
 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Політологія 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка дисципліни в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=963  

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: проф. з/н Міщенко Алла Борисівна (лекції, практичні заняття, 

підсумковий контроль). 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Політологія» є обов’язковою освітньою компонентою навчального плану, 

циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, яка сприяє підготовці 

фахівців у сфері дипломатії та міжнародних відносин.  

Мета: сформувати у студентів наукове уявлення про основні проблеми 

політики як реального суспільного явища, а також про історичний розвиток 

політичної думки, новітні підходи до розв’язання нагальних питань сьогодення 

Завдання: вироблення навичок виокремлювати теоретичні та прикладні 

аспекти політологічного знання, раціонального та ірраціонального в політиці; 

отримання знань та уявлень про природу сучасних політичних процесів, сутність і 

різновиди політичних систем та політичних режимів; набуття досвіду оцінювання 

різних теоретичних (дослідницьких) підходів та наукових шкіл, що існують в 

політичній науці; здобуття навичок для практичного застосування теоретичних 

знань з аналізу суспільно-політичних процесів та явищ в Україні та інших державах 

світу.  

Предмет вивчення навчальної дисципліни – політичні явища та процеси 

суспільного життя та закономірності їх розвитку в сучасному світі. 

Студент повинен знати: основні закономірності та тенденції розвитку 

політичного життя, систему інститутів державної влади, її відмінні ознаки від 

політичної влади, знати історію розвитку українських та зарубіжних політичних 

ідей, сучасні концепції політики (основні ідейно-політичні доктрини сучасності) та 

вміти давати оцінку українським та зарубіжним політичним вченням (доктринам). 

Студент повинен вміти: визначати теоретичні, духовні, прикладні та 

інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і функції в підготовці 
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політичних рішень, забезпеченні безпечного й сталого розвитку особистості, 

суспільства та держави; володіти: навичками політичного аналізу та політичного 

прогнозування (зокрема, конфліктних та кризових ситуацій у політичних процесах); 

різними механізмами (різним інструментарієм) застосування набутих політичних 

знань у своїй професійній, суспільно-політичній діяльності. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. БАЗОВІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ 

Тема 1.1. Політика і політична наука. Історія світової політичної думки. 

Тема 1.2. Розвиток політичної думки в Україні. 

Тема 1.3. Політична влада. Політична система суспільства. 

Тема 1.4. Політична влада. Політична система суспільства. 

Розділ 2. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА 

Тема 2.1 Політичні процеси та політична модернізація. Політичні режими. 

Тема 2.2. Демократія в політичному житті сучасного суспільства. Громадянське 

суспільство. 

Тема 2.3. Політична свідомість і політична культура. 

Тема 2.4. Політична еліта і політичне лідерство. 

Тема 2.5. Світова політична система. 
 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук або персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: освоєння теоретичного матеріалу, 

комунікації, ведення фахової дискусії та опитувань; виконання завдань самостійної 

роботи; ознайомлення з літературними джерелами та інформаційними ресурсами в 

Інтернеті, які рекомендовані навчальним курсом. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Office для виконання 

завдань самостійної роботи: конспектування, тезування, анотування, рецензування, 

підготовка презентацій та інтерактивних матеріалів.  

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни:  

1. A. Khomutenko, A. Mishchenko, A. Ripenko, O. Frum, Z. Liulchak, R. Hrozovskyi, 

Tools of the Neuro-Fuzzy Model of Information Risk Management in National 

Security. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). 

2019. Volume-8 Issue-6. pp.4526-453. 

2. Важна К., Міщенко А. Роль громадських рухів на захист прав людини у 

становленні демократичних режимів Центральної та Східної Європи у період 

1989-1991 рр. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2020. 

№5. С. 133-156.  

3. Мищенко А. Б. Доверие граждан как ключевой показатель качества 

государственного управления. Современные тенденции экономики, 

управления. Права, социологии, образования, медицины, физики, математики: 

новый взгляд : Сборник научных статей по итогам Международной заочной 



научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург, 27-28 февраля 2013 

года. Санкт-Петербург, 2013. С. 198-200. 

4. Міщенко А. Б. «Ланцюгова довіра» в структурі взаємовідносин громадянина з 

державою. Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського 

факультету). Дні науки філософського факультету – 2009 : Матеріали доп. та 

виступів Міжнар. наук. конф. м. Київ, 21-22 квітня 2009 року. Київ, 2009. Ч. 

