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1. Загальні положення 

Дисципліна «Політологічні аспекти державного управління» 

є логічним продовженням попередніх курсів з політології, 
присвячених аналізу політичної думки від стародавніх часів і до 
кінця XIX ст. 

На сучасному етапі перехідного періоду в Україні гостро 

постає необхідність точного визначення змісту і характеру 
політики, політичних відносин і політико-управлінської діяльності 
з огляду на їх особливість у процесі становлення у країні нової 
соціальної системи. Спираючись на існуючу законодавчу базу, 
необхідно відзначити,що українське суспільство визначило ту роль 
політики, політичного управління, яку вони відіграють в організації 
процесу переходу України від тоталітарного до демократичного 
суспільства в умовах відсутності традиційного для розвинутих 

країн історичного часу, який вони мали у власному русі до висот 
сучасної цивілізації. Тому науково-практичні проблеми 

політичного управління в сучасних умовах, їхнє осмислення є 
одним з найактуальніших завдань вчених і політиків. 

Таким чином, методологічна теза, покладена в основу курсу, 
базується на наступних визначеннях. Оскільки політичне 
управління в Україні має відверто лідерську характеристику, його 
структура,участь у підготовці й прийнятті політичних рішень 
перетворюється удвоєдиний процес, в якому втрачається сенс 
організаційно-правового розчленування цих двох основних етапів 
формування управлінського рішення і статус «політичного» може 
набрати будь-який етап і будь-який його учасник, а також будь-
який елемент цього процесу. 

Поняття «політико-управлінська діяльність держави», що 

розглядається в запропонованому курсі, наповнюється суто 

національним змістом, відтворює його особливу роль в українській 

реформації. 
Мета викладання дисципліни:  ознайомити слухачів з 

основними  вимогами, завданнями та перспективами  навчання в 
магістратурі державної служби, дати їм орієнтири для самостійної 
роботи з навчальною літературою,посібниками, науковими 

роботами та нормативно-правовою базою, необхідною для 
вивчення предметів, які викладаються за період навчання в 
магістратурі. Допомогти сформувати навички та вміння, потрібні 
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для успішного оволодіння спеціальністю «Державна служба». 

Розкрити роль політики й управління в житті суспільства, їх тісний 

взаємозв`язок та взаємодію між собою, поглибити базові знання з 
проблем сучасних політичних відносин та закономірностей 

управління й особливостей їх реалізації в політиці, а також 

механізмах легітимації влади, співвідношення їх легітимності та 
ефективності, доповнити та розширити знання про цінності і 
нормативні принципи політичного процесу, влади, держави, 

розкрити значення та роль політичної культури як фактору 

політичного управління. Сформувати вміння та навички 

практичного використання методів політичних наук для аналізу 
політичних процесів в Україні, особливостей здійснення 
управлінської діяльності в політично орієнтованому середовищі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має 

набути таких компетенцій: знати сутність, взаємозв`язок та 
взаємозумовленість політики, державного управління і влади, вміти 

застосовувати теоретичні знання в практичній управлінській 

діяльності, знати особливості політичного процесу в Україні, 
розуміти його основні тенденції, демонструвати розуміння 
поточних проблем і перспектив розвитку держави, а також 

призначення політичних наук, їх ролі у визначенні державної 
політики. Розуміти принципи функціонування політичної системи, 

політичну роль партійної системи, структур громадянського 
суспільства, які здійснюють вплив на формування та діяльність 
системи державного управління, вміти застосовувати знання щодо 
факторів політичного управління, закономірностей та механізмів 
політичної комунікації для налагодження постійного діалогу з 
суспільством, його політичними структурами та обов`язкової умови 

демократизації. 
Контрольна робота може бути рукописна або друкована і 

виконується українською мовою на одній стороні білого аркушу 
паперу формату А4 (210x 297) або в зошиті у клітинку (А5 

формату). 
Текст розташовується на сторінці з дотриманням таких полів: 

ліве - 30мм; праве - 10 мм; верхнє та нижнє - по 20 мм. При 

комп'ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New 

Roman, 14 кеглів. Відстань між рядками тексту складає 1,5 

інтервали. Загальний обсяг роботи повинен складати не більше 20 
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сторінок. Нумерація сторінок тексту вказується арабськими 

цифрами внизу сторінки по центру. 
 Структура контрольної роботи: 

- титульна сторінка (дод.1);  

- зміст; 
- текст (теоретична частина, практична частина); 
- використана література.   
Контрольну роботу з дисципліни «Політологічні аспекти 

державного управління» студент представляє на кафедру 
державного управління та місцевого самоврядування за 10 днів до 
початку сесії, для того, щоб викладач вчасно перевірив її до іспиту 
(доказом є відповідний запис викладача на титулці – “зараховано”,  

“на доопрацювання” або “не зараховано”).  

