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Мета та завдання освiтньоi компонети 

Мета: засвоення студентами основних тенденцiй полiтичного розвитку 

суспiльства, термiнологiчного апарату полiтологi'i, закономiрностей 

функцiонування полiтично'i влади, основних полiтичних iнститутiв та процесiв, 

тенденцiй розвитку суспiльно-полiтичних процесiв на нацiональному, 

регiональному та глобальному рiвнях, виявлення чинникiв взаемовпливу полiтично'i 

та правово'i систем суспiльст~а, прогнозування впливу суспiльно-полiтичного 

розвитку на розвиток законодавства. 

Робоча програма мiстить витяг з робочого навчального плану, мету вивчення, 

компетентностi, якi мае опанувати здобувач, програмнi результати навчання, данi 

щодо викладачiв, змiст курсу, тематику практичних занять, вимоги до виконання 

iндивiдуального завдання, шкалу оцiнювання знань, вмiнь та навичок здобувача, 

роз' яснення ycix аспектiв opraнiзaцi'i освiтнього процесу щодо засвоення освiтньо'i 
компоненти, список навчально-методичного забезпечення, джерел та лiтератури 

для пiдготовки до практичних занять та виконання iндивiдуальних завдань. 

Електронне навчально-методичне забезпечення дисциплiни розмiщено на 

Освiтньому сайтi КНУБА (https,//org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4038). Також 
програма мiстить основнi положения щодо полiтики академiчно'i доброчесностi та 

полiти:к.и вiдвiдуванння аудиторних занять. 

Компетентностi здобувачiв освiтньоi програми, що формуються в результатi 

засвоrння освiтньоi компоненти 

Код · 

IK 

зк 1 
ЗК9 

зк 10 

СК5 

ск 

12 

Змiст компетентностi 

Iнтегральна компетентнiсть 

Здатнiсть розв' язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi проблеми 
у галуз1 комп'ютерних наук або у процесi навчання, що передбачае 

застосування теорiй та методiв iнформацiйних технологiй 1 
характеризуеться комплекснiстю та невизначенiстю vмов. 

Загальнi компетентиостi 

Здатнiсть до абсТРактного мислення, аналiзу та синтезу. 

Здатнiсть працювати в командi. 

Здатнiсть бvти критичним i самокритичним. 
Фаховi компетентностi 

Здатнiсть здiйснювати формалiзований опис задач дослiдження операцiй в 

оргаюзацiйно-технiчних 1 соцiально-економiчних системах р1зного 

призначення, визначати 'ix оптимальнi розв'язки, будувати моделi 

оптимального управшння з урахуванням змш економiчно'i ситуацi'i, 

оптимiзувати процеси управлiння в системах рiзного призначення та рiвня 

iepapxi'i. 
Здатнiсть забезпечити оргаюзацuо обчислювальних процесiв в 

iнформацiйних системах рiзного призначення з урахуванням архiтектури, 

конфiгурування, показникiв результативностi функцiонування операцiйних 

систем i системного проrрамного забезпечення. 

Програмиi резу ль тати здобувачiв освiтньоi програми, що формуються в 

результатi засвоrиия освiтньоi компоненти 

Код Програмнi результати 



L 

ПР 1 - Застосовувати знания основних форм i законiв абстрактно-логiчного 
мисления, основ методологii" паукового пiзнання, форм i методiв 
вилучения, аналiзу, обробки та синтезу iнформацii" в предметнiй областi 
комп'ютерних наук. 

ПР2 

ПР4 

ПР8 

Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та 

дискретного аналiзу, шнiйноi" алгебр и, аналiтичноi" геометрii", в 
професiйнiй дiяльностi для розв 'язання задач теоретичного та 

прикладного характеру в процесi проектування та реалiзацii" об'ектiв 
iнформатизацii". 

