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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

Комплексний екзамен з політології призначений для перевірки 

теоретичних і практичних знань випускників Київського університету імені 

Бориса Грінченка з дисциплін навчального плану ОП «Політологія» першого 

(бакалаврського рівня вищої освіти.  

Під час екзамену оцінюється сформованість у випускників наступних 

загальних та фахових компетентностей: 

 
ЗК-01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність до 

аналізу, синтезу й узагальнення інформації; властивість сприймати ситуацію 

глобально, знаходити причини і альтернативи; здатність робити смислові 

узагальнення та висновки, виявляти в інформаційних даних та концептах 

хиби й вразливі місця, суперечності та неповноту аргументації; прагнення до 

оптимальних рішень та ясності умовиводів. 

ЗК-02  Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Володіння базовими загальними знаннями в сфері політичної науки, 

основними політологічними поняттями, знання закономірностей та 

тенденцій функціонування політичних систем, різних форм держав. 

ЗК-03 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Здатність використовувати (як усно, так і письмово) державну мову в усіх 

сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні, володіння 

навичками підготовки службових документів і введення ділового 

спілкування українською мовою. 

ФК-01 Ерудиція у сфері політології (науково-гуманітарний горизонт мислення). 

Розуміння загальної природи та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої форми пізнання. 

ФК-02  Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології:   

 фундаментальні знання з політичної теорії до розв’язання кількісних та 

якісних задач з аналізу політики та поточного політичного аналізу; 

 ключові принципи функціонування та закономірності розвитку влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної 

поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики 

окремих країн і регіонів; 

 базові особливості реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту 

функціонування та взаємодії. 

ФК-03  Вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки: 

 теоретико-методологічна та категоріальна обізнаність загальнонаукових 

та спеціальних методів та дослідницьких підходів, розуміння етико-

практичної значущості політичного знання;  

 ключові політологічні поняття, теорії і методи аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту; 
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ФК-04 Здатність використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи 

аналізу для аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному 

рівні. 

ФК-12 Особиста ціннісно-вольова налаштованість. Раціональна організація та 

планування своєї діяльності, застосування отриманих знань для формування 

власної професійної та життєвої стратегії. 

 

ПРН-01-з Розуміння предметної  області та базової специфіки професійної діяльності: 

 знання класичних і сучасних теорій політики; 

 знання основних принципів і підходів до аналізу структури політичних 

систем, класифікації політичних режимів, природи і сутності політичної 

та державної влади; 

 знання теорій походження та моделей держави; 

 знання структури і функцій системи державного управління. 

ПРН-02-з Знання на відповідному рівні загальну природу та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.   

ПРН-03-з Базові знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології.   

ПРН-02-у Вільно володіти базовим професійним категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. 

ПРН-03-у Застосовувати ключові політологічні поняття, теорії та методи до аналізу 

владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту. 

ПРН-07-у Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та 

інформації з різних та вторинних джерел. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Політика як об’єкт наукового пізнання і  

суспільний феномен  

Політика як наука і мистецтво. Об’єкт і предмет політичної науки. Генеза, 

історична еволюція і сучасність науки про політику. Історичні етапи розвитку 

політичної науки. Історичні, регіональні і цивілізаційні особливості і традиції у 

вивченні політики. Функції політичної науки. Система політичних наук. Історія 

політичних вчень. Теорія політики. Політична соціологія. Політична філософія. 

Політична антропологія. Прикладна політологія. Світова політика. Національні 

політичні процеси. Політична регіоналістика. Політична глобалістика. 

Політична сфера як відносини між людиною, суспільством і державою. 

Особливості парадигмального підходу до політики. Зміст і концептуалізація 

державоцентричної парадигми. Релігійно-міфологічний характер відносин 

влади і порядку. Середньовічне потрактування політики як прояву волі і дії 

бога. Секуляризація держави у працях Н.Макіавеллі. Парадигма політики як 

взаємин між державою і громадянським суспільством, спрямованих на 

утвердження свободи людини через право, розум і мораль. Ідеї економічного 
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детермінізму, класової природи політики (К.Маркс, Ф.Енгельс). 

Конфліктологічна концепція К.Шмітта. Сучасні і постсучасні тлумачення 

сфери политичного. 

 

2. Політична влада  

Природа і сутність влади. Основні види влади: політична, економічна, 

духовна, сімейна. Генеза і природа публічної влади. Сутність політичної влади 

та її головні властивості. Функції влади. Співвідношення державної і 

політичної влади. Структурні компоненти влади. Традиційні форми політичної 

влади: монархія, демократія, аристократія, технократія, охлократія, бюрократія, 

теократія, олігархія. Зміст концепції поділу влади. Поняття легітимності влади. 