 

 

2. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ЗА ТЕМАМИ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Таблиця 21 

Назва теми годин 

Тема 1. Становлення політичної науки в сучасній Україні. 
Етапи становлення та розвитку політичної науки в 
Україні.Роль теорії в політичній науці. Функції науки. 

Місце політичної теорії в системі знань про політику. 
Моделі та концепції як форми теорії.  
Риси політичної теорії та політології. Групи 

фундаментальних питань політичної теорії. Цілі та задачі 
політичної теорії. Кінцевий продукт політичної теорії – 

висновки та рекомендації. Функції політичної теорії. 
Основні поняття 
Епістемологія, онтологія, норма, нормативна теорія, 
універсалії, концепція. Модель. Емпіричне знання, теорія. 

2 

Тема 2. Об’єкт політології в державній службі. Політика як 
окрема сфера суспільної діяльності. Політологія як наука, її 
об'єкт, предмет, зв’язок з іншими дисциплінами. 

Формування сучасної політичної науки в Україні. 

2 
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Спрямування державної служби на розв'язання проблем 

людини. 
Основні поняття: політика; суб’єкт політики; об’єкт 
політики; види політики; функції політики; рівні політики; 

політологія; об’єкт політології; предмет політології; 
поняття та категорії політології; політична влада; закони та 
закономірності політології; методи та методологія 
політології; функції політології. 

Тема 3. Політична система суспільства як взаємодія 
владних інститутів. Суть політичної системи суспільства. 
Структура і функції політичної системи. Становлення і 
розвиток політичної системи України. 
Основні поняття: політична система суспільства; 
особливості та структура політичної системи; типологізація 
політичних систем; політичний режим; типи політичних 
режимів; функції політичної системи; критерії та фактори 

ефективності політичної системи; напрями формування та 
розвитку політичної системи. 

2 

Тема4. Поняття і сутність влади. Структура, ресурси та 
види влади. Політична влада: сутність, характерні ознаки. 
Основні поняття: влада; підходи до визначення влади; 

аспекти влади; суб’єкт влади; об’єкт влади; ресурси влади; 

види влади; ознаки влади; рівні влади; політична влада; 
державна влада; ознаки політичної влади; засоби 

здійснення влади; форми реалізації влади; риси державної 
влади; вимоги до влади; функції політичної влади; форми і 
механізми політичної влади; легітимність; ознаки 

легітимності; делегітимізація політичної влади. 

2 

Тема 5. Політичний режим як державний устрій. Форми 

державного правління. Поняття політичного режиму. 
Типологія політичних режимів. Політичний режим в 
Україні. 
Основні поняття: держава; елементи держави; ознаки 

держави; функції держави; державні інститути; типологія 
держав; функції держави; державне правління; державний 

устрій; політичний режим; ознаки політичного режиму; 

2 
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типи політичних режимів; соціальна держава; правова 
держава.  

Тема 6. Сутність та функціонування політичної системи: 

взаємодія - з державною службою. Сутність держави і її 
місце в політичній системі суспільства. Форми державного 
правління і державного устрою. Політичний (державний) 

режим. Україна на шляху побудови правової держави. 

Основні концепції громадянського суспільства. 
Основні поняття: держава; елементи держави; ознаки 

держави; функції держави; державні інститути; типологія 
держав; функції держави; державне правління; державний 

устрій; політичний режим; ознаки політичного режиму; 
типи політичних режимів; соціальна держава; правова 
держава.  

2 

Тема 7. Сутність та особливості політичного менеджменту 
та маркетингу. Поняття політичного маркетингу та 
маркетингу. Вивчення громадської думки. Формування 
політичного іміджу. Маркетинг органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування.  
Основні поняття: менеджмент; маркетинг; політичний 

менеджмент та маркетинг; громадська думка; держане 
правління; політичний імідж; виконавча влада; місцеве 
самоврядування.  

2 

Тема 8. Політичні технології та антитехнології. Сучасні 
політичні технології. Девіантні технології. Створення 
іміджу. Антитехнології у політичній боротьбі:використання 
ЗМІ. 
Основні поняття: політичні технології; антитехнології; 
імідж; девіантні технології; техніки; рекламні технології; 
маніпулятивні технології; політичні цінності; політичний 

суперник. 