Використовувати методи обчислювального iнтелекту, машинного 

навчания, нейромережевоi" та нечiткоi" обробки даних, генетичного та 

еволюцiйного програмувания для розв 'язання задач розпiзнавання, 
прогнозvвання, класифiкацii", iдентифiкацii" об' ектiв кеоvвання тощо. 

Використовувати методологiю системного аналiзу об'ектiв, процесiв i 
систем для задач аналiзу, прогнозування, управлiння та проектувания 

динамiчних процесiв в макроекономiчних, технiчних, технологiчних i 
фiнансових об' ектах. 

ПР 10 Використовувати iнструментальнi засоби розробки клiент-серверних 
застосувань, проектувати концептуальнi, логiчнi та фiзичнi моделi баз 

даних, розробляти та оптимiзувати запити до них, створювати 
розподiленi бази даних, сховища та вiтрини даних, бази знань, у тому 

числi на хмарних сервiсах, iз застосуваниям мов веб-проrрамvвання. 

ПР 11 

ПР 15 

Володiти навичками управлiния життевим циклом програмного 

забезпечения, продуктiв i сервiсiв iнформацiйних технологiй вiдповiдно 
до вимог 1 обмежень замовника, вмiти розробляти проектну 

документацiю (технiко-економiчне обrрунтування, технiчне завдання, 
бiзнес-план, угоду, договiр, контракт). 

Застосовувати знания методологii" та САSЕ-засобiв проектування 
складних систем, методiв структурного аналiзу систем, 

об'ектноорiентованоi" методологii" проектування при розробцi 1 

дослiдженнi функцiональних моделей органiзацiйно-економiчних 1 

виробничотехнiчних систем. 

Програма дисциплiни 

Модуль 1. Предмет i завдання курсу. Полiтична влада i суспiльство 
Змiстовий модуль 1. Предмет i завдання курсу. Понятiйно-категорiальний 

апарат курсу. 

Лекцiя 1. Полiтологiя як наука та навчальна дисциплiна. Полiтична влада. 
1. Полiтика як соцiальне явище. 
2. Полiтологiя: об'ект, предмет, методи. 
3. Понятiйний апарат полiтологii'. 
4. Зв'язок полiтологii' з iншими науками. 

Практичне заняття 1. 

З_мiстовий модуль 2. Полiтична влада i суспiльство. 
Лекцiя 2. Громадянське суспiльство, полiтичнi napтii та етнонацiональнi 
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спiльнriти. 
1. Групи iнтересiв. 
2. Поняття громадянського суспiльства. Особливостi розвитку в Укра'iнi. 
3. Полiтичнi партi'i та партiйнi системи. 
4. Етнонацiональнi спiльноти та етнонацiональна полiтика. 

Практичне заняття 2. 
Практичне заняття 3. 

Лекцiя 3. Полiтична свiдомiсть та полiтична культура. Символiчна полiтика. 
1. Полiтична свiдомiсть. 
2. Полiтичнi iдeoлori'i. 
3. Символiчна полiтика. 
4.. Полiтична культура, П класифiкацiя. 

Практичне заняття 4. 

Модуль 2. Полiтичнi iнститути та процеси. 
Змiстовнй модуль 3. Полiтнчнi iнстнтути. 
Лекцiя 4. Полiтична система суспiльства та держава. 
1. Поняття полiтично'i системи. 
2. Поняття держави. Концепцi'i походження, функцi'i. 
3~. Форми державного правлiння. 
4. Форми державного устрою. 
5. Органи державно'i влади. 

Практичне заняття 5. 

Лекцiя 5. Полiтнчнi елiти та полiтнчне лiдерство. 
1. Полiтичнi елiти. 
2-. Полiтичне лiдерство.\ 

Практичне заняття 6. 

Змiстовнй модуль 4. Полiтичнi процеси. 
Лекцiя 6. Полiтнчнi процесн. Виборн та внборчi система. 
1. Поняття полiтичного процесу та його стадi'i. 
2. Полiтична модернiзацiя. 
З.. Вибори та виборчi системи. 
4. Форми полiтично'i участi. 