Легітимність як ознака влади. Типи легітимності влади. Легітимність та 

легальність. М. Вебер: традиційна, раціонально-легальна та харизматична 

легітимність. Шляхи набуття легітимності влади. Криза легітимності. 

Делегітимація. Влада в умовах глобалізації. Концептуальні моделі організації 

влади в сучасному суспільстві. 

 

3. Системний вимір політики.  

Чинники утвердження системного підходу до аналізу політики у 60–70 рр. 

ХХ ст. Кібернетична модель «чорної скрині» Д.Істона та її компоненти. Фази 

механізму функціонування політичної системи. Умови динамічної рівноваги 

політичної системи. К.Дойч про політичну систему як мережу комунікацій та 

інформаційних потоків. Особливості структурно-функціональної моделі 

Г.Алмонда. Аналітичні рівні, функції та інститути макросистеми. Спроби 

синтезу класичних моделей. Синергетичний підхід до системної 

самоорганізації. Внутрішній зміст, структура і елементи макрополітичних 

систем. Морфологія політичної системи, її статусно-рольовий, інституційний та 

системно-нормативний рівні. Інституціональна (виборчі системи, державні 

установи, партії, профспілки, громадські організації), інформаційно-

комунікативна (ЗМІ – офіційні та неофіційні, інформаційно-аналітичні агенції 

тощо), нормативно-регулятивна (моральні, правові, політичні норми) 

підсистеми. Типологія політичних систем. 

 

4. Політичний режим  

Політичний режим як динамічна та функціональна характеристика 

політичної системи. Структурні елементи політичного режиму. Взаємозв’язок 

між режимом і формою правління. Історичні форми політичних режимів. 

Типології сучасних політичних режимів. Типологія Г. Моски. Аристократичні, 

демократичні, автократичні та ліберальні режими. Типологія Голосова–

Блонделя. Типологія Д. Хелда. «Протективна» демократія. «Демократія, що 

розвиває». Модель «відмирання держави». «Змагальний елітизм». 

Плюралістична демократія. «Легальна» демократія. Партиципаторна 

демократія. Типологія Г. Алмонда і Г. Пауелла. Типологія Ч. Ендрейна. 

Типологія А. Лейпгарта. Змішані режими. Теократичні режими. Гібридні 
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режими. Різновиди гібридних режимів за Ф. Шміттером. Диктобланда. 

Диктократія. Демократура.  

Поняття тоталітарного режиму. Дослідження тоталітаризму в роботах 

Х. Арендт. Ознаки тоталітаризму за К. Фрідріхом і З. Бжезінським. Історичні 

форми тоталітаризму. Лівий та правий тоталітаризм. Тоталітаризм у сучасному 

світі. 

Авторитарні режими. Ознаки авторитарних режимів. Відмінності між 

тоталітарними та авторитарними режимами. Форми авторитаризму за 

суспільно-політичною функцією. Типології авторитарних режимів. Типологія 

Х.Лінца. Типологія Д.Берк-Шлоссера. Авторитарні режими в сучасному світі. 

Демократичні режими. Поняття та ознаки демократії. Основні принципи 

та процедури демократії. Принцип народного суверенітету. Плюралізм. 

Принцип представництва. Принцип виборності. Принцип конституціоналізму. 

Поняття правової держави. Основні демократичні права і свободи. 

Демократичні інститути. Форми демократії. Пряма і непряма демократія. 

 

5. Теорії демократії 

Демократія як політична форма організації суспільства. Історичні форми 

та розвиток демократії. Елементи демократії в примітивних суспільствах. 

Антична демократія, античний поліс. Демократія у Середньовіччі. Формування 

базових інституційно-правових засад сучасної демократії наприкінці XVII – 

напочатку XVIII ст. Теоретичне осмислення демократії мислителями Нового 

часу (Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, А. Токвіль. Т. Джефферсон тощо). 

Інтегралістські концепції: марксистська, народна, соціалістична демократія. 

Ліберальна демократія. Партиципаторна демократія. Елітарна демократія в 

роботах Т. Дая та Л. Цайглера. Модель демократії Ліпсета-Лернера. 

Консоціальна демократія. Дослідження А. Лейпгарта. Плюралістична 

демократія. Динамічне плюралістичне суспільство. Модель поліархії Р. Даля. 

Електронна демократія. Електронний уряд. Делегативна демократія. 

Економічна модель демократії Е.Даунса. Паритетна демократія. «Фасадна» та 

електоральна демократія. 

