності 

     1. Дайте визначення понять: 

     1. Парадигма. 2. Демократія. 3. Політичний режим. 

     4. Що з наведеного стосується природи політичних знань: 

а) процесуальні; б) соціологічні; в) дескриптні; г) концептуальні? 

     5. Яку форму правління вважав найкращою Цицерон: 

а) царську владу; б) змішану владу; в) владу оптиматів; г) народовладдя? 

     6. Хто так сказав: «Треба встановити не тільки  міру влади, а й для 

громадян міру їх послуху»: а) Цицерон; б) Платон; в) Аристотель; г) Сократ? 

     7. Хто так сказав: «Людська природа – це агресивність, нестриманість у 

бажаннях, -  для приборкання цього і потрібна сильна держава»: 

а) Аврелій Августин; б) Фома Аквінський; 

в) Ніколо Макіавеллі; г) Джордано Бруно? 
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     8. Хто так сказав: «Зловживання владою – у природі людини, щоб 

запобігти, потрібен поділ державної влади на гілки»: 

а) Джон Локк; б) Шарль Монтеск’є; 

в) Томас Гоббс; г) Ж.Ж Руссо? 

     9. Чия це думка: «Москва – оборонець православ’я, населений богообраним 

народом, з падінням якого - кінець світу»: 

а) Ярослава Мудрого; б) Митрополита Іларіона; 

в) Володимира Мономаха; г) ченця Філофея? 

    10. Хто запропонував: «Православний цар має звітувати перед Богом; 

Церква - його духовний радник»: 

а) Христофор Філалет; б) Іван Грозний; в) Іван Вишенський; г) Петро Могила? 

ІІ рівень складності: 

     1. Хто які політичні ідеї відстоював? Знайдіть співвідношення 

показників однієї колонки іншій: 

а) В. Винниченко; 

б) Д. Донцов; 

в) П. Кропоткін;  

г) М. Драгоманов 

Ліберальні; 

Анархістські; 

Соціал-демократичні; 

Націоналістичні 

    

      2. Хто прихильником яких ідей був? 

а) Володимир Ленін; 

б) Микита Муравйов ; 

в) Павло Пестель; 

г) Михайло Грушевський 

конституційної монархії 

парламентської республіки 

федерального соціалізму; 

марксизму 

 

     3. Виправите помилки: 

     Т. Шевченко – революційне крило українського марксизму, стояв за 

«скасування кріпацтва, повалення царату, відновлення козацьких традицій 

через народне повстання, за демократичну республіку, землю і волю». 
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      4. Підберіть риси парламентсько-президентської форми правління із 

запропонованого переліку:  

а) президент може обиратися всенародно;  

б) президент не може розпускати парламент; 

в) парламент формує майже весь склад уряду без подання президента, за 

винятком окремих міністрів; 

г) президент може накласти veto на законопроекти, яке можливо подолати лише 

кваліфікованою більшістю голосів парламентарів. 

      5. Визначте риси демократичного політичного режиму із 

запропонованого переліку: 

а) народ – єдине джерело влади. Безпосередня та представницька демократія; 

б) верховенство права, плюралізм поглядів, форм власності, терпимість до 

інакомислення; 

в) повна заборона цензури, контроль громадянського суспільства над владою; 

г) допускається свобода особистості в неполітичній сфері, багатопартійність. 

ІІІ рівень складності: 

1. Чим відрізняється конфедерація від федерації, за яких умов вона 

утворюється?  

2. Які основні проблеми існують у формуванні громадянського суспільства в 

сучасній Україні? 

Зразки  тестових завдань до другого модуля 

І рівень складності 

     1. Дайте визначення понять: 

      1. Політична ідеологія. 2. Політичне лідерство.  3. Геополітика. 

     4. Які існують концепції державотворення в Україні: 

а) корпоративна; б) кримінальна; в) парламентська; г) поліетнічна? 

     5. Що з наведеного є функціями політичної культури: 

а) поминальна; б) політична соціалізація; в) активістська; г) каральна? 

     6. Визначте, що входить до структури політичної ідеології: 

а) мистецтво; б) мотиви; в) громадськість; г) політичні програми. 
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      7. Якої політичної течії стосується: «Кінцева мета - ніщо, рух – усе»:  

а) комуністичної; б) консервативної; в) ліберальної; г) соціал-демократичної? 

     8. Чим відрізняється членство в політичній партії від членства в 

громадських організаціях: 

а) заборонене урядовцям; б) заборонене податківцям; 

в) заборонене студентам; г) заборонене суддям? 

     9. Які існують виборчі системи: 

а) куріальні; б) гусінальні; в) змішані; г) дозовані? 