Практнчне заняття 7. 

Тема 7. Свiтовi полiтичнi процесн. Укра1нсько-росiйська вiйна. 
1. Мiжнароднi вiдносини та свiтова полiтики. Основнi концепцi'i. 
2. Поняття глобалiзацi'i. 
3. Мiжнароднi органiзацi'i. 
4~. Укра'iнсько-росiйська вiйна. 

Практнчне заняття 8. 

Iндивiдуальне завдання 
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Украi'нська державнiсть 2010 -2022 рр. проблеми та перспективи 
Особливостi становления громадянського суспiльства в Укра"iнi з 1991р. 
Класифiкацiя сучасних (2010-2022 рр.) полiтичних партiй i рухiв в Укра"iнi. 
Цартiйна система Укра"iнськоi' держави у 2010-2022 рр. 
Нацiоналiзм: iдеологiя i полiтична практика. 
Полiтичний портрет сучасного лiдера. Полiтичний маркетинг. 
Досвiд та шляхи подолання тоталiтаризму в полiтичнiй культурi суспiльств, що 

трансформуються. 

Електронне урядування . Iнформацiя та iнформацiйнi комунiкацiУ в сучаснiй 
полiтицi. 

Поняття iнформацiУ П мiсце та роль в полiтицi. 
Полiтична комунiкацiя : сутнiсть, функцii', структура, типологiя , рiвнi. 
Масовi полiтичнi комунiкацii' : сучасний стан та тенденцiУ роз витку. 
Ознаки глобалiзацiУ в сучасному свiтi. 
Полiтичнi конфлiкти в Укра"iнi 2001-2022 рр. 
Змiст сучасного свiтового полiтичного процесу. 
Укра"iна в геополiтичному просторi 1991-2022 рр. 
:tу_fанiпулятивна демократiя як форма сучасно"i демократi"i. 
Етнополiтичнi конфлiкти в свiтi .. 
Демократiя як вид полiтичноУ влади. 
Новiтнi форми полiтичноУ участi. 
Правова система держави 

Полiтичнi права, Ух закрiплення мiжнародними документами та ратифiкацiя 

законами Украiни. 

Поняття партiйно"i системи. Типи партiйних систем в кра"iнах сучасного свiту. 

Полiтичнi елiти як суб'екти полiтики. 

Характеристика основних концепцiй полiтичного лiдерства. 
Етнос, нацiя : концептуальнi пiдходи, iсторичнi форми, типологiзацiя. 
Поняття сепаратизму: iсторiя та сучаснiсть. 

Особливостi становления полiтично"i культури сучасного укра"iнського суспiльства. 
Характернi риси лiбералiзму. 
Суспiльно-полiтичнi погляди та полiтичний досвiд 1.Я.Франка. 

Украi'нський консерватизм. Полiтичнi концепцii' В.Липинського (1882-1931), 
С.Томашiвського (1875 -1930). 

Джерела та змiст нацiональноr концепцн М.Мiхновського (1873-1924). 
(«Самостiйна Украi'на», «Десять заповiдей Украi'нськоУ народно~ партiУ») 

формування концепцiУ iнтегрального нацiоналiзму Дмитра Донцова (1883-1973). 
Полiтичнi партiУ : сутнiсть, типологiя, функцiУ .. 
Полiтична психологiя. 
Полiтичнi вiдносини i полiтична дiяльнiсть. 
Мас-медiа i громадська думка. 
Мiжнародна полiтика i мiжнароднi вiдносини : теорiя, iсторiя, принципи. 
1!:f формацiйна влада .. 
Полiтичне лiдерство : поняття i роль у механiзмi реалiзацiУ влади .. 
Полiтика як суспiльне явище, об'екти i суб'екти полiтики. 
Мiжнароднi органiзацi"i та Ух функцi"i. 
Суперечностi геополiтичного становища УкраУни i моделi свiтового порядку .. . 
Президентство в сучасному свiтi. 
Легiтимнiсть як характеристика влади .. 
Конституцiйнi основи полiтичноr системи УкраУни (1996 р.). Полiтична реформа у 

2004, 2010, 2014 рр. 
6 



РФ. 

