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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВИ» 

Спеціальність: 052 Політологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Політичні основи держави як теоретичні засади державотворення 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на опанування студентами теоретичних знань про 

основні інститути держави та місце держави в політичній системі 

суспільства, ознайомлення з сучасними та історичними типами держав, 

різними формами державного правління та державного устрою, 

системою державних органів та органів місцевого управління у різних 

країнах, і на цій основі − формування особистості майбутнього фахівця-

політолога з розвиненими вміннями політичного аналізу державної 

влади та застосування на практиці політико-правових доктрин. 



 

 

Чому можна 

навчитися (результати 

навчання) 

В результаті навчання студент буде здатен: 

- розкрити питання історії розвитку політико-правових доктрин 

в різних країнах та у різні історичні епохи; 

-  виявити загальну тенденцію в розвитку поглядів на державу, її 

еволюцію, права та обов’язки влади та громадян, співвідношення між 

ними; 

- ознайомити з основними етапами розвитку уявлень про 

державу і право, причини їх виникнення; 

- обґрунтувати ідеї щодо формування оптимальних систем 

управління та правових систем, їх взаємозв’язку із соціально-

політичними та духовно-культурними процесами; 

- розкрити тенденції розвитку державотворчих процесів від 

найдавніших часів − до сьогодні; 

- сформувати розуміння цінностей демократичного політичного 

режиму, необхідних для успішної професійної діяльності у 

майбутньому; 

- підвищити рівень політичної та громадянської культури 

молоді, усвідомленої участі в прийнятті та реалізації рішень щодо 

управління суспільними справами; 

- сформувати у студентів вміння самостійно аналізувати 

стратегії розбудови держави загального добробуту. 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Студент набуває таких компетентностей: 

 розуміння змісту взаємодії державної влади та громадян у 

політичному процесі в його історичному розвитку та основних 

концептуальних підходів до аналізу цієї взаємодії; 

 розуміння когнітивних можливостей різних методів 

політологічного дослідження державотворчих процесів; 

 розуміння відмінностей у змісті дефініцій «держава» та 

«країна», «державна влада» та «політична влада», «органи 

державної влади» та «органи політичної влади»; 

 вміння визначати основні політичні інститути держави; 

 вміння аналізувати повноваження органів державної влади 

(президента, парламенту, уряду) та їх ролі і місця в державі у 

контекстах різних форм державного правління; 

 вміння визначати форму правління та територіально-політичний 

устрій країн; 

 вміння проводити аналіз сфери компетенції органу державної 

влади; 

 вміння прогнозувати варіанти розвитку змішаних форм 

державного правління; 

 навички оперувати в процесі своєї практичної діяльності 

різними методами аналізу політичної дійсності; 

 здатність проявляти критичне ставлення до існуючих форм 

політичних режимів; 

 здатність до пошуку, обробки та використання статистичної й 

аналітичної інформації для моделювання політичних процесів; 

 здатність інтерпретувати глобальні вимоги міжнародних 

організацій до практики здійснення політики в демократичній 

державі; 

 здатність здійснювати конкретні заходи політичної та 

громадянської освіти. 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Генезис поняття «держава» 
Еволюція інституту держави 
Концепції держави 

Основні функції держави. Апарат держави 

Форми держави 
Форма державного правління 
Форма державного устрою 
Форма політичного режиму 
Методологія політичного аналізу держав 

 

Види занять: лекції, семінари. 

Методи навчання: навчальна дискусія, семінар-дискусія, дебати, 

роботи у групах, рольові та ділові ігри, критерійного покеру, 

діамантового ранжування, роботи над проблемною ситуацією, «займи 

позицію», перевернутого навчання, фасилітації, «інтелектуального 

караоке», проблемних діалогів. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, у тому числі здобуті за допомогою 

самоосвіти. 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані під час проходження 

практики та написання дипломної роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Реймон Арон ; [пер. с 

франц.]. ― М. : Директ Медиа, 2007. ― 510 с. 

2. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Ульрих Бек 

; [Пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровой ; Послесл. А. 

Филиппова]. ― М. : Прогресс-Традиция, 2000. — 384 с. 

3. Бжезинский З. Великая шахматная доска / Збигнев Бжезинский ; 

[Пер. с англ. О. Уральской]. ― М. : Международные отношения, 

2010. ― 256 с. 

4. Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и 

демократия. Последовательность человеческого развития / 

Рональд Инглхарт, Кристиан Вельцель. ― М. : Новое 

издательство, 2011. ― 464 с. 

5. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія : [навч. посібник] / 

Ф. М. Кирилюк. ― К. : Центр учбової літератури, 2009. ― 564 с. 

6. Кирилюк Ф. М. Філософія політичної ідеології : [навч. посібник] 

/ Ф. М. Кирилюк. ― К. : Центр учбової літератури, 2009. ― 520 с. 

7. Помиткін Е. О. Ідеальний президент ідеальної держави: посібник 

кандидата та виборця. – Київ: Кафедра, 2014. – 26 с. 

8. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэл 

Хантингтон. ― М. : ООО «Издательство АСТ», 2003. ― 603 с. 

9. Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія: Підручник / П.П. 

Шляхтун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.  

Репозитарій НАУ: 
1.  Михайлич О. В. Методичне забезпечення оцінювання іміджу 

особистості політиків http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19955 

2.. Михайлич О. В. Мовна та регіональна ідентичності як чинники 

диференціації українського суспільства 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19938 

3. Михайлич О. В. Ідеологія як критерій класифікації політичних партій 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20072 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19955
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19938
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/20072


 

 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор. 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік, тестування. 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

 НІКОЛАЄНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 
Посада: доцент 

Науковий ступінь: канд. соц. наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101  

Тел.:  09669108655  

E-mail: nikolaenkovl@ukr.net 

Робоче місце: к. 707, корпус 8 НАУ 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу Google Classroom: 42zlnfl 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=12101

