




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про закономірності 

державно-правових явищ, првавого регулювання політичних відносин, що дасть змогу 

студентам розуміти політичні процеси, що відбуваються в державі та суспільстві.  
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
1. Знати понятійно-категоріальний апарат політологічної науки, основні інститути 

держави і права, закономірності правового регулювання та функціонування відносин між 

особою, суспільством та державою, що складаються на основі та у зв’язку зі здійсненням 

державної влади.  
2. Вміти застосовувати понятійно-категоріальний апарат політологічної теорії 

держави, знання про закономірності правового регулювання і функціонування суспільних 

відносин.  
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно державно- правових явищ; 
використовувати іншомовні фахові політичні та юридичні  інформативні джерела. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політологічна теорія держави» 
належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у V семестрі бакалаврату. 

Навчальна дисципліна знайомить студентів із закономірностями державно-правових явищ 

і є загальнотеоретичною наукою в системі політологічних та правових наук. 
Визначаються предмет науки теорії держави і права, її місце в системі юридичних та 

політологічних наук. Виокремлюються та аналізуються форми та типи держави, 

державного апарату та механізму держави, основні концепції права, його походження та 

правове регулювання суспільних відносин. Держава розкривається як головний субєкт 

правотворчості, розкриваються головні джерела права, норми права та їх тлумачення, 

дається загальна характеристика правових систем світу.  
4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння студентами понятійно-категоріальним 

апаратом політологічної науки, знаннями про основні інститути держави і права, 

закономірності правового регулювання і функціонування суспільних відносин.  
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
фахові: 
ФК1. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки.  
ФК2. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної 

політичної думки. 
ФК4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної 

теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності. 

 
 
 
 
 



5. Результати навчання за дисципліною:  
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Форми викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
понятійно-категоріальний апарат 

науки політологічної теорії 

держави, термінологію науки  

Лекція, 

семінар, самостійна 
робота 

Іспит 5 

1
1.2 

основні концепції походження 

держави, сучасні наукові концепції 

держав та їх типологія, форми 

держави: форми державного 

правління, державного устрою, 

політичного і державного режимів 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

іспит 
10 

1
1.3 

державний апарат та механізм 

держави, органи держави та їх види, 

інститути держави, систему вищих 

органів державної влади, порядок їх 

формування і функціонування та 

принципи взаємовідносин 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

реферат, 
письмова 

контрольна 

робота, іспит  

5 

1
1.4 

поняття права та його походження, 

основні концепції праворозуміння  
Лекція, 

Семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

реферат, іспит 
5 

1
1.5 

Правотворчість та особливості 

законодавчого процесу (на прикладі 

України) 

Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1
1.6 

Загальну характеристику правових 

систем світу  
Лекція, 

Семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

 Вміти:    
2

2.1 
застосовувати понятійно-
категоріальний апарат 

політологічної теорії держави в 
сучасних політичних процесах 
 

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

реферат 
10 

2
2.2 

аналізувати державно-правові 

явища та процеси, що відбуваються 

в Україні та світі, робити відповідні 
висновки та узагальнення 

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

реферат 
10 

2
2.3 

формулювати рекомендації щодо 

удосконалення правового 

регулювання політичних відносин у 

суспільстві 

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

реферат 
10 

 Комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання новітньої 

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

реферат 
5 



політологічної літератури, в 

підготовці до семінарських занять 

та написанні самостійних робіт 
3

3.2 
презентувати результати 

проведених політологічних 

досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів 

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

дискусія, 

реферат 

5 

2
3.3 

вести полеміку з питань державно-
правового регулювання суспільних 

відносин 
на основі володіння понятійно-
категоріальним апаратом  

політологічної теорії держави 

Семінари Дискусія 5 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 
політико- правових досліджень, 

вільно володіти методами обробки, 

аналізу та синтезу наукової 

інформації 

Самостійна 

робота 
Усна доповідь, 

дискусія, 

реферат 

5 

4
4.2 

самостійно вирішувати комплексні 

завдання, пов’язані із верифікацією 

результатів існуючих 
оприлюднених правових 

досліджень, та порівнювати їх із 

результатами проведених власних 

досліджень  

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

дискусія 
5 

4
4.3 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 

проведених правових досліджень та 

обстоювати власну наукову позицію 

Семінар, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

дискусія, іспит  
5 

  
 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

1.  Розуміти предметну область, етичні та правові 

засади професійної діяльності. + 
+

+ + 
+

+ 
+

+ 
+ 

+ 
+   
 

   +   

8.  Вміти використовувати базовий категорійно-
понятійний та аналітично- дослідницький апарат 

сучасної політичної науки. 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
+ 

+ 
+ 

 
+ 

+ 
 

 + +  + 

9. Вміти застосовувати політологічне мислення 

для розв’язання теоретичних та практичних 

проблем у політичній сфері на основі опанування 

 
 

 
 

       
 

+ 
+ 

 
+ 

 
+ 

   
 



класичної та сучасної політичної думки. 
11.  Застосовувати інструментарій нормативної та 

емпіричної політичної теорії, політичної 

методології, порівняльної та прикладної 

політології, міжнародних та глобальних студій у 

фаховій діяльності. 

+      
 

 
 

     +
  
+ 

 
+

+ 

 
 
+ 

 
7. Схема формування оцінки.  
 