Iдеологiчнi концепцiУ XVIII-XXI ст. 
Молодiжнi рухи в сучаснiй УкраУнi 1991-2022 рр. 
Основнi проблеми становления правовоУ держави в УкраУнi. 

Складовi ( основнi) полiтичноi' свiдомостi украУнського суспiльства у 1991-2022 рр. 
Соцiально-полiтичнi та культурнi змiни в украi'нському суспiльствi в умовах вiйни з 

Помаранчева революцiя та Революцiя Гiдностi : порiвняльний аналiз . 

Мiжнародна взаемодiя Украi'ни в умовах вiйни з РФ. 

~iйськова полiтика УкраУни. 

Соцiально-полiтичнi аспекти пандемiй: минуле та сучаснiсть. 

Iндивiдуальне завдання пiдлягае захисту Здобувачом на заняттях, яю 

призначаються додатково. 

Iндивiдуальне завдання може бути виконане у рiзних формах. Зокрема, Здобувачи 

можуть зробити його у виглядi реферату. Реферат повинен мати обсяг вiд 18 до 24 
сторiнок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, iнтервал 1,5), включати план, 
структуру основноУ частини тексту вiдповiдно до плану, висновки i список лiтератури, 
складений вiдповiдно до ДСТУ 8302:2015. В рефератi можна також помiстити словник 
базових понять до теми. Водночас iндивiдуальне завдання може бути виконане в iнших 

формах, наприклад, у виглядi дидактичного проекту, у формi презентацii' у форматi Power 
Point. В цьому разi обсяг роботи визначасrься iндивiдуально - залежно вiд теми. 

Лiтература, що рекомендусrься для виконання iндивiдуального завдання, наведена у 

цiй робочiй програмi, а в електронному виглядi вона розмiщена на Освiтньому сайтi 

КНУБА. на сторiнцi кафедри. 

Також як виконання iндивiдуального завдання за рiшенням викладача може бути 

зарахована участь Здобувача у мiжнароднiй або всеукраУнськiй науково-практичнiй 

конференцiУ з публiкацkю у матерiалах конференцiУ тез виступу (доповiдi) на одну з тем, 

дотичних до змiсту дисциплiни, або публiкацiя статтi на одну з таких тем в iнших наукових 

виданнях. 

Текст iндивiдуального завдання подасrься викладачу не пiзнiше, нiж за 2 тижнi до 
початку cecii'. Викладач мае право вимагати вiд Здобувача доопрацювання iндивiдуального 
завдання, якщо воно не вiдповiдае встановленим вимогам. 

Методи контролю та оцiнювання знань 

Загальне оцiнювання здiйснюеться через вимiрювання результатiв навчання у 

формi промiжного (модульного) та пiдсумкового контролю (iспит, захист 

iндивiдуальноi' роботи тощо) вiдповiдно до вимог зовнiшньоi' та внутрiшньоi' 

системи забезпечення якостi вищоi' освiти. 

Полiтика щодо академiчноi доброчесностi 

Тексти iндивiдуальних завдань (в т.ч. у разi, коли вони виконуються у формi 
презентацiй а~о в iнших формах) можуть перевiряютись на плагiат. Для цiлей 

захисту iндивiдуального завдання оригiнальнiсть тексту мае складати не менше 

70%. Виключення становлять випадки зарахування публiкацiй Здобувачiв у 

матерiалах наукових конференцiях та iнших наукових збiрниках, якi вже пройшли . . 
перев1рку на плаг1ат. 

