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ВСТУП
1. Метою дисципліни є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного,
інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора
філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю „Політологія”, який в процесі
вивчення дисципліни «Влада: концептуальний аналіз» отримав сучасні знання з проблематики
концептуального аналізу влади.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Здобувач повинен знати: основні поняття політичної науки та основні події політичного життя в
Україні й світі, закономірності виникнення, функціонування та розвитку такого соціального
феномена, як влада.
2. Здобувач повинен вміти: орієнтуватися у світовому політичному процесі, політичному житті
України, політичних змінах у сучасній Україні, її місці у світовій спільноті та міжнародних
відносинах.
3. Володіти елементарними навичками: наукового дослідження та управління інформацією;
критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та явищ; використання
іншомовних фахових інформативних джерел.
3. Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Влада: концептуальний аналіз»
належить до переліку обовʼязкових дисциплін здобувачів наукового ступеня доктора філософії
спеціальності 052 Політологія. Вказана дисципліна представляє досвід концептуалізації влади у
вітчизняній та зарубіжній науці, звертається особлива увага на сучасний стан вивчення проблеми
влади загалом, політичної та державної влади зокрема. Розглядаються футурологічний аспект
влади і науки про неї.
4. Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення із законодавчими засадами організації та
функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вироблення
здатності досліджувати сутність, зміст, основні категорії, поняття науки про владу, конституційноправові засади політичної влади та політичних відносин, аналізувати методологічні підходи до
вивчення феномену влади з урахуванням європейської та євроатлантичної інтеграції. В результаті
навчання аспіранти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та
використовувати ці знання у своїх самостійних дослідженнях.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. Форми
(та/або оцінювання та Відсоток у
автономність та відповідальність)
методи і технології) пороговий
підсумкові
викладання
і критерій
й оцінці з
К
навчання
оцінювання (за дисципліни
Результат навчання
Код
необхідності)
Знати:
Принципи
1
й методи дослідження
Лекція,
Усна доповідь,
10
1.1 феномену влади
практичні заняття
есе, екзамен
1
Лекція,
Усна доповідь,
15
1.2 Специфіку проблеми формування та практичні заняття, участь
у
трансформації знань про владу
самостійна робота
дискусії,
аналітична
розвідка,
екзамен
Роль
1
влади в основних сферах
Лекція,
Усна доповідь,
15
1.3 життя суспільства (економічній, практичні заняття, участь
у
соціальній, політичній, духовній)
самостійна робота
дискусії,
аналітична
розвідка,
екзамен

4
2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Вміти:
творчо
2
використовувати
у
Лекція,
навчальній,
дослідницькій
та практичні заняття,
викладацькій діяльності знання про самостійна робота
владу

Усна доповідь,
участь
у
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження
застосовувати
2
набуті знання в
Лекція,
Усна доповідь,
майбутній
професійній
та практичні заняття, участь
у
громадській діяльності
самостійна робота
дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
готувати
2
рекомендації та матеріали
Самостійна
Текст
для консультацій щодо процесів
робота
рекомендацій
прийняття
політичних
рішень,
відповідальності влади тощо
комунікація:
використовувати
3
знання іноземних
Практичні
Усна доповідь,
мов для аналізу інформаційних заняття, самостійна участь
у
інтернет-ресурсів,
читання робота
дискусії,
новітньої літератури в підготовці до
презентація
практичних занять та написання
самостійного
самостійних робіт
дослідження,
текст
рекомендацій,
екзамен
презентувати
3
результати
Практичні
Усна доповідь,
досліджень та самостійної роботи у заняття, самостійна участь
у
вигляді доповідей, повідомлень, есе, робота
дискусії,
презентацій
презентація
самостійного
дослідження
вести
2
полеміку стосовно питань
Практичні
Участь
у
дослідження влади на основі заняття
дискусії
володіння
категоріальнопонятійним апаратом науки про
владу
автономність
та
відповідальність:
самостійно
4
шукати та критично
Практичні
Усна доповідь,
опрацьовувати наукову літературу, заняття, самостійна участь
у
вільно володіти методами обробки, робота
дискусії,
аналізу
та
синтезу
наукової
презентація
інформації
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
нести
4
відповідальність
за
Практичні
Усна доповідь,
достовірність
та
політико- заняття, самостійна участь
у

10

5

10

10

5

10

5
ідеологічну
незаангажованість робота
проведених досліджень

4.3

дискусії,
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
формування
4
громадянської позиції і
Практичні
Усна доповідь,
усвідомлення
професійної заняття, самостійна участь
у
відповідальності
за
прийняття робота
дискусії,
рішень
презентація
самостійного
дослідження,
текст
рекомендацій
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Результати навчання
дисципліни