7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40 % від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація – 
3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи: 
        1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 16-24 балів  
             2. Самостійна робота (реферат): Р.Н. 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 – 8-16 балів 
             3. Письмова контрольна робота: РН – 1.3, 1.5, 1.6 – 12-20 балів 
 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із 

балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), за самостійну роботу (реферат) та за контрольну роботу.  
 
Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
 

 Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
  
 Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.3 – 24-40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 
кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної 

роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
  

  



 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / іспит 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40  100 

 
 
7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота 
Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 
балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,12,13 протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 16 Max – 24 

Самостійна робота До теми 1-13: Підготовка реферату 
на тему дисципліни (за вибором 

студента)  
Min – 8 Max – 16 

Письмова 

контрольна робота 
До тем 1-5 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

6 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

5-4 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності; 
3-2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності; 
1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 
 

            Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 
 



2. Самостійна робота (реферат): 
 16-13 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження; 
12-9 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
8-4 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

3-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

 
3.      Письмова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 
15-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  
9-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 
4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 
4.      Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності; 
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 



5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 
Відмінно / Excellent  90-100 

Добре / Good  75-89 
Задовільно / Satisfactory  60-74 

Незадовільно / Fail   0-59 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостій
наробота 

 

1 
Тема 1.  Предмет політологічної теорії держави, 

функції науки теорії держави і права 
 

2  4 

2 Тема 2. Походження держави 
 2 2 4 

3 
Тема 3. Поняття, суть, соціальне призначення і 

типи держави 
 

2 2 4 

4 

Тема 4. Форми   держави: форми    державного   

правління, державного устрою, політичний і 

державний режими 
 

2 2 6 

5 
Тема 5.  Державний апарат і механізм держави. 
 2  4 

 Письмова контрольна робота 2   

6 
Тема 6.  Поняття права, його виникнення. 

Основні концепції права і їх суть. 
 

2 2 4 

7 Тема 7. Норми права у системі соціальних норм. 
 2  4 

8 Тема 8. Держава як суб’єкт правотворчості. 
 2 2 4 

9 
Тема 9. Система права і система законодавства 

держави  
 

2  6 

10 Тема 10. Поняття, види і структура правовідносин 
у державі 2 2 4 

11 
Тема 11. Поняття, структура і функції 
правосвідомості особи і суспільства та правова 
культура. 

2  4 

12 Тема 12. Форми реалізації права і правомірна 
поведінка особи 2 2 4 

13. Тема 13. Загальна характеристика правових 
систем світу. 2  6 

 Самостійна робота (реферат)   20 
 ВСЬОГО: 28 14 78 

 
 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 
Лекцій  -  28 год. 
Семінарів – 14 год. 
Самостійної роботи – 78 год. 
 



Рекомендована література 

Нормативна: 
1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1991. - № 38. – Ст.502.  

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості 

Верховної Ради Української РСР. – 1990. -      № 31. – Ст.429. 

3. Закон України “Про внесення змін до Конституції України” від   8 грудня 2004 року 

//Відомості Верховної Ради України. – 2005. -     № 2. – Ст.44. 

4. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України “Про 

основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування 

в Україні на період до прийняття нової Конституції України” від     8 червня 1995 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 1995. -  № 18. – Ст.133.   

5. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання 

28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст.141 (до всіх 

тем). 

6. Конституція України. Науково-практичний коментар/ В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. 

Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. - Харьків: Видавництво” 

Право” , 2003 

 7. Указ Президента України "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових 

актів та набуття ними чинності" від 10 червня 1997 р. 

 

Основна: 

1. Аляєв Г. Є. Політологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Полтава: АСМІ, 2011. 312 с.  

2. Бебик В. М. Політологія [Текст]: Наука і навчальна дисципліна. Київ: Каравела, 2009. 

496 с.  

3. Гаєвський Б. А.Сучасна українська політологія: Навч. посібник. Київ: МАУП, 1999. 268 
с.  

4. Гелей, С. Д. Політологія [Текст]: навч. посібник. Київ: Знання, 2004. 645 с.  

5. Герасимчук Т. Ф., Киридон А. М., Троян С. С. Концептуальні основи теорії політики: 

Навчальний посібник. Київ, 2008. 307 с.  

6. Загальна теорія політики: Навчальний посібник / уклад.: Т. Ф Герасимчук., А. М. 

Киридон, С. С. Троян. Київ: Видавничий дім «Кондор» , 2017. 226 с.  

7. Лазоренко О. В. Теорія політології: Навч. посібник. Київ, 1996. 179 с.  

8. Піча В. М. Політологія [Текст]: підруч. для студ. вищ. закладів освіти. Львів: Магнолія, 

2006, 2009. 304 с.  

9. Піча В. М. Політологія: Навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти 1-4 рівнів 

акредитації. Київ: Каравела, 2002. 344 с.  



10. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. Київ: Тандем, 2006. 240с. 12.Шляхтун П. П. 

Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. Київ: Либідь, 2002. 576 с. 

11. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія [Текст]: підручник. Київ: Центр учбової 
літератури, 2010. 472 с. 

12. Ярош О. Б. Загальна теорія політики. Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту Ім. Лесі 

Українки, 2005. 240 с.  

 

 