Gписування пiд час тестування та iнших опитувань, якi проводяться у 

письмовiй формi, забороненi (в т.ч. iз використанням мобiльних девайсiв). У разi 

виявлення фактiв списування з боку здобувача вiн отримуе iнше завдання. У разi 
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повторного виявлення призначаеться додаткове заняття для проходження 

тестування. 

Полiтика щодо вiдвiдування 

Здобувач, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, мае 

продемонструвати викладачу та надати до деканату факультету документ, який 

засвiдчуе цi причини. 

За об'ективних причин (хвороба, мiжнародне стажування, наукова та 

науково-практична конференцiя (круглий стiл) тощо) навчання може вiдбуватись в 

он-лайн формi за погодженням iз керiвником курсу. 

Методи контролю 

Основнi форми участi Здобувачiв у навчальному процесi, що пiдлягають 
поточному контролю: виступ на практичних заняттях; доповнення, опонування до 

виступу, рецензiя на виступ; участь у дискусiях; аналiз першоджерел; письмовi 
завдання (тестовi, iндивiдуальнi роботи у формi рефератiв); та iншi письмовi 
роботи, оформленi вiдповiдно до вимог. Кожна тема курсу, що винесена на лекцiйнi 
та практичнi заняття, вiдпрацьовуеться Здобувачами у тiй чи iншiй формi, 
наведенiй вище. Обов'язкова присутнiсть на лекцiйних заняттях, активнiсть 
впродовж семестру, вiдвiдування/вiдпрацювання ycix аудиторних занять, виконання 
iнших видiв робiт, передбачених навчальним планом з цiei' дисциплiни. 

При оцimованнi рiвня знань Здобувача аналiзу пiдлягають: 

- характеристики вiдповiдi: цiлiснiсть, повнота, логiчнiсть, обrрунтованiсть, 

правилънiсть; 
- якiсть знань (ступiнь засвоення фактичного матерiалу): осмисленiсть, 

глибина, гнучкiсть, дiевiсть, системнiсть, узагальненiсть, мiцнiсть; 

- с._тупiнь сформованостi умiння поеднувати теорiю i практику пiд час розгляду 
ситуацiй, практичних завдань; 

- рiвень володiння розумовими операцiями: вмiння аналiзувати, синтезувати, 

порiвmовати, абстрагувати, узагальmовати, робити висновки з проблем, що 

розглядаються; 

- досвiд творчоi' дiяльностi: умiння виявляти проблеми, розв 'язувати i'x, 
формувати гiпотези; 

- самостiйна робота: робота з навчально-методичною, пауковою, допомiжною 

вiтчизняною та зарубiжною лiтературою з питань, що розглядаються, умiння 
отримувати iнформацiю з рiзноманiтних джерел ( традицiйних; спецiальних 

перiодичних видань, ЗМI, Intemet тощо ). 
Тестове опитування може проводитись за одним або кiлькома змiстовими 

модулями. В останньому випадку бали, якi нараховуються Здобувачу за вiдповiдi 

на тестовi питания, подiляються мiж змiстовими модулями. 

Результати поточного контролю заносяться до журналу облiку роботи. 

Позитивна оцiнка поточноi' успiшностi Здобувачiв за вiдсутностi пропущених та 

невiдпрацьованих практичних занять та позитивнi оцiнки за iндивiдуальну роботу е 
пiдставою для допуску до пiдсумковоi' форми контролю. Бали за аудиторну роботу 

вiдпрацьовуються у разi пропускiв. 

