




ВСТУП

1. Мета дисципліни – розширити та поглибити систему знань студентів політологів
щодо  сутності,  закономірностей  та  механізмів  формування  політичних  еліт  як
персоніфікованих суб’єктів політики, які приймають найважливіші політичні рішення,
керують суспільно-політичними процесами, сприяти підготовці висококваліфікованих
фахівців з проблем зарубіжного та вітчизняного елітотворення, політичного лідерства. 

2. Вимоги до опанування навчальної дисципліни: з

1.  Знати теорію політики,  політичної  влади та  політичних  систем,  їх  структуру,
об’єктів  та  суб’єктів,  закономірностей  функціонування,  основні  ідеї  і  концепції
елітаризму  та  сучасного  демократичного  елітизму,  основи  сучасної  соціології  та
соціальної психології.

2.  Вміти на  основі  знань  про  політику,  політичну  владу,  політичну  систему
суспільства,  закономірності  їх  функціонування  та  розвитку,  орієнтуватися  в
системах  та  механізмах  формування  політичних  еліт,  політичного  лідерства,
суспільно-політичної організації та самоорганізації.

3.  Володіти  необхідними  навичками  наукового  дослідження  та  принципами
оперування,  знаннями,  наявною  інформацією,  критичним  мисленням  щодо
існуючих в сучасній елітології різноманітних моделей елітарної демократії.

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна  «Основи елітології»
забезпечує  студентів  необхідними  знаннями  із  історії  елітологічних  досліджень,
набуттям проблеми еліт та лідерства, особливої актуальності та системного характеру,
відокремлення в окрему галузь політологічних знань. Визначаються об’єкт, предмет,
основні категорії, методи та закономірності елітизму, місце елітології в системі наук
про  суспільство.  З’ясовуються  методологічні  засади  елітизму,  зміст  класичних  та
сучасних концепцій еліт,  виокремлюються та характеризуються  основні  напрямки в
сучасній  елітології,  основні  моделі  демократичного  неоелітизму.  Розглядаються
системи рекрутування еліт,  їх  переваги та  недоліки,  особливості  формування еліт в
країнах  сучасної  демократії.  Важливу  складову  дисципліни  складають  проблеми
колективного та індивідуального лідерства. З’ясовується сутність, основні концепції та
типологія  лідерства,  основні  механізми формування та  функціонування  політичного
лідерства,  особливості  трансформації  відносин  лідерства  в  постіндустріальному
суспільстві. Значну частину курсу складає проблематика становлення та розвитку ідей
елітизму  і  лідерства  в  українській  політичній  думці,  різні  підходи  в  її  тлумаченні
окремими представниками. Розглядаються концепції класиків українського елітаризму,
становлення  вітчизняної  політичної  елітології  як  окремої  системи  знань  політичної
науки в пострадянський період.

4.  Завдання  (навчальні  цілі):  оволодіння  студентами  понятійно-категоріальним
апаратом  політичної  елітології,  методологією  та  методами  з’ясування  сутності
елітизму, лідерства; набуття студентами систематизованих знань про закономірності та
механізми  формування  політичних  еліт  та  політичного  лідерства;  формування  у
студентів  навичок  самостійного  аналізу  сучасного  елітотворення  в  Україні  та
зарубіжних країнах.

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. 
ФК7.  Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній 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
суть  та  особливості  політичного
лідерства,  теоретичні  підходи  до
трактування еліт

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Усна  доповідь,
реферат,  есе,
підсумкова
контрольна
робота

5

1
1.2

історію  ідей  елітарності  в
зарубіжній  та  українській
політичній думці

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Усна  доповідь,
реферат,  есе,
підсумкова
контрольна
робота

5

1
1.3

класичні  та  сучасні  концепції
політичних еліт,  теорії  політичного
лідерства

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Усна  доповідь.
реферат,  есе,
підсумкова
контрольна
робота 

10

1
1.4

формальну  і  неформальну
структуру і функції політичних еліт
і лідерів

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Усна
доповідь.
реферат,  есе,
підсумкова
контрольна
робота

5

1
1.5

особливості  формування  і  системи
рекрутування політичних еліт

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Усна
доповідь,
реферат,  есе,
підсумкова
контрольна
робота

10

1
1.6

специфіку  політичних  еліт  в
перехідних суспільствах

Лекція,
семінар,
самостійна робота

Усна
доповідь.
реферат, есе

5

Вміти:
2

2.1
застосовувати сучасну методологію
аналізу політичних еліт і лідерства

Семінар,
самостійна робота

             Усна
доповідь,
дискусія,

10



реферат, есе
2

2.2
визначати  місце  і  роль  політичних
еліт  в  індустріальних  та
постіндустріальних суспільствах

            Семінар,
самостійна робота

             Усна
доповідь.
реферат, есе

10

Комунікація:
3

3.1
використовувати  знання  іноземних
мов  для  аналізу  інформаційних
інтернет-ресурсів, читання новітньої
політологічної літератури

Семінар,
самостійна робота

Усна  доповідь,
дискусія,
реферат, есе

5

3
3.2

презентувати  результати
проведених  політичних  досліджень
та  здійсненої  самостійної  роботи у
вигляді доповідей, повідомлень, есе,
презентацій, конспектів

