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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вступної співбесіди (випробувань) для абітурієнтів, що 

вступають на перший (бакалаврський) рівень ОПП «Політологія» за 

спеціальністю 052 «Політологія». Програма розроблена з метою перевірки 

знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної 

політології, перевірка основних понять та категорій політичної науки, 

спеціально-наукових теоретичних та прикладних методамів пізнання, принципів 

та механізмів розвитку та функціонування політичної системи, особливостей 

процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.  

 

2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Модель професійного політолога. 

Політологія як покликання і спеціальність. Професійна модель фахівця-

політолога. Політологія як покликання і спеціальність. Мотиваційна сфера 

політології. Соціально-психологічні аспекти професії політолога. Політологічні 

асоціації, політологічна періодика, політологічні конгреси. Професійна модель 

фахівця-політолога. Професійні групи і категорії. Норми професійної поведінки. 

Причини та умови становлення кодексів професійної поведінки. Дискусії про 

кодексах професійної етики фахівців-політологів. 

Тема 2. Робота М. Вебера «Політика як поклик і  професія». 

М. Вебер – найвпливовіший авторитет суспільної думки кінця XIX - 

початку XX століття. Теоретична діяльність М. Вебера. Відмінна риса вчення 

М.Вебера. 

Положення про природу політичної влади, про взаємини політики та 

етики. 



 

 

Типи суспільного правління і типологія політичних лідерів: традиційне 

лідерство, харизматичне лідерство, раціонально – легальне лідерство. 

Психологічні і соціально політичні якості лідера: пристрасть, почуття 

відповідальності, окомір. Типи політичних діячів: політики за випадом, 

політики за сумісництвом, політики за професією. 

Тема 3. Політологія – як система знань про політику. 

Основні парадигми як логіко-теоретичні моделі концептуального 

тлумачення політичних явищ. Зв'язок парадигм і методів теоретичної 

політології. Класифікація методів дослідження. Загальнонаукові, соціально-

гуманітарні та спеціально-наукові методи. Якісні та кількісні методи. Роль 

кількісних методів у політологічних дослідженнях. Біхевіоризм. Інструментарій 

прикладної політології. Аналіз процесів прийняття державних рішень та 

експертиза їх наслідків. Моделювання та аналіз політичних процесів. Створення 

баз політичних даних та експертних систем політичного моніторингу. Поняття 

політичного консалтингу і маркетингу. 

Тема 4. Політична влада та її особливості. 

Влада як ключове поняття політології. Телеологічна, біхевіористська, 

психологічна, системна, структурно-функціональна та реляціоністська 

інтерпретація влади. Суб'єкт і об'єкт влади. Природа підпорядкування: влада 

заснована на страху, звичці, інтересі, переконанні, авторитеті, ідентифікації. 

Влада і вплив. Категорії авторитету, управління та лідерства. Механізми влади. 

Підстави і ресурси влади: економічні, силові, адміністративні, інформаційні та 

культурні. Цивілізаційні типи влади: європейський, східний, вотчинний. 

Особливості політичної влади. Співвідношення влади в суспільстві. 

Делегування і легітимність влади. Типологія легітимності за М. Вебером. 

Співвідношення легітимності та ефективності влади.  

 

 



 

 

Тема 5. Держава та її сутність. 

Держава у політичній системі суспільства. Держава як базовий інститут 

політичної системи. Походження держави. Поняття і ознаки держави. 

Суверенітет держави, наявність публічної влади,  територіальний поділ 

населення, єдина фіскальна система, національне законодавство, монополія на 

застосування сили і фізичний примус та інші. Економічні, політичні і правові 

основи суверенітету держави. Функції  держави – основні напрямки діяльності 

держави.  Система органів державної влади. Типологія держав: формаційний і 

цивілізаційний. Форма держави – засіб організації політичної влади,  що 

включає в себе форму правління,  форму державного устрою і політичний 

режим.   

Тема 6. Політична системи суспільства. 

Системний підхід до вивчення суспільства і політики. Понятійний набір 

загальної теорії систем. Система і середовище, їх взаємодія. Трактування Т. 

Парсонса, Д. Істона, Г. Алмонда. Структура, функції і динаміка політичних 

систем. Вплив груп панування на динаміку політичних систем. Типології 

політичних систем. Характерні риси політичних систем розвинених країн 

Заходу. Специфіка перехідних політичних систем в країнах, що розвиваються. 

Особливості трансформації сучасної політичної системи України. Порівняльний 

політичний аналіз: передумови виникнення та теоретико-методологічні 

підстави. Сутність порівняльного політичного аналізу і методологія 

дослідження. Види порівняльного аналізу політичних систем. Системний підхід 

в теорії міжнародних відносин. Історичні приклади та сучасні підсистеми 

міжнародних відносин. 

Тема 7. Політичні процеси. 