Пiдсумковий контроль здiйснюеться пiд час проведения екзаменацiйноi' 

cecii' з урахуванням пiдсумкiв поточного та модульного контроля. Пiд час 

семестрового контролю враховуються результати здачi ycix видiв навчальноi' 
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роботи:3гiдно зi структурою кредитiв. 
Оцiнювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподiл балiв для днсцнплiнн з формою контролю залiк 
Поточне оцiнювання Iндивiду- Iспит Сума 

Ml М2 альне балiв 
ЗМl 1 ЗМ2 змз 1 ЗМ4 завдання 

10 1 15 15 1 15 15 30 100 

ш б кала оцшювання IНДНВЩУЗЛЬНОI ро отн 

Оцiнка за 
Кiлькiсть 

нацiональною 
балiв 

Критерii 
шкалою 

вiдмiнне виконання (розкритrя теми, посилання та 

30 цитування сучасних наукових джерел (не старше 2017 
року), дотрнмання норм доброчесностi) 

вiдмiнно вiдмiнне виконання з незначною кiлькiстю помилок .. 
виконання (розкритrя теми, посилання та цитування 

25 
сучасних наукових джерел (бiльшiсть з яких не старше 

2017 року), дотримаиня норм доброчесностi) 
виконання вище середньоrо рiвня з кiлькома 

помилками (розкритrя теми в межах об' екту та завдань 

22 роботи, посилання та цитування сучасних наукових 

джерел (серед яких е такi, що не старше 2017 року), 
добре дотримання норм доброчесностi) 

виконання з певною кiлькiстю помилок (розкритrя 
- теми в межах об' екту та завдань роботи, наявнiсть 20 

посилань та цитувань наукових джерел, дотримання 

норм доброчесностi) 

виконання роботи задовольняе мiнiмальним критерiям 
помилок (розкритrя теми в основному в межах об' екту 

задовiльно 18 роботи, наявнiсть концептуального апарату роботи, 
присутнiсть не менше 5 посилань та цитувань наукових 
джерел, дотримання норм доброчесиостi) 

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS 
Сума балiв за всi види ОцiнкаЕСТS Оцiнка за нацiональною 
навчальноУ дiяльностi шкалою 

90-100 А Зараховано 
82-89 в 

74-81 с 

64-73 D 
60-63 Е 

- Не зараховано з можливiстю 35-59 FX 
повторного складання 

Не зараховано з 
0-34 F обо в' язковим повтор ним 

вивченням дисциплiни 

Умови допуску до пiдсумкового контроля 
Здобувачу, який мае пiдсумкову оцiнку за дисциплiну вiд 35 до 59 балiв, 

призначаеться додаткова залiкова сесiя. В цьому разi вiн повинен виконати додатковi 
завдання, визначенiвикладачем. 
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Здобувач, який не виконав вимог робочоi' програми по змiстових модулях, не 
допускаеться до складання пiдсумкового контролю. В цьому разi вiн повинен виконати 
визначене викладачем додаткове завдання по змiсту вiдповiдних змiстових модулiв в 
перiод мiж основною та додатковою сесiями . 

Здобувач мае право на опротестування результатiв контроля (апеляцiю). Правила 
подання. та розгляду апеляцii' визначенi внутрiшнiми документами КНУБА, якi розмiщенi 
на сайтi КНУБА та змiст яких доводиться Здобувачам до початку вивчення дисциплiни. 

Методичне забезпечення дисциплiни 
Шдручники 

Вдовичин 1., Вiльчинська 1., Перегуда €. та iн . Iсторiя полiтичноi' думки Украi'ни: 
пiдручник. За заг. ред. Н. М. Хоми. Лъвiв: Новий Свiт-2000, 2017. С. 262-607. URL: 
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfi1e.php/71600/mod_resource/content/1/lcтopiя полiтичноi' 
думки Украi'ни Пiдручник.рdf 

Шляхтун П.П. Полiтологiя ( iсторiя та теорiя): пiдручник / П.П. Шляхтун. - К.: 
Центр учбовоi' лiт-ри, 2010. 

Навчальнi посiбники 

Полiтологiя: навч. посiб. / €.В.Перегуда та iн. - К.: КНУБА, 2012. - 236 с. 
Горбатенко В.П. Прикладна полiтологiя: Навч. посiбник /В.П.Горбатенко, 

С.Г.Де1mсюк, Г.1.Зеленська та iн . В.П. Горбатенко (ред.).- К.: Академiя, 2008. 
Методичнiрекомендацn 

Полiтологiя: Методичнi вказiвки для вивчення дисциплiни. Укладачi : €.В.Перегуда 
та iн. К.: КНУБА, 2021. 

