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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Політична участь» 

Код: Ф20 

Галузь: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Тип: Нормативна 

Кількість встановлених кредитів: 3 

Курс: 4-й 

Семестр вивчення: 7-й 

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Рік навчання: 4-й 

Кількість годин: 90 

Викладач: 

• Галь Богдан Олександрович, доцент кафедри історії та політичної теорії, 

кандидат історичних наук, доцент, https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/gal.php. 

 

Результати навчання. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та 

інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну 

поведінку у різних контекстах їх функціонування, прогнозувати політичні 

процеси на основі закономірностей розвитку економічних інститутів. 

 

Форми організації занять. 

• Навчальні заняття – лекції. 

• Практична підготовка – семінарські заняття. 

• Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

• Контрольні заходи – залікова робота, захист семінарських робіт. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування конкретних знань щодо логіки 

участі індивіда у колективних політичних діях. 

 

 

  

https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/gal.php
https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/gal.php
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Календарно-тематичний план 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни 

«Політична участь» 
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 Лекції    

1 Теорія груп і організацій 2 32  

2 Розмір групи і її поведінка 2 

3 Профспілки і економічна свобода 2 

4 Ортодоксальні теорії держави і класів 2 

5 Ортодоксальні теорії впливових груп 2 

6 Теорії «побічного продукту» і «особливого 

інтересу» 

2 

7 Контрольні заходи 2 

 Семінарські заняття    

1 Теорія груп і організацій 2 30  

2 Розмір групи і її поведінка 2 

3 Профспілки і економічна свобода 2 

4 Ортодоксальні теорії держави і класів 2 

5 Ортодоксальні теорії впливових груп 2 

6 Теорії «побічного продукту» і «особливого 

інтересу» 

2 

7 Контрольні заходи 2 

 Разом 28 62 90 

Лекції 14 32 46 

Семінарські заняття 14 30 44 

 

Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Семінарські заняття – навчання на базі кафедри історії та політичної 

теорії(виконання семінарських робіт, їх захист). 

Самостійна робота (індивідуальна контрольна робота – 

особистісноорієнтована з елементами дистанційної). 

 

Результати вивчення дисципліни. Очікувані результати освоєння 

дисципліни зводяться до наступних навичок і умінь: 
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• вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу 

та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у 

різних контекстах їх функціонування; 

• прогнозувати політичні процеси на основі закономірностей розвитку 

економічних інститутів. 

 

Література для вивчення дисципліни 

1. Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from 

Gandhi to the Present / Edited by Adam Roberts and Timothy Garton Ash. ‒ 

Oxford, Oxford University Press, 2009. ‒ 407 p. 

2. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и 

демократия в пяти странах. – Москва: Мысль, 2014. – 500 с. 

3. Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. – СПб.: Питер, 2005. – 461 с. 

4. Даль Р.А. Полиархия: участие и оппозиция [Текст] / пер. с англ. 

С. Деникиной, В. Баранова; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: 

Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 288 с. 

5. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и 

демократия: Последовательность человеческого развития. – М., 2011. – 

464 с. 

6. Ле Дюк Л. Учасницька демократія: референдуми у теорії та на практиці. – 

Харків: Центр освітніх ініціатив, 2001. – 160 с. 

7. Линц Х. Крушение демократических режимов: кризис, разрушение и 

восстановление равновесия // Проблемы Восточной Европы. – Вашингтон, 

1993. – №39-40. – С. 1-221. 

8. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория 

групп. Пер. с англ. ‒М.: ФЭИ, 1995. ‒ 174 с. 

9. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной 

деятельности. ‒М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. ‒ 447 с. 

10. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в 

современной Италии / пер. с англ. А. Захарова. – М.: Издательство 

«AdMarginem», 1996. – 287 с. 

11. Элликсон Р. Порядок без права: как соседи улаживают споры [Текст] / пер. 

с англ. М. Марков (предисловие, введение, части I и III, приложение) и 

А. Лащев (часть II); науч. ред. перевода Д. Кадочников. — М. : Изд-во 

Института Гайдара, 2017. ‒ 520 с. 

 

Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 
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90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

 

Форми оцінювання: 

• поточний контроль – письмова контрольна робота та усне 

опитування; 

• оцінювання виконання та захисту семінарських робіт; 

• підсумковий контроль – екзаменаційна робота у письмовій формі. 
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Питання до заліку 

Приклади питань до заліку: 

1. Призначення організацій. 

2. Громадські блага і великі групи. 

3. Малі групи. 

4. Погодженість і ефективність малих груп. 

5. Соціальна мотивація і раціональна поведінка. 

6. Примус у профспілках. 

7. Закриті підприємства і економічна свобода. 

8. Державне втручання і економічна свобода у латентній групі. 

9. Держава в економічній теорії. 

10. Марксистська теорія держави і класів. 

11. Логіка марксистської теорії. 

12. Філософський погляд на впливові групи. 

13. Інституційна економіка і впливові групи. 

14. Сучасні теорії впливових груп. 

15. Теорія «побічного продукту» великих впливових груп. 

16. Теорія «особливого інтересу» і ділове лоббі. 

17. Сприяння уряду політичному тиску. 

18. «Забуті групи». 