ХI. С. 109-111. 

5. Міщенко А. Б. Вплив довіри на легітимацію влади в сучасній Україні. Гілея. 

2010. Вип. 30. С. 440-447. 

6. Міщенко А. Б. Демократична легітимність: поняття, засоби, протиріччя. Гілея: 

науковий вісник. 2016. Вип. 112 (№9). С. 287-291. 

7. Міщенко А. Б. Довіра в структурі легітимації влади. VI Харківські студентські 

філософські читання : матеріали міжнародної наукової конференції. м. 

Харьків, 2-3 квітня 2009 року. Харків, 2009. С. 184-185. 

8. Міщенко А. Б. Довіра громадян до політики правого спрямування в країнах 

Європи: інтеграційний аспект. Міжнародні відносини: теоретико-практичні 

аспекти. 2019. №3. С. 50-59. 

9. Міщенко А. Б. Довіра громадян як основа легітимації влади. Україна наукова : 

матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. м. 

Севастополь, 23-25 грудня 2008 року. Київ, 2008. Част. 1. С. 42-43. 

10. Міщенко А. Б. Довіра як чинник легітимації влади. Трибуна. 2009. № 1-2. С. 

30-31. 

11. Міщенко А. Б. Довіра як чинник стабільності політичної системи. Дні науки 

філософського факультету – 2008 : матеріали доп. та виступів міжнар. наук. 

конф. м. Київ, 16-17 квітня 2008 року. Київ, 2008. Ч. IХ. С. 97-99. 

12. Міщенко А. Б. Західна демократія та східна меритократія: досвід для 

транзитних політичних систем. Україна і світ: теоретичні та практичні 

аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф., м. Київ, 8–9 квіт. 2020 р. Київ, 2020. С. 73-76. 

13. Міщенко А. Б. Зовнішня політика крізь призму громадської думки. 

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2018. №1. С. 53-62.  

14. Міщенко А. Б. Інформаційний простір в структурі легітимаційних процесів 

влади. Інформаційне суспільство сьогодні: тенденції розвитку, актуальні 

проблеми і рішення: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного 

круглого столу. м. Київ, 25 травня 2017 р. Київ, 2017. С. 55-56. 

15. Міщенко А. Б. Недовіра як чинник геополітичних змін у світі. Альянс наук: 

вчений – вченому: зб. наук. праць ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. м. 

Дніпропетровськ, 27-28 берез. 2014 р.: у 2 т. Дніпропетровськ, 2014. С. 21-22.  

16. Міщенко А. Б. Недовіра як чинник делегітимації влади: причини та механізми 

подолання. Гілея. 2009. Вип. 24. С. 372-380. 

17. Міщенко А. Б. Особливості меритократії в сучасних міжнародних відносинах. 

Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері 

міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22 

квіт. 2021 р. Київ, 2021. С. 80-83. 

18. Міщенко А. Б. Пандемія як засіб повернення впливу авторитарних режимів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том 

VIIІ: діалог у розвитку науки та освіти / Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. 



Ільницький. Конін–Ужгород–Київ–Херсон : Посвіт, 2020. С.296-298. 

19. Міщенко А. Б. Політична довіра у легітимаційних процесах суспільного 

інформаційного розвитку. Український інформаційний простір. 2013. Число 1. 

Ч. 2. С. 63-67. 

20. Міщенко А. Б. Політична довіра як передумова суспільного розвитку. 

Общество, политика, экономика, право: взаимоотношения и взаимовлияние: 

Материалы международного научного форума. г. Харьков, 26-27 февраля 2013 

г. Харьков, 2013. С. 9-13. 

21. Міщенко А. Б. Політична трансформація інституту президентства в Україні. 

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб.наук.пр. 2021. 

Вип.7. С. 164-177. 

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

с. 

23. Міщенко А. Б. Прояви довіри в умовах сучасної демократії. Дні науки 

філософського факультету – 2007: матеріали доп. та виступів міжнар. наук. 

конф. м. Київ, 18-19 квітня 2007 року. Київ, 2007. Ч. VI. С. 67-69.  