Семінар,
самостійна робота

Усна  доповідь,
дискусія,
реферат, есе

5

2
3.3

вести полеміку з питань елітології Семінар Дискусія 10

Автономність  та
відповідальність:

4
4.1

самостійно  шукати  та  критично
опрацьовувати  літературу  із
політичних  досліджень,  вільно
володіти методами обробки, аналізу
та синтезу наукової інформації

Самостійна
робота

Усна  доповідь,
дискусія,
реферат, есе

10

4
4.2

самостійно  вирішувати  комплексні
завдання, пов’язані із верифікацією
результатів  існуючих
оприлюднених  політичних
досліджень  та  порівнювати  їх  із
результатами  проведених  власних
досліджень 

Самостійна
робота

Усна  доповідь,
дискусія

5

4
4.3

нести  відповідальність  за
достовірність  та  політико-
ідеологічну  незаангажованість
проведених  політичних  досліджень
та  обстоювати  власну  наукову
позицію

Самостійна
робота

Усна  доповідь,
реферат,  есе,
дискусія

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

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.

+
+

+
+

+
+

+



14.  Застосовувати  теорії  та  методи  прикладної
політології,  політичних  комунікацій,  спеціальних
політологічних  дисциплін  у  професійній
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  2.1-2.2);
(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.
1.1,1.2, 1.3,1.4, 1.5, 1.6,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 4-10 балів 

             2. Самостійна робота (реферат): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.3  – 40-26 балів

3. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1,
4.3  – 30-18 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 роботиу  (реферат)  та  за  письмову
контрольну роботу. Всі види робіт за семестр мають у підсумку:

- в максимальному вимірі 80 балів
- в мінімальному вимірі 48 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання
на семінар в письмовій формі

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5 –
12-20 балів.

Підсумкове оцінювання у формі заліку:
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної
роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не
передбачає додаткових заходів оцінювання. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум –
60  балів,  для  одержання  заліку  необхідно  обов’язково  відпрацювати  пропущені  теми  в
письмовій  формі  та  здати/надіслати  електронною  поштою  викладачу,  що  проводить
семінарські заняття.     



Таким чином,  підсумкова оцінка  з  дисципліни (мінімум 60,  максимум 100 балів)
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).

При простому розрахунку отримуємо:

Семестрова кількість
балів

ПКР (підсумкова контрольна
робота) / залік

Підсумкова
оцінка

Мінімум 48 12 60
Максиму
м

80 20 100

7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота
Семестрова кількість балів

Min – 48 бали Max – 80 балів
Аудиторна  робота:
усна  доповідь  на
семінарі,
доповнення,  участь
в дискусіях

До  теми  7 протягом  семестру,
згідно  з  графіком  навчальних
занять.  У разі  відсутності  студента
на  занятті  теми  необхідно
відпрацювати в письмовому вигляді

Min – 4 Max – 10

Самостійна робота
(реферат)

До теми  1-10:  Підготовка реферату
на  тему  дисципліни  (за  вибором
студента) 

Min – 26 Max – 40

Самостійна робота
(есе)

До теми 1-5: Підготовка есе на тему
дисципліни (за вибором студента)

Min – 18 Max – 30

Підсумкова
контрольна робота

До тем 1-10
Min – 12 Max – 20

Підсумкова  оцінка
з дисципліни

60 100

Критерії оцінювання:
1. Аудиторна робота:
Усна доповідь: 

10-8 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;

7-5 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 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:



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:
 40-31 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;

30-21  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;

20-11 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу,
робота містить суттєві неточності;

10-0 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.

Есе:
30-24  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;

23-15  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;

14-7 балів  – в  цілому володіє  матеріалом,  але не  демонструє глибини знань,
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу,
робота містить суттєві неточності;

6-0 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. Підсумкова 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,  достовірність,  незаангажованість
здійсненного дослідження / підсумкової контрольної 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  та  достовірність  проведеного  дослідження  /  підсумкової
контрольної 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:

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

Назва  лекції
Кількість годин

Лекції Семінари Самостійна
робота

1
Тема 1.  Еліти як об’єкт наукового 
дослідження 

7

2 Тема 2. Історія елітології 5

3 Тема 3.  Поняття структура та функції еліти 1 5

4
Тема 4. Закономірності розвитку та типологія 
еліт 5

5
Тема 5. Механізми та технології формування 
еліт 1 5

Самостійна робота (есе) 15
6 Тема 6. Елітизм і демократія 1 5
7 Тема 7. Еліти та лідерство 2 5
8 Тема 8. Типи і форми політичного лідерства  7

9
Тема 9. Механізми формування і 
функціонування політичного лідерства. 5

10
Тема 10. Проблема політичних еліт і лідерства 
в Україні 5

Самостійна робота (реферат) 15
Підсумкова контрольна робота 1

ВСЬОГО 4 2 84

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:

Лекцій – 4 год.
Семінари – 2 год.
Самостійна робота - 84 год.
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10. Нарта М. Теорія еліт і політика. – М., 1978.
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