     10. Виберіть ознаки поняття «нація»: 

а) штучне етносоціальне утворення, єдина культура, мова, менталітет; 

б) позатериторіальна належність людини до етносу за походженням  

та самоусвідомленням; 

в) спільні, стійкі політичні, соціально-економічні інтереси громадян; 

г) історично нетривале територіальне утворення. 

ІІ рівень складності 

     Знайдіть співвідношення показників однієї колонки іншій: 

     1. Визначте відповідність класифікації політичних партій їх різновидам: 

За методами боротьби 

                                   

а) селянські; б) революційні; 

в) комуністичні; г)легальні 

 

          2. Позначте належність до партійно-політичного спектру сучасної 

України запропонованих партій: 

а) центристи; 

б) правоцентристи; 

в) лівоцентристи; 

г) праві  

д) ліві  

 РПЛ; 

 КПРС; 

 Національний Корпус; 

Опозиційний Блок; 

 НФ 
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     3. Виправите помилки: прибрати зайвий абзац відповідно до  

ліволіберальної  теорії  еліт: 

а) вихідці з народу потрапляють в еліту лише за протекцією, на що шансів 

небагато; 

б) відмінності між елітою і масою умовні, головний суб’єкт політичного життя 

– не еліта, а групи інтересів; 

в) влада – це піраміда трьох рівнів: нижнього (пасивна маса), середнього 

(групові інтереси) та верхнього (елітарного).  

    4. Визначте, що із запропонованого переліку відповідає теорії лідерства 

Макса Вебера: 

а) лідер – вищий біологічний тип людини, який ігнорує мораль; 

б) лідер, який не спирається на підтримку мас, приречений стати диктатором; 

в) типологія політичного лідерства будується на типах суспільного правління: 

традиційне (основа – віра), раціональне – легальне (основа – законодавство), 

харизматичне (основа – особливий «дар благодаті» – авторитет); 

г) політичний лідер використовує будь-які засоби для збереження свого 

панування, що вимагає мужності, особистого впливу та авторитету. 

     5. Підберіть риси із запропонованого переліку, які відповідають 

суспільній моделі реалізації соціальної політики держави: 

а) головний принцип: відповідальність усього суспільства за долю своїх членів. 

б) це перерозподільна модель соціальної політики, коли багатий платить за 

бідного, здоровий – за хворого, молодший – за старого. 

в) фінансова основа: податки на багатих і всіх власників, переважають 

принципи соціальної справедливості. 

ІІІ рівень складності 

1. На яких конституційних змінах щодо форм правління наполягають різні 

політичні сили в сучасній Україні? 

2. Які основні проблеми існують у взаємовідносинах України з РФ, які є 

можливі способи їх розв’язання? 
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ ЩОДО ТЕМАТИКИ, НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ ТА ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Вибір теми контрольної роботи: має бути вибраний  один із 

запропонованих варіантів за порядковим номером у списку групи або 

останньою цифрою номера залікової книжки. 

Мета виконання контрольної роботи: показати необхідний рівень знань 

та вміння самостійно працювати з навчальними посібниками, довідниками, 

іншими джерелами, необхідними для розкриття теми. 

Підготовка до написання контрольної роботи: після визначення теми 

контрольної роботи слід скласти план розкриття теми, у якому мають бути: 

вступ (актуальність, предмет аналізу, завдання), назви глав (1. … 2. … 3 …), 

висновок, список використаних джерел (літератури). 

Основні вимоги до оформлення контрольної роботи  

Робота повинна бути виконана охайно на аркушах форматом А4 

(друкований варіант – 10–12 сторінок) або рукописний – у зошитах (12–14 ст.).  

У правому верхньому кутку титульної сторінки вказується шифр (номер 

залікової книжки), у центрі повинна бути розміщена така інформація: 

контрольна робота; назва навчальної дисципліни; шифр групи та назва 

факультету, на якому навчається студент; прізвище, ім’я, по батькові студента.  

У правому нижньому кутку вказують прізвище, ім’я, по батькові викладача. На 

1-й сторінці пишуть назву теми контрольної роботи, зміст, у якому останнім 

пунктом є перелік використаної літератури. Кожен пункт плану роботи 

починається з нової сторінки та назви питання, а закінчується висновком.  

Вимоги до змісту контрольної роботи У вступі контрольної роботи 

необхідно обґрунтувати актуальність та суть теми, її особливості. Для 

розкриття основних питань потрібно концентровано викласти основний зміст, 

робити посилання на використані цитати з різних джерел. Висновок має 

підсумовувати вибрану тему в цілому, акцентуючи увагу на головному. 
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Тематика контрольних робіт  

      1 Теоретико-методологічні засади політології. 

