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СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 

Мета на основі оволодіння ефективним апаратом наукового аналізу політичного процесу забезпечити становлення особистості 
майбутнього фахівця не лише як громадянина й патріота, але й як ефективного управлінця, здатного приймати оптимальні рішення з 
урахуванням політичної складової. 

Формат лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Специфічні результати 
навчання і форми їх 
контролю 

● розуміння основних закономірностей функціонування політичної системи суспільства та системи міжнародних політичних 

відносин (ЗК 1) / індивідуальні завдання 

● здатність працювати як особисто, так і в групі над засвоєнням навчального матеріалу та вирішенням проблематики 

громадянсько-політичного спрямування, виходячи з поставленого завдання (ЗК 9, РН 13). / командні проекти 

● здатність демонструвати знання і розуміння політичних технологій, необхідних для підтримки стабільності політичної системи  

суспільства в типових умовах(ЗК 8, РН 1)./індивідуальні практичні завдання 

● уміння визначати актуальні для сфери своєї діяльності тенденції розвитку політичних процесів в умовах недостатньої та 

суперечливої інформації (ЗК 6, ЗК 12). /тренінги 

● РН 1. Аналізувати основні етапи та закономірності історичного розвитку для формування громадянської позиції, національної 

гідності та патріотизму. / індивідуальні завдання 

● РН 13. Результативно працювати у колективі./ командні проекти 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS(90 годин): 14 годин лекції, 16 годин семінарські, 60 годин самостійні заняття; модульний контроль (2 модулі); 
підсумковий контроль – диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне та якісне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 

Модуль 1. Інституціональні основи політико-правової системи 

Лекція 1. Проблема суб’єктності політико-
правових відносин. 

Семінарськезаняття 
1 
(СЗ 1) 

Проблема суб’єктності політико-
правових відносин. 
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 Механізм відтворення влади. 
Співвідношення рівнів політики,влади, 
управління. Ресурси політичної влади та 
проблема їх затратності в процесі 
політичної діяльності. Системні функції 
легітимності влади. Проблема системного 
контролю носія влад над організацією. 
 

Лекція 2. Інституціоналізація політичних 
відносин у контексті формування 
нормативно-правової системи 
суспільства 

СЗ 2 Інституціоналізація політичних 
відносин у контексті формування 
нормативно-правової системи 
суспільства 

Політична система як механізм 
формування та функціонування влади в 
суспільстві. Динаміка політичної системи в 
суверенній Україні в контексті конкуренції 
ресурсозабезпечених груп. 
 Проблема критеріїв класифікації 
політичних систем.  Шкала політичних 



а режимів. 

Лекція 3. Держава і партійні системи в 
політичній системі 
суспільства 

СЗ 3 Держава і партійні системи в 
політичній системі 
суспільства 

 Основні підходи до визначення соціальної 
ролі держави. Ідея правової держави в 
історії політичної думки. Взаємозв’язок 
держави і громадянського суспільства. 
Державний суверенітет та проблема його 
реалізації. Держава і нація. Громадянин як 
суб'єкт реалізації державного суверенітету.  

Лекція 4. 
 Виборчі системи як механізм 
формування державної влади. 

СЗ 4 Виборчі системи як механізм 
формування державної влади. 

Проблема «олігархізації» політичних 
організацій. Основні етапи розвитку 
політичних партій в Україні.  
Взаємозв’язок форм правління, 
партійних і виборчих систем. 
Абсентеїзм.Фактори трансформації 
виборчої системи України.  

 
Модуль 2. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ. 

Лекція 5. Політичне лідерство та політичні 
еліти. Політична свідомість. 
Політична ідеологія. 

СЗ 5 Політичне лідерство та політичні 
еліти. Політична свідомість. 
Політична ідеологія. 
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 Еліта та державна бюрократія. Проблема 
мінімізації впливу феномену владної ренти 
на потенціал політичної організації. 
Системна роль контреліти. Місце та роль 
еліт у виникненні політичних криз.  
 Політична психологія.  Феномен натовпу. 
 Основні ідейно-політичні доктрини 
сучасності. 

Лекція 6. Політико-правовий аспект політичної 
модернізації. Політичний процес. 
Політичні трансформації. Політичні 
технології. 

СЗ 6 Політико-правовий аспект політичної 
модернізації. Політичний процес. 
Політичні трансформації. 

Еволюційний та революційний типи 
трансформації суспільних відносин. 
«Демократичний транзит» і 
постіндустріальне суспільство. Проблема 
трансплантації політичних інститутів.  
Модернізаційний процес в Україні. 

СЗ 7 Політичні технології. Технологія прийняття політичних рішень. 
Виборчі технології. Інформаційні технології 
в політиці. Політичний РR. Політична 
реклама. Проблема прийняття 
раціональних рішень в політичній сфері. 

Лекція 7. Міжнародні  політичні відносини 
та конфлікти. Геополітика. Україна 
в системі міжнародних відносин. 

СЗ 8 Міжнародні  політичні відносини 
та конфлікти. Геополітика. Україна 
в системі міжнародних відносин. 

Основні школи геополітики. Проблема 
переходу від монополярного світу до 
багатополярності. 
Геополітичне становище України 
та основні варіанти її геополітичної 
орієнтації. Проблеми європейської 



інтеграції України. Національні 
інтереси та національна безпека України. 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Літе
рату
ра 

1. Воронянський О. В., Зайончковський Ю.В., Романова 

С.С.  Політологія з модулем «Україна, Європа, світ»: 

підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Харків, ХНУБА, 

2021. —240 с.  

2. Воронянський О. В. та ін. Національний суверенітет: 

український вимір в контексті світової політичної 

думки.- Харків: Міськдрук, 2017.- 284 с. 

3. Воронянський О. В. Політичні інститути: механізм 

формування в конкурентному середовищі / О. В. 

Воронянський // Сучасне суспільство. - 2014.- Вип. 1. - С. 

15-28. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2014_1_4. 
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1. Бондар Н.О., Воронянський О. В. Методичні вказівки з організації 

семінарських занять студентів з навчальної дисципліни «Політично-правові 

студії». – Харків: ХНТУСГ, 2021. –14 с. 

2. Воронянський О. В. Методичні вказівки з організації самостійної 

роботи студентів з навчальної дисципліни «Політично-правові студії». – 

Харків: ХНТУСГ, 2021. –29с. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та вимог, які прописані у положенні 
«Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один одного, проявляти 
доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