2 

Разом  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання І групи складності 
1. У різних навчальних посібниках неоднаково визначається 
поняття „політологія”. Яке з визначень, поданих у темі, найбільш 

точно, повно, на Ваш погляд, відображає сучасну наукову уяву про 
неї? 

2. Визначте сильні і слабкі сторони окремих методів дослідження, 
що використовуються політологами. 

3. Проілюструйте на конкретних прикладах дію різних функцій 

політології. 
4. Розкрийте взаємозв’язок політології з іншими соціально-

гуманітарними науками. 

5. Поясність, у чому відмінність предмета політології від об’єкта? 

6. Перелічіть основні цінності  різноманітних політичних систем. 

Продумайте аргументи на захист їх переваг. 
7. Оцініть ступінь прогресивності різноманітних типів політичних 
систем. 

8. Від чого залежить стабільність політичної системи? 

9. Яке методологічне значення має категорія „Політична система ” 

для аналізу державного політичного управління? 

10. Як відбувається процес формування демократичного типу 
політичної системи в Україні? 

11. У чому відмінність між прямою, плебісцитарною і 
представницькою демократією? 

12. Хто з мислителів сформував класичну модель демократії? 

13. Чи можна, на Вашу думку, родоплемінну демократію вважати 

повноцінною демократичною моделлю? 

14. Які відмінності  у різних трактуваннях сутності держави? 

15. Які теорії походження держави Ви можете назвати? 

16. Які складові території держави? 

17. Які форми державного правління і форми державного устрою 

Ви можете назвати? 

18. Чи можна назвати  правовою державу з тоталітарним режимом? 

Відповідь обґрунтуйте. 
19. Чи можна назвати соціальною державу із нечисельним середнім 

класом. Відповідь обґрунтуйте. 
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20. Яке місце серед політичних понять займає влада? 

21. У чому відмінність між політичної та державною владою? 

22. У чому відмінність легальності влади від легітимності влади? 

23. Як Ви розумієте поняття „еліта”, „лідер”, „лідерство”? 

24. Які типи партійних еліт виділяв Г.Моска? 

25. Сформулюйте „залізний закон олігархії”. 

26. Що зумовлює виникнення політичних партій? 

27. У чому відмінність між партійними системами за класифікацією 

Дж. Сарторі? 

28. Накресліть схему політичного спектра сучасної України. 

29. Чим політичні партії відрізняються від громадських 
організацій? 

30. Які етапи за М.Вебером пройшла у своєму розвитку політична 
братія? 

 

Завдання ІІ групи складності 
1. Яка відмінність між політологією та політикою? 

2. Коли виникла політологія як наука і політологія як навчальна 
дисципліна? 

3. У чому полягає завдання політології? 

4. Що входить у предмет політології? 

5. Розкрийте поняття та методи політології. 
6. Що таке система? 

7. Як Ви розумієте поняття „політична система”? 

8. З якими системами взаємодіє політична система? 

9. Коли виникає система? 

10. Які ознаки політичної системи? 

11. З яких елементів складається політична система? 

12. Що таке демократія? 

13. Які тлумачення демократії Ви можете назвати? 

14. Які риси характеризують демократію? 

15. Коли виникла демократія? 

16. В які періоди розвитку людства демократії не існувало? 

17. Які ознаки притаманні демократичній системі правління? 

18. На яких принципах базується демократія? 

19. Як Ви розумієте поняття „держава”? 

20. У чому відмінність внутрішніх фікцій держави від зовнішніх? 

21. Що відрізняє державу від адміністративної одиниці? 
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22. Які види влади Ви можете назвати? 

23. Які види еліт Ви знаєте? 

24. Яка відмінність між „відкритою” та „закритою” елітами? 

25. Яка відмінність між легітимною та нелегітимною елітою? 

26. Коли виникли політичні партії? 

27. Які ознаки характеризують політичні партії? 

28. Які функції виконують політичні партії? 

29. Які типи політичних партій Ви можете назвати? 

30. Яка з партійних систем, на Вашу думку, є найбільш 

оптимальною для України? Відповідь обґрунтуйте. 
 

Завдання ІІІ групи складності 
1. Політологія як самостійна навчальна дисципліна почала 
формуватись: 
а) у І половині XVIII ст.; 
б) на початку ХІХ ст.; 
в) у другій половині ХІХ ст.; 
г) після зруйнування Бастилії. 
 

2. У  якій країні була створена перша школа політичної науки: 

а) США; 

б) Німеччина; 
в) Франція; 
г) СРСР. 

 

3. Що є предметом вивчення політології: 
а) політична культура; 
б) владні відносини; 

в) держава; 
г) все вищесказане. 
 