      2 Еволюція політичних ідей у Стародавньому Світі. 

      3 Розвиток політичних ідей  у Київській Русі.  

      4. Політичні концепції Московії та на  українських землях (XV–XVIст.) 

      5. Світові політичні теорії Нового часу (XVII –XVIII ст.) 

      6. Політичні ідеї на українських землях та в Росії (XVII –XVIII ст.) 

      7. Особливості світової політичної думки ХІХ століття 

      8. Політичні ідеї на  українських землях та в Росії ХІХ ст. 

      9. Політичні теорії світу, Росії та України в ХХ– початку  ХХІ ст. 

     10. Політична влада, її структура, функції, тенденції розвитку. 

     11. Політична система, її структура, функції, різновиди. 

     12. Держава у політичній системі, ознаки, теорії походження,  функції. 

     13. Форми правління, їх різновиди та парламентаризм. 

     14. Державний устрій, його різновиди та значення в державотворенні.  

     15.  Політичні режими в сучасному світі, їх класифікації та риси. 

     16.  Правова держава та громадянське суспільство. 

     17.  Демократія: теорії, реальність, проблеми реалізації, перспективи. 

     18. Політична культура, її структура, функції та  типологія. 

     19. Політична свідомість, її структура, значення у державотворенні. 

     20. Політична ідеологія, її структура, роль, відмінності від політичної науки. 

     21. Основні політичні течії та їх місце у сучасних політичних відносинах. 

     22. Політичні партії, партійні системи та громадсько-політичні організації. 

     23. Політичні еліти (теорії та значення в суспільстві, державі). 

     24. Політичне лідерство (концепції, типологія, роль в історії держав, світу). 

     25. Вибори, виборчі системи, технології,  їх досвід у світі та в Україні. 

     26. Етнонаціональні спільноти, їх різновиди, міжнаціональні відносини. 

     27. Соціальна політика в СРСР, країнах світу та в сучасній Україні 

     28. Світова політика та міжнародні відносини. 

     29. Україна у геополітичному просторі, проблеми та способи їх розв’язання. 

     30 Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. 
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Тематика та основні питання практичних занять: 

     Тема 1 Політологія як наука. Історія політичних учень 

План 

     1. Генезис поняття «політика» та становлення політичної науки.  

     2. Політичні ідеї античності, Середньовіччя та епохи Відродження. 

     3. Політичні вчення світу, в Росії та на українських землях у XVII– XVIII ст. 

     4. Соціально-політичні концепції  світу, Росії та України  ХІХ століття. 

     5. Політичні ідеї світу в Росії та Україні  ХХ–початку ХХІ століть. 

     Література: [2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18]. 

 

     Тема 2 Влада, політична система, держава, форми її організації, 

громадянське суспільство та демократія 

План  

     1. Поняття влади, політичної системи, їх структури та  функції.  

     2. Держава,  її теорії походження, ознаки та функції. 

     3. Форми організації державної влади 

     4. Правова держава та громадянське суспільство (концепції, реалії). 

     5. Поняття демократії та різновиди її  концепцій. 

     6. Проблеми формування демократичної держави в сучасній Україні. 

     Література: [2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18]. 

 

     Тема 3 Політична система сучасної України, політичні культура, 

свідомість, ідеологія, течії, партії, еліти, лідерство, виборчі системи. 

План 

     1. Політичні культура, свідомість, ідеологія та основні політичні течії.  

     2. Особливості перехідного періоду та державотворчих процесів в Україні. 

     3. Партії, партійні системи та партійно-політичний спектр сучасної України. 

     4. Політичні еліти та лідерство (теорії та українські реалії). 

     5. Виборчі системи, політичні маркетинг і менеджмент. 

     6. Національна, соціальна політика України,  вибір геополітичні парадигми.  

     Література: [1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18]. 
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5 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  

 

1. Генезис поняття «політика». Виникнення та розвиток політичної науки. 

2. Предмет, методи, функції, закони політології, природа політичних знань. 

3. Поняття парадигми та основні парадигматичні підходи. 

4. Політичні концепції  античності. 

5. Політичні думки Середньовіччя та епохи Відродження. 

6. Політичні погляди Київської Русі, Московії, українських земель X–ХVII ст. 

7. Світова політична думка Нового часу (XVII – XVIII ст.). 

8. Еволюція політичних ідей в Росії та на українських землях XVII – XVIII ст. 

9. Політичні соціальні концепції світу XIX ст. 

10. Російські та українські політичні ідеї ХІХ ст. 