Сутність політичного процесу. Фактори, що впливають на характер 

політичного процесу. Прогнозування та моделювання політичного процесу. 

Характер і особливості політичних процесів в Україні. 



 

 

Технологія та організація політичного процесу (процедура прийняття 

політичних рішень, технологія політичної мобілізації). 

Політична участь як найважливіша характеристика політичного процесу.  

Тема 8. Демократія в політичному житті суспільства. 

Демократія в політичному житті сучасного суспільства Поняття 

демократії. Сучасні визначення демократії. Витоки та основні історичні форми 

демократії. Соціально-економічні, політичні та духовні основи демократичного 

суспільства. Типи демократії: безпосередня і представницька. Сучасні теорії 

демократії: ліберальна, плюралістична, елітарна, конкурентна. Сутність 

політичного плюралізму, його значення в демократичному суспільстві.  

Тема 9. Міжнародні відносини та світова політика.  

Міжнародна політика як засіб взаємодії різних суспільних груп — націй, 

держав, союзів та ін. Виникнення і еволюція розвитку міжнародної політики та 

міжнародних відносин. Поняття міжнародної політики. Основні риси 

міжнародної політики, їх характеристика. Принципи міжнародної політики. 

Основні форми і функції міжнародної політики. Дипломатія як форма 

міжнародної політики, її специфіка. Система міжнародних відносин. Суб’єкти 

та основні види міжнародних відносин. Зв’язок внутрішньої та зовнішньої 

політики. Міжнародні організації: сутність, основні принципи діяльності. Види 

міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО, МВФ, МБРР, СБ, ГАТТ та ін.). 

Глобальні процеси розвитку сучасної цивілізації: геополітичний та 

етнополітичний аспекти. Місце України в системі міжнародних відносин. 

Проблема національних інтересів і національної безпеки Української держави. 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СПІВБЕСІДУ  

 

1. Предмет політології. 

2.  Категорії, закономірності і функції політології як науки. 

3. Консервативний напрямок політичної думки в Україні в пер. 

половині ХХ ст.(В.Липинський, С.Томашівський). 

4. Політико-правові концепції Стародавньої Греції(Сократ, Платон, 

Аристотель). 

5. . Політичні ідеї Середньовіччя (Августин Аврелій, Фома 

Аквінський.). Вчення про державу Н.Макіавеллі. 

6. Монархічна модель державного управління Т.Гоббса. Суспільний 

договір Дж.Локка. 

7. Німецькі філософи про суспільство, владу, державу і демократію. 

І.Кант. Правова держава Г.Гегеля. 

8. .  М.Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні. 

9. Національно-державний напрямок політичної думки з 

націоналістичним акцентом в Україні в пер.половині ХХст. Д.Донцов. 

Політичні погляди М.Міхновського. 

10. Теорії зміни еліт(Моска, Парето.). 

11. Влада як суспільне явище. Політична влада, її особливості.  

12. Ресурси політичної влади.і легітимність політичної влади. Типи 

легітимності політичної влади. 

13. Поняття легітимності політичної влади. Типи легітимності 

політичної влади. 

14. Політична думка Стародавнього Китаю. 

15. Політична система суспільства. Сутність і структура. Типологія 

політичних систем.  

16. Сутність, структура та функції держави. Типи держави. 



 

 

17. Форми державного правління. 

18. Форми територіального устрою. 

19. Політичні режими: сутність, типи політичних режимів. 

20. Політичні партії і партійні системи. Функції політичних партій в 

суспільстві. 

21. Типологія політичних партій. 

22. Правова держава: сутність, основні риси і функції в суспільстві. 

23. Поняття громадянського суспільства. Взаємозв’язок держави і 

громадянського суспільства. 

24.  Вибори, як найважливіший інструмент легітимності державної 

влади. 

25. Основні типи виборчих систем. Виборча система України. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Максимальна кількість балів за усну відповідь – 200. 

1. Оцінка „відмінно” (175–200 балів): абітурієнт ґрунтовно і повно 

викладає матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, аргументує свої думки, 

застосовує знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за 

підручником, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і 

правильно з огляду на норми літературної мови. 

2. Оцінка „добре” (150–174 бали): абітурієнт дає відповідь, що 

задовольняє ті самі вимоги, що й на 175–200 балів, але допускає деякі помилки, 

які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі недоліки в 

послідовності викладання матеріалу і мовленнєвому оформленні. 

3. Оцінка „задовільно” (124–149 балів): абітурієнт виявляє знання й 

розуміння основних положень конкретної теми, але викладає матеріал не досить 

повно і допускає помилки у формулюванні правил, не вміє глибоко і 

переконливо обґрунтувати свої помилки і відчуває труднощі під час добору 



 

 

прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає помилки у мовленнєвому 

оформленні відповіді. 

4. Оцінка „незадовільно” (100–123 бали): абітурієнт виявляє повне 

незнання матеріалу відповідного питання. 
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