4.  Що з переліченого є головною необхідною умовою існування 
демократичної політичної системи? 

а) виборність органів місцевого самоврядування; 
б) наявність політичних партій; 

в) обмежений в часі мандат на перебування при владі; 
г) вибори, які гарантують реальну можливість вибирати серед 

багатьох кандидатів. 
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5. Які із запропонованих дій є показником абсолютної підтримки 

населенням політичної системи суспільства? 

а) неучасть у виборах місцевих органів влади і управління; 
б) дотримання правил дорожнього вуличного руху; 

в) згода поставити свій підпис під якоюсь петицією (зверненням); 

г) ніщо з названого. 

 

1. Політична система України є: 
а) перехідною від закритої до відкритої; 
б) консервативною; 

в) етатизованою; 

г) демократичної; 
д) авторитарною. 

 

2. Демократія характеризується: 
а) участю всіх громадян в управлінні суспільними та державними 

справами, формуванні органів влади; 

б) підпорядкованістю більшості волі меншості при прийнятті рішень 
та їх виконанні; 
в) пріоритетом прав держави над правами людини; 

г) формуванням законодавчих органів зверху; 
д) наявністю політичного консенсусу. 
 

3. Плюралістична концепція демократії визнає: 
а) заперечення автономії особи, ставлення до неї як до складової 
єдиного соціального організму; 
б) первинність великого соціального суб’єкта (нації, церкви та ін.) у 

визначенні поведінки громадянина; 
в) необмежену владу більшості над меншістю; 

г) суперництво і баланс інтересів як основу демократичної влади. 

 

4. Політична влада включає в себе: 
а) економічну владу; 
б) партійну владу; 
в) владу ідеології; 
г) сімейну владу; 
д) державну владу; 
е) законодавчу владу; 
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є) судову владу; 
ж) виконавчу владу; 
з) духовну владу. 
 

5. Найголовнішою ознакою влади є: 
а) контроль над життям людини; 

б) регулювання суспільного виробництва; 
в) узгодження інтересів і дій різних соціальних верств; 
г) насилля; 
д) примус; 
е) панування однієї групи над іншою. 

 

6. Що є, на Вашу думку, головною підставою для приналежності 
до еліти сьогодні: 
а) мужність, відвага; 
б) видатні здібності, знання; 
в) походження; 
г) мудрість; 
д) інше (що саме). 
 

7. Що з переліченого не є ключовим в концепції елітарного 
підходу до політики: 

а) політика – це боротьба за владу; 
б) більшість людей повинні мати доступ до найважливіших 
політичних інструментів і засобів; 
в)  більшість людей не повинна бути втягнута у політику; 
г) населення держави ділиться на дві основні верстви – ті, хто керує, 
і ті, ким керують. 
 

8. Які можливі причини встановлення рівноваги між 

конкуруючими політичними партіями: 

а) ліквідація розбіжностей у програмних вимогах; 
б) формування єдиних передвиборчих блоків; 
в) організаційне злиття; 
г) однакова ефективність у вирішенні суспільних проблем. 
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4. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

Розподіл балів, що отримують студентам для виконання 
контрольної роботи представлено відповідно в табл. 1 та 2. Шкала 
оцінювання за ЕСТS представлена в табл. 3. 

Таблиця 1 

Розподіл балів за формами контролю 

Модуль 1. Поточне тестування 
Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 

10 10 15 15 10 15 15 10 100 

Т – тема лекційного заняття. 
 Таблиця 2 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

за виконання контрольної роботи 

Пояснювальна 
записка 

Захист роботи Сума 

до 60 до 40 100 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 3. 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання за ЕСТS  

            
Оцінка за національною 

шкалою 
Рівень знань 

90-100 балів зараховано 
Високий  
(творчий) 

82-89 балів зараховано Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 
74-81 балів зараховано 

64-73 балів зараховано Середній 

(репродуктивний) 60-63 балів зараховано 

35-59 балів 
незараховано з 

можливістю повторного 

складання Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 
1-34 балів 

незараховано з 
обов'язковим повторним 

вивченням курсу 
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5. Список рекомендованої літератури  

 

ОСНОВНА: 

1. Андрущенко В., Горлач М., Головченко Г., Жиленкова І., 
Жиленков В. Політологія: наука про політику: Підручник для вищої 
школи / В.Кремень (ред.), М.Горлач (ред.). — 3. вид., виправ. та доп. 

— К.; Х. : Єдінорог, 2001. — 640с.  
2. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О. В., Бебик В. М., 

Головатий М. Ф., Горбатенко В. П. Політологія: підручник / Ольга 
Володимирівна Бабкіна (ред.), Володимир Павлович Горбатенко 
(ред.). — 3-тє вид., перероб., доп. — К. : Академія, 2008. — 567c. 