24. Міщенко А. Б. Розширення впливу горизонтальних мереж: проблема 

встановлення демократичних основ в Україні. Социально-гуманитарные 

исследования и технологии: проблемы и перспективы развития : Материалы 

Международной научно-практической конференции. г. Харьков, 27-28 апреля 

2012 г. Харьков, 2012. С. 7-9. 

25. Міщенко А. Б. Суспільна довіра як гарантія проведення реформ в період 

трансформації України. Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 109 (№6). С. 373-

376. 

26. Міщенко А. Б. Суспільна довіра як гарантія проведення реформ. Наука в 

современном мире : Сборник публикаций мультидисциплинарного научного 

журнала «Архивариус» по материалам IХ международной научно-

практической конференции. Киев, 2016. С. 69-72. 

27. Міщенко А. Б. Сучасні особливості занепаду влади: концепція М.Наїма. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том Х: 

Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані / Ред.: Я.Ґжесяк, 

І.Зимомря, В.Ільницький. Конін–Ужгород–Херсон : Посвіт, 2021. С. 269-270. 

28. Міщенко А. Б. Тенденції просування політики правого спрямування в ЄС. 

Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. 

наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. Монреаль, 2018. С. 112-

113. 

29. Міщенко А. Б. Феномен політичної довіри. Зовнішні справи. 2008. № 2. С. 42-

44. 

30. Міщенко А. Б. Формування невизнаних територій як прояв ерозії довіри до 

інклюзивних інститутів в Україні. Епістемологічні дослідження у філософії, 

соціальних і політичних науках. 2020. Том 3, № 1. С. 213-221.  

 

Основна література: 

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

Одеса : Гельветика, 2020. 260 с. 

2. Конституція України: текст відповідає офіц. Київ : Національний книжковий 



проект, 2021. 48 с. 

3. Коршук Р.М. Етнополітологія : Навч. посібник. Київ: Алерта, 2011. 200с. 

4. Шляхтун П. П. Політологія : Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 

2019. 472 с. 

 

Допоміжна література: 

1. Воронянський О. В., Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В. Політологія : підручник. 

Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. 179 с. 

2. Гальчинський А. Лібералізм: уроки для України : наук.-популярне есе. Київ : 

Либідь, 2011. 288 с. 

3. Головатий М.Ф. Класи і партії : Навч. посібник для студентів вищих навч. 

закладів. Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. 144 с. 

4. Горбач О., Демчишак Р. Політологія : навч. посіб. 3-тє вид., допов. та перероб. 

Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. 259 с. 

5. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія / за 

наук. ред. В.П. Беха. Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. 680 с. 

6. Демократія: Антологія / Упорядник Олег Проценко. Київ : Смолоскип, 2005. 

ХХVIII + 1108 с. 

7. Мірошниченко Ю.Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в 

Україні : Монографія. Київ : «Фенікс», 2012. 360 с. 

8. Наїм М. Занепад влади: Від владних кабінетів до полів битви й церков, а потім 

і до держави, або чому сьогодні бути при владі означає зовсім інше, ніж 

колись / пер. з англ. О. Демянчук. 2-ге вид. Київ : Форс Україна, 2018. 448 с. 

9. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень : Навч. посібник. Київ : Атіка, 

2005. 560 с. 

10. Ослон Менкур. Влада і процвітання. Подолання комуністичних і 

капіталістичних диктатур / Пер. з анг. А. Іщенка. Київ : Видавничий дім 

«Києво-Могилянська академія», 2007. 174 с. 

11. Політико-культурні чинники громадсько-політичної участі населення України. 

Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/915/ 

12. Політологічний енциклопедичний словник : Навч. посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Відп. ред.: Ю.С.Шемшученко, В.Д.Бабкін. КИЇВ : 

Генеза, 2004. 395с.  

13. Політологія : підручник / М. П. Требін та ін.; за ред. проф. М. П. Требіна. 2-ге 

вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2018. 460 с. 

14. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році: Щорічне 

Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ : НІСД, 2018. 

1279 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Сайт Верховної Ради України. URL: https://www.rada.gov.ua/ 

2. Сайт Уряду України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна передбачає роботу як індивідуально, так і в колективі, 

часто поділені на групи під час практичних занять. 

Середовище в аудиторії є дружнім, дискусійним, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в 

межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування або під час проведення 

практичних занять з дозволу викладача. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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