Конспекти лекцiй 

Перегуда €.В . Презентацii' лекщи з дисциплiни «Полiтологiя» . URL: 
https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=4038. 

Словники, довiдники 
Вдовичин 1.Я., Угрин Л.Я., Шипунов Г.В. та iн . Сучасна полiтична лексика: навч. 

енциклсэпед. словник-довiдник. За наук. ред. Хоми Н.М. Львiв: «Новий Свiт - 2000», 2015. 
394 с. URL: http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/7540l/mod_resource/content/l/Cyчacнa 
полiтична лексика Словник Хоми 2015.pdf (дата звернення: О 1.08.2020). 

Полiтична енциклопедiя. Редкол. : Ю.Левенець, Ю.Шаповал та iн . - К. : 
Парламентсъке видавництво. - 2012.- С. 76-79. 

Нормативно-правовi акти 
Конституцiя Украi'ни. Вiдомостi Верховно;· Ради Украi·ни. 1996. №30. Ст. 141. URL: 

https://zakon.rada.gov .uaЛaws/show/254%D0%BN96-%DO%B2%D 1 %80#Text. 
З)1кон Украi'ни вiд 5 квiтня 2001 р. №2365 «Про полiтичнi партii' в Украi'нi» 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
Ьin/laws/main.cgi?nreg=2365-14. 

Виборчий кодекс Украi'ни вiд 19 грудня 2019 р. №396-IX. Вiдомостi Верховноi" Ради 
Украi·ни. 2020. №7, 8, 9. Ст. 48. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text (дата 
звернення: О 1.08.2020). 

Моноrрафn, науковi стапi 
Мироненко П.В. Збочена росiя та ознаки Третьоi' свiтово'i в1ини. Нотатки iз 

щоденника полiтолога. У 2 частинах. Видання Академii' полiтичних наук Укра'iни. Киi'в: 
Видавнйцтво Полiтiя, 2022. 

Мироненко П.В. Спогади про майбутне. Хронiки вiйни iз щоденника полiтолога 
(24.02.2022 - 24.08.2022). Киi'в: Видавництво Полiтiя, 2022. 700 с. 

Вебер М. Покликання до полiтики. М Вебер. Соцiологiя. Загально iсторичнi 
аналiзи. Полiтика. К.: Основи. 1998. С. 11-46. 
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Левенець Ю.А. Полiтична наука: параметри рацiоналiзму. Iсторична i полiтична 
наука та суспiльна практика в Украi'нi. К.: Парламентське видавництво. 2009. 

□олiтична наука в УкраУнi. 1991-2016 : у 2 т. / НАН УкраУни, Iн-т полiт. i етнонац. 
дослiджень iм. 1. Ф. Кураса ; редкол.: чл.-кор. НАН УкраУни О. Рафальський (голова), д-р 
полiт. наук М. Кармазiна, д-р iст. наук О. Майборода ; автор передм. О. Рафальський; 
вiдп. ред. i упоряд. М. Кармазiна. - К. : Парлам. вид-во, 2016. 

Розвиток форм безпосередньоr демократiУ в УкраУнi: аналiз доцiльностi та 
перспектив застосування: аналiт. доп./ [Павленко 1.А., Даниляк О.О., Макаров Г.В., 

Руденко А.В.].-Киrв: НIСД, 2019.-65 с. Режим доступу: 
http://org2.knuba.edu. ua/pluginfile. php/7 5228/mod _ resource/content/1 /Бeзnocepeдня 
демократiя в УкраУнi НIСД 2019.pdf (дата звернення: 01.08.2019). 