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Програмні
результати навчання
ПРН 1 Застосовувати критичне мислення, раціональну
+
+
+ +
аргументацію, аналіз та синтез
ПРН 2 Використовувати політологічні знання у
+
+
професійній та дослідницько-інноваційній діяльності
ПРН
8
Здатність
саморозвиватися
і
самовдосконалюватися, діяти соціально відповідально
та громадянсько свідомо і на основі етичних міркувань
+
+ +
(мотивів), нести відповідальність за новизну наукових
досліджень та прийняття експертних рішень
ПРН 9 Проводити порівняльний аналіз доктрин,
концепцій, теорії політики, узагальнювати світові
+
+
+
тенденції розвитку політичної науки
ПРН 10 Визначати методологічні принципи та методи
політологічного дослідження в залежності від об’єкту і +
+ +
предмету, використовуючи міждисциплінарні підходи
ПРН 12 Виявляти причини політичних подій і явищ
шляхом розпізнавання і аналізу їхніх структурних
+
+
передумов, аналізувати конкретні національні та світові
політичні процеси
ПРН 15 Комплексне розуміння правових засад
політичних процесів, вітчизняного та зарубіжного
конституційного права, використання національного та
+
+
+
зарубіжного законодавства в аналізі політичних
процесів
ПРН 16 Розробляти та застосовувати політичні
технології в організації та проведенні виборчих
+ +
+
кампаній, у процесах прийняття політичних рішень,
формування політичного іміджу, політичної реклами

7. Схема формування оцінки:
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7.1 Форми оцінювання студентів:
- Семестрове оцінювання:
1. Усна доповідь (10 хвилин): РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – 10-6 балів за одну
доповідь;
2. Участь у дискусії: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 5-3 бали;
3. Есе на задану лектором тему: РН 1.1 – 5-3 бали;
4. Аналітична розвідка на задану лектором тему: РН 1.2, 1.3 – 6 балів за одне завдання;
5. Текст рекомендацій (матеріали для консультацій) з питань безпекової політики
держави: РН 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 – 10-6 балів.

- підсумкове оцінювання у формі екзамену: 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 екзамен. Таким чином, підсумкова оцінка складається із суми семестрової
кількості балів (60 балів) та екзаменаційної роботи (40 балів)
- умови допуску до екзамену: здобувач не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав
менше 36 балів. Для допуску до екзамену аспірант має здати всі самостійні роботи. Екзаменаційна оцінка
не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.
7.2 Організація оцінювання
Усні доповіді, а також доповнення/участь в дискусії оцінюються під час проведення практичних
занять, бали студентам за успішну роботу на практичних заняттях накопичуються протягом усього
модулю.
Самостійні завдання на задані викладачем теми виконуються кожним студентом протягом усього
модулю та оцінюються по факту їх завершення.

При простому розрахунку отримуємо:
Семестрова кількість
балів
Мінімум
36
24
Максимум
60

Шкала відповідності:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано /Passed
Не зараховано / Fail

екзамен

Підсумкова
оцінка
60
100

40

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№

Назва лекції

Кількість годин

7
п/п

лекції

Практичні

2

1

Тема 1. Влада як глобальний соціокультурний феномен і як
предмет та об’єкт науки

2

2

Тема 2. Становлення знань про владу в історії зарубіжної
соціально-політичної та філософської думки

4

3

Тема 3. Проблема влади і науки про владу в історії
вітчизняної думки

4

2

С/Р

10

5

Тема 4. Влада в основних сферах життя суспільства
(економічна, соціальна, політична, духовна)
Тема 5. Влада і політика

6

Тема 6. Майбутнє влади і науки про неї

7

Есе

20

8

Аналітична розвідка

20

9

Текст рекомендацій (матеріали для консультацій)

20

4

ВСЬОГО

4

10

4

2

2

2

20

8

10

90

Загальний обсяг 120 год. в тому числі:
Лекцій – 20 год.
Практичні заняття – 8 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота - 90 год.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
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Келтнер Д. Парадокс власти: как обретают и теряют влияние / Дачер Келтнер; пер. с англ.
Ю. Гольдберга. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016.
Льюкс Стивен. Власть: Радикальный взгляд. – М.: Издательский дом Гос. ун-та – Высшей школы
экономики, 2010. – 240 c.
Манн М. Власть в XXI столетии: беседы с Джоном А. Холлом. Пер. с англ. К. Бандуровского; под
ред. А. Смирнова. - М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. - 208 с.
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профессора В.Ф.Халипова – М., Витязь, 2004 г. – 440 с.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
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Фарид Закария. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами/ Пер.с
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