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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи поглядів на такий 
особливий соціально-політичний феномен як “влада”. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати визначення та інтерпретації 
основних категорій та понять політичної науки; зміст та еволюцію теоретичних концепцій 
політики; сутність та основні проблеми сучасного політичного життя; генезу, становлення та 
історію української державності; 

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ політики, 
соціально-політичних процесів та подій; 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження, збору інформації, 
використання наукових джерел. 

3.Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Основи кратології» 
охоплює 11 тем, згрупованих у дві змістові частини. У першій частині розглядаються загальні 
питання кратології як системи наук про владу і владні відносини; трансформація наукових 
знань про владу на різних етапах історичного розвитку; основні підходи то тлумачення 
понять “влади”/“політичної влади” та її форми реалізації. У другій – концепції влади; 
співвідношення таких явищ як легальність, легітимність та ефективність політичної влади; 
дихотомія влада/політика, влада/мораль, влада/релігія, влада/етика; новітні типи влади і 
владних відносин у світі, зокрема і в Україні тощо. 

4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення студентів з особливостями феномену 
влади: різноманітними підходами до тлумачення поняття “влади”; закономірностями її 
виникнення, функціонування та розвитку; історичною трансформацією наукових знань про 
владу і владні відносини; формування знань про типи і види влади, форми, механізми та 
технології її здійснення, реалізацію влади в сучасному суспільстві тощо. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 5. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 7. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-аналітичні та 
консультаційні функції на національному та міжнародному рівні. 
ФК 3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, 
світової політики та політики окремих країн та регіонів. 
ФК 4. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути та 
режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 

5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Ко
д Результат навчання 

Методи 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и 
1. Знати 
1.1 теоретико-методологічні засади та понятійно-

категоріальний апарат кратології, специфіку 
трансформації наукових знань про владу на 
різних етапах історичного розвитку 

Лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
есе, письмова 
контрольна 

робота, іспит 

10 
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1.2 теоретико-концептуальні підходи до 
визначення поняття “влади”, особливості 
сучасних підходів до розуміння цього 
феномену, основні концепції влади, специфіку 
функціонування груп інтересів в сучасному 
суспільстві та їх вплив на політичний процес 

Лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
есе, письмова 
контрольна 

робота, іспит 

15 

1.3 конституційно-правові засади організації та 
здійснення державної влади, механізми та 
інструменти її реалізації, особливості 
функціонування влади в Україні, актуальні 
аспекти сучасних трансформацій влади   

Лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
есе, письмова 
контрольна 

робота, іспит 

15 

2. Вміти 
2.1 аналізувати концепції і теорії влади  лекція, 

семінар, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
конспект 

першоджерел, 
письмова 

контрольна 
робота, іспит 

10 

2.2 критично оцінювати різноманітні теоретичні 
підходи та концепції науки про владу  

лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
есе, письмова 
контрольна 

робота, іспит 

5 

2.3 застосовувати інструментарій кратології для 
аналізу поточного політичного процесу в 
Україні та світі, прогнозувати трансформації 
владних інститутів  

лекція, 
семінар, 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
есе, дискусії 

5 

3. Комунікація 
3.1 використовувати знання іноземних мов для 

аналізу інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої літератури в підготовці до 
семінарських занять та написання самостійних 
робіт 

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
есе, конспект 
першоджерел 

5 

3.2 вести полеміку стосовно питань 
функціонування влади на основі володіння 
категоріально-поняттєвим апаратом. 

 
Семінар 

  
Дискусії 

 
10 

4. Автономність та відповідальність 
4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу, вільно володіти 
методами обробки, аналізу та синтезу 
наукової інформації 

Семінар, 
самостійн
а робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе 

10 

4.2 нести відповідальність за достовірність та 
політико-ідеологічну незаангажованість 
проведених досліджень  

Семінар, 
самостійн
а робота 

Есе 5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

Результати навчання дисципліни  
 

 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

ПРН 1. Застосовувати для розв’язування складних задач 
політології розуміння природи та значення політики як 

+ + + + + +     
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специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 
пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 
інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-економічного, історичного та 
соціокультурного контексту. 
 
ПРН 2. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 
політології, що включають сучасні наукові здобутки у сфері 
професійної діяльності або галузі знань і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень, критичне 
осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань 

   + + + + + + + 

ПРН 6. Критично осмислювати принципи здійснення влади та 
публічної політики, політичних інститутів та процесів, світової 
політики та політики окремих країн та регіонів 

+ + + + + +     

ПРН 7. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері 
політики, політології та у ширших контекстах, розробляти плани 
і заходи з їх реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати 
ефективність і результативність діяльності 

   + + + + + + + 

 
7. Схема формування оцінки: 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.3), 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 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 1.3, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 8-12 балів; 

2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2 – 12-20 балів. 
3. Самостійна робота (конспект першоджерел): Р.Н. 2.1, 3.1 – 4-8 бали. 

     4. Письмова контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2  – 5-10 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 (есе, конспект першоджерел) 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, 2.1, 2.2 - 24/40 балів 

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

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 
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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 
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 теми 11 протягом семестру, 
згідно з графіком навчальних 
занять. У разі відсутності студента 
на занятті теми необхідно 
відпрацювати в письмовому вигляді 

Min – 21 Max – 35 

Конспект 
першоджерел 

До теми 2 Min – 3 Max – 5 

Самостійна робота 
(есе) 

До тем 1-11: Підготовка есе на тему 
дисципліни (за вибором студента)  Min – 6 Max – 10 

Письмова 
контрольна робота 

До тем 1-11 Min – 6 Max – 10 

Підсумкова оцінка 
з дисципліни 

 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

8-7 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; 

6-5 бали – 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; 

4-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 

2-1 бали – 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: 

2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
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2. Самостійна робота (есе): 

10-9 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; 

8-7 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; 

6-4 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. 

Конспект першоджерел: 
5-4 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями; 
3-1 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 
 

3. Письмова контрольна робота: 
10-9 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; 

8-7 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;  

6-5 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. 
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7.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва лекції Кількість годин 

Лекції Семінари С/Р 
Змістова частина №1 

1 Тема 1. Кратологія як система наук про владу 2 2 7 

2 Тема 2. Історична трансформація наукових знань про владу 2 2 8 

3 Тема 3. Основні підходи до розуміння та визначення 
поняття влади, її типологічний аналіз 2 2 7 

4 Тема 4. Політична влада та її форми. Багатовимірність 
політичної влади 2  7 

5 Тема 5. Концепції влади в політичних науках 4 2 8 
Змістова частина №2 

6 Тема 6. Співвідношення влади, держави і права. Правова та 
етатистська держава 2  7 

7 Тема 7. Легальність, легітимність та ефективність 
політичної влади 2  7 

8 Тема 8. Співвідношення “влади і моралі”, “влади і етики”, 
“влади і релігії” 2  7 

9 Тема 9. Відповідальність як ціннісний вимір політичної 
влади 2  7 

10 Тема 10. Групи інтересів у сучасному суспільстві. 
Недержавні типи влади 2 2 8 

11 Тема 11. Особливості формування та здійснення політичної 
влади в Україні 2 2 9 

Письмова контрольна робота 2   
ВСЬОГО 26 12 82 

	
Загальний	обсяг	–	120	год.,	в	тому	числі:	
Лекцій	–	26	год.	
Семінари	–	12	год.,	
Самостійна	робота	-	82	год.	
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