Громадянське суспiльство УкраУни: полiтика сприяння та залучення, виклики та 

трансформацir: аналiт. доп./ [Яблонський В. М., Бекешкiна 1. Е., Гелетiй М. М. та iн.]; за 
заг. ред. О. А. Корнiевського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. - К. : НIСД, 2019. - 112 
с. Режим доступу: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/75220/mod _resource/content/1 /Гpoмaдянcькe 
суспiльство в УкраУнi Аналiтична доповiдь 2019.pdf (дата звернення: 01.08.2019). 

Держава i церква в УкраУнi-2019: пiдсумки року i перспективи розвитку вiдносин: 
Дослiдження Центру Разумкова. Режим доступу: 

http://org2.knuba.edu.ua/p1uginfile.php/75229/mod_resource/content/1/Peлiriя та церква в 
УкраУнi НIСД 2019.pdf. 

Кармазiна М.С. Полiтичнi партir УкраУни у процесi виборiв Президента УкраУни у 
2019 р.: кiлькiсно-якiсний аналiз участi /М.С. Кармазiна // Науковi записки. -Випуск 1(97). 

С. 4 31. Режим доступу: 

http://org2.knuba.edu. ua/pluginfile. php/103546/mod _ resource/content/1/partiiprezidvyb 19. pdf. 
Кафарський В.1. Полiтичнi партir та групи тиску: проблеми взаемовiдносин та 

правового регулювання / В.1.Кафарський // Унiверситетськi записки. - 2006. - №2 (18). - С. 

403-410.. Режим доступу: 

http://org2.knuba.edu.ua/p1uginfile.php/103548/mod_resource/content/1/partiigrupytisku.pdf. 
Лебедюк В. Типологiя партiйних систем: минуле та сьогодення / В.Лебедюк // 

Полiтичний менеджмент. - 2013. - №59. - С. 60-69. - Режим доступу: 

http://org2.knuba.edu.ua/p1uginfile.php/103552/mod_resource/content/1Лebedyuktipologiiapartsy 

stem.pdf. 
Перегуда е.в. Полiтика енергоефективностi та енергозбереження як чинник 

розвитку громадянського суспiльства. Електронний науково-практичний ж:урнш~ 
S.PA.C.E. 2017. Вип. 4. С. 33-37. 

Савчин М. Полiтичнi партir та виборчi системи: спроби конституцiйноr iнженерii" у 
контекстi сучасного конституцiоналiзму / М. Савчин // Вiсник ЦВК. - 2008. - №3(13). - С. 
62-75. Режим доступу: 
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/103556/mod_resource/content/1/SavchynPartiivyborchis 
ystemi.pdf. 

Трансформацiя партiйноr системи: украiнський досвiд у европейському контекстi / 
За ред. Ю.Якименка. - Киiв: Центр Разумкова, 2017. - 428 с. - Режим доступу: 
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/103555/mod_resource/content/1/partiidopovidrazumkova 
.pdf. 

Шведа Ю. Полiтичнi партir УкраУни: виборчi партii" чи виборчi проекти? / Ю.Шведа 
// Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiлос .. -полiтолог. студiУ. 2013. Випуск 3. С. 176-
180. Режим доступу: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/103549/mod_resource/content/1/partiivyborchiproekty.pd 
f. 

Касьянов Г.В. TeopiY нацii" та нацiоналiзму / Г.В. Касьянов. - К.: Либiдь, 1999. - 352 
с. 
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Нацiоналiзм: Teopii' нацii' та нацiоналiзму вiд Йогана Фiхте до Ернеста Гелнера 

[антологiя; упоряд. О. Проценко, В. Лiсовий]- К.: Смолоскип, 2006. 
Перегуда €., Малкевич А., Семко В., Ксенич А. Мовна полiтика в Украi'нi : мiж 

символiчним насиллям та вiльним мовним вибором: монографiя. К.: «Бескиди», 2017. 207 

с. URL: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2019/02/Мoвнa-noлiтикa

ocтaтoчний-вapiaнт-2.pdf (дата звернення: 01.08.2019). 
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