3. Горлач М. І.  Політологія: наука про політику: підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – К. : ЦУЛ, 2009. – 836 

с. 
4. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери / Б. Кухта, Н. 

Теплоухова. – Львів: Кальварія, 1997. - 224 с. 
5. Політична еліта: історія та теорія: навч. посіб. / Мандзій Л. С., 

Дащаківська О. Ю. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр 
ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 364 с.  
6. Політологія : підруч. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін, 

О. В. Бабкіна та ін. ; за ред.: О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-є 
вид., переробл., допов. – К. : Академія, 2008. – 568 с.  
7. Політологія : Навч.-метод. комплекс: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закладів/ Ф.М.Кирилюк, А.Є.Конверський, В.Ф.Білик та ін; Київ. 
нац. ун-т ім. Т.Шевченка; За ред. Ф.М.Кирилюка. - К. : Центр навч. 

літ., 2004. - 697 с. 
8. Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти : 

Хрестоматия. Т.1 / Д.Я.Райгородский. - Самара : ИД "БАХРАХ", 

1999. - 607 с.  
9. Рудич Ф.М. Політологія : Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / 
Ф.М.Рудич. - 2-е вид., стер. - К. : Либідь, 2006. - 478 с. 
10. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки) : 

Підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ П.П.Шляхтун. - 3-є вид., стер. 

- К. : Либідь, 2005. - 574 с. 
ДОДАТКОВА: 

1. Арістотель. Політика / Олександр Кислюк (пер.з 
давньогрецької,авт.передм.). — 2. вид. — К. : Видавництво Соломії 
Павличко "ОСНОВИ", 2003. — 239с. 
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2. Абетка українського політолога. Довідник. – К., 1997.  

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. 

4. Бауер О. Національне питання і соціал-демократія. – К.: Основні 
цінності, 2004 – 116 с. 
5. Бжезінський Ф. Україна у геостратегічному контексті / Пер. з 
англ. А. Іщенка. – К,: ВД „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 101 

с. 
6. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина / 

Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 

2004. — 424с. 
7. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: навч. 
посібник. — К. : Знання, 2006. — 668с. 
8. Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Концептуальні 
основи теорії політики: навч. посібник / Рівненський ін-т 
слов'янознавства Київського славістичного ун-ту. — Рівне : 

Видавець Зень О.М., 2008. — 307с. 
9. Жиро Т. Политология: пер. з польск.. — Х. : Гуманитарный 

центр, 2006. — 428с. 
10.  Ісхакова Н.Г.. Політична соціалізація як складова демократизації 
сучасного суспільства: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2006. — 

19с. 
11. Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы 

философии.– 1992. - № 2. 

12. Гелів С.Д. Політико-правові системи світу: навчальний 

посібник. – К.: Знання, 2006. – 668 с. 
13. Демократія: Антологія. -К.: Смолоскип, 2005. – 1105 с. 
14. Дюверже М. Политические партии. Пер с фр. – М.: 

Академический проект: Парадигма, 2005. – 540 с. 
15. Дитч Й. Образи тоталітаризму в Україні // Критика. – 2006. - 

;№5. – С. 10-13. 

16. Давид Р. Основные правовые системы современности: Пер. с 
франц. – М., 1988. 

17. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: 
„Панорама, 2003.  

18. Основи демократії: Навчально-методичний комплекс / 

Черкаський держ. технологічний ун-т / Н.А. Поденщикова (уклад.). 

— Черкаси : ЧДТУ, 2006. — 164с. 
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19. Пауел Дж. Бінгем. Сучасні демократичні країни. Участь у 
політичному житті, стабільність і насильство / О.В. Христенко 
(пер.), В.К. Горбатько (пер.). — Х. : Каравела, 2004. — 288с. 
20. Пахарєв А.Д. Політичне лідерство: історико-політологічний 

контекст і сучасне становище: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 
23.00.02 / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень — К., 2003. — 32с. 
 

Вихідні дані до виконання контрольної роботи студент обирає 
самостійно відповідно до останньої цифри номера залікової 
книжки. Наприклад, якщо останній номер залікової книжки 

студента 1, то запитання мають такі номери: 1, 11, 21, 31.  

Оформлювати контрольну роботу необхідно у звичайному 

зошиті на 12 аркушів у клітинку або на стандартних аркушах 
паперу формату А4. Студент має обов’язково навести список 
використаних джерел літератури на останньому аркуші. Викладач 
здійснює перевірку ІНДЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