11. Політичні ідеї Світу, Росії та України ХХ–поч. ХХІ ст. 

12. Політична влада, її функції та тенденції розвитку. 

13. Поняття політичної системи, її структура, функції. 

14. Походження держави як політичного інституту, її ознаки та функції. 

15. Форми організації державної влади та форми правління в сучасному світі. 

16. Форми державного устрою в сучасному світі. 

17. Проблеми еволюції політичних систем, їх типологія, політичні режими. 

18. Правова держава та громадянське суспільство (ознаки,  реалії). 

19. Формування правової держави та громадянського суспільства в Україні. 

20. Поняття демократії, її критерії, теорії, світовий досвід. 

21. Народовладдя в Україні: проблеми та способи їх розв’язання. 

22. Помаранчева революція в Україні  та її наслідки. 

23. Особливості нинішнього етапу перехідного періоду в Україні. 

24. Структура системи державної влади в Україні  та перспективи її змін. 

25. Політико-ідеологічні концепції державотворення в сучасній Україні. 

26. Моделі політичної реформи в Україні, альтернативи її реалізації 

27. Революція Гідності в Україні, її особливості та наслідки. 

28. Стратегія і тактика подолання та запобігання   системній кризі в Україні. 
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29. Політичні культура, свідомість, ідеологія , їх структура, функції, типологія.  

30. Лібералізм і консерватизм як політико-ідеологічні течії. 

31. Соціалізм, соціал-демократія та комунізм. 

32. Націоналізм, фашизм, нацизм, релігійний фанатизм. 

33. Поняття політичної партії та різновиди партійних систем. 

34. Партійно-політичний спектр світу та  сучасної України. 

35. Політична еліта та класичні, сучасні теорії еліт. 

36. Політичне лідерство. Основні теорії, типи лідерів та їх роль у політиці. 

37. Виборчі системи (теорія і сучасна практика). 

38. Еволюція виборчих систем в історії незалежної української держави. 

39. Політичні маркетинг і менеджмент у сучасному світі. 

40. Російська, Білоруська і Молдавська політичні моделі. 

41. Закавказькі пострадянські держави. Альтернативи розвитку.  

42. Політичні системи Центральноазіатських пострадянських держав. 

43. Особливості подолання перехідного періоду та євроінтеграції країн Балтії. 

44.  Західноєвропейська модель посттоталітарних країн Східної Європи.  

45. Різновиди етносів і право націй на самовизначення та його реалізація. 

46.Теорія та практика національної політики СРСР. 

47. Проблеми міжнаціональних відносин у пострадянських країнах. 

48. Міжетнічні  відносини  та національна політика сучасної України.  

49. Поняття соціально орієнтованої  економіки та соціальної держави. 

50. Еволюція ставлення до соціальної політики в різних країнах світу та СРСР. 

51. Суть та  напрями соціальної політики в Україні. 

52. Реформи освіти в сучасній Україні. 

53. Способи наближення до стандартів ЄС охорони здоров’я в Україні. 

54. Значення соціальної політики в трансформації політичних систем. 

55. Геополітика як наука. Історія геополітичних учень і закони геополітики. 

56. Основні напрями та проблеми зовнішньої політики сучасної України. 

57. Проблеми сучасних українсько-російських взаємовідносин. 

58. Євроатлантична інтеграція України, перспективи її членства в НАТО і ЄС. 
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6  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ  

РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Підґрунтям для визначення оцінки на заліку є рівень засвоєння студентами 

матеріалу, передбаченого навчальною програмою відповідної навчальної 

дисципліни. Для цього викладач застосовує такі критерії:  

     – оцінку «відмінно» заслуговує студент, який виявив усебічні, систематичні 

та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, уміння вільно виконувати 

завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та ознайомився з 

додатковою літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, оцінку 

«відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних понять 

навчальної дисципліни, їх значення для отриманої професії, які виявили творчі 

здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу; 

– оцінку «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-

програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, 

засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Зазвичай, оцінку 

«добре» виставляють  студентам, які показали систематичні знання з 

навчальної дисципліни та здатність до їх самостійного поповнення й оновлення 

у процесі подальшого навчання та професійній діяльності; 

– оцінку «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 

навчання та професійної діяльності, який виконує завдання, що передбачені 

програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. Оцінку 

«задовільно» виставляють студентам, які допустили похибки у відповіді на 

заліку, але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом 

викладача; 

– оцінку «незадовільно» виставляють студенту, який виявив вади в знаннях 

основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові помилки 

у виконанні передбачених програмою завдань, які не можуть продовжувати 

навчання без додаткових занять з відповідної навчальної дисципліни. 
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