 

6. Держава як політичний інститут  

Поняття політичного інституту. Структура і типологія політичних 

інститутів. Держава як універсальний інститут політичної системи. Системність 

державного механізму за Т. Гоббсом. Особливості філософського, історичного, 

правового (формально-юридичного), соціально-антропологічного та 

політологічного підходів до концептуалізації держави як універсального 

політичного інституту. Держава у марксизмі та неомарксизмі. Держава у 

М. Вебера. Ліберально-плюралістичне бачення держави як нейтрального 

арбітра-посередника або основи політичної влади. Форми держави. Форми 

правління. Взаємозв’язок форм правління та типів політичного режиму. Форми 

державного устрою. Держава за умов глобалізації. Проблематизація державного 

суверенітету. 
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7. Політичний процес  

Підходи до визначення характеру і змісту політичного процесу. Типи 

політичних процесів і режими функціонування політики. Типи політичних змін. 

Еволюційні і революційні зміни. Політичний розвиток. Види політичних 

процесів. Державне адміністрування. Прийняття політичних рішень. Публічна 

політика. Виборчий процес. 

Транзитологія як напрям політичних досліджень. Співвідношення понять 

політичного розвитку, суспільно-політичної трансформації, політичної 

модернізації, демократичного транзиту. Типи модернізації. Первинна і 

вторинна («навздогінна») модернізація. Екзогенна та ендогенна модернізація. 

Етапи розвитку теорії політичної модернізації. Дослідження С. Ліпсета, 

Г. Алмонда, Д. Пауелла, Д. Ептера, Л. Пая, С. Гантінгтона, Ш. Ейзенштадта, 

Ф. Шміттера, С. Верби, Дж. Лапаломбари. Нелінійність процесу модернізації. 

Демократизація і модернізація. Етапи демократичного транзиту за 

В. О’Доннеллом і Ф. Шміттером. Лібералізація. Демократизація. Консолідація 

як фінальний етап демократичного переходу. Фази демократичного переходу за 

Д. Растоу. Хвилі демократизації за С. Гантінгтоном. Критерії демократичного 

мінімуму. Причини відкатів хвиль демократизації. Модернізація в 

авторитарних суспільствах. Критика теорії політичної модернізації. Кризи 

модернізації. Криза участі, криза розподілу, криза проникнення, криза 

легітимності, криза ідентичності. Проблеми модернізації в сучасній Україні. 

 

8. Теорія партій і партійних систем  

Визначення політичної партії. Основні ознаки політичної партії за 

Дж. Лапаломбарою та М. Вейнером. Партія як організація. Структура партії. 

Функції партій. Представницька функція. Артикуляція та агрегування інтересів. 

Мобілізаційна функція. Функція здійснення влади. Функція соціалізації. Етапи 

партогенезу. Типологія політичних партій. Типологія М. Дюверже. Кадрові 

партії. Масові партії. Типологія С. Коена. Типологія Р.-Ж. Шварценберга. 

Типологія Ж. Блонделя. Типологія партій за ідеологічним критерієм. Поняття 

партійної системи. Типологія партіом М. Дюверже. Типологія партійних систем 

Дж. Сарторі. 

Формування партійної системи в Україні. Виникнення політичних партій 

на рубежі ХІХ – ХХ ст. Відродження партійної системи у другій половині ХХ 

ст. Основні етапи партоґенеза в сучасній Україні. 

 

9. Теорії політичних еліт і лідерства  

Поняття політичної еліти, політичного класу і політичного лідерства. 

Підходи до визначення політичної еліти. Елітизм як напрям політичної думки. 

Класичний елітизм. Італійська школа політичної соціології (Г. Моска, 

В. Парето, Р. Міхельс, М. Острогорський). Сучасні теорії еліт та керівного 

класу. Неоелітизм. Демократичний неоелітизм та елітарна демократія. 

Секторальний елітизм. Технократичні теорії еліт. Плюралістичні теорії. 

Радикальний та поміркований плюралізм. Поліархія. Неомарксизм та 

елітологія. Корпоративізм і неокорпоративізм. Мережевий підхід і теорії 
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політико-управлінських мереж. Поняття політичного лідерства. Піходи до 

визначення політичного лідерства. Системи рекрутування еліт та лідерів.  

 

10. Неформальні політичні спільноти 

Самоорганізація в політичній сфері. Групи як суб’єкти політики. Процес 

артикуляції інтересів. Процес агрегування інтересів. Поняття груп інтересів та 

груп тиску. Теорії зацікавлених груп А. Бентлі та Д. Трумена. Типології груп 

тиску та груп інтересів. Асоціативні та неасоціативні групи інтересів. 

Спонтанні та інституціоналізовані групи інтересів. Функції груп тиску. Моделі 

взаємодії поличних партій з групами інтересів. Місце і роль груп інтересів у 

політичному процесі. Лобізм. Легітимні та нелегітимні канали політичного 

доступу. Громадські організації та суспільні рухи. Закриті неформальні групи в 

політиці. Поняття політико-економічного клану. Кліка. Феномен клієнтелізму.  

 

11. Політична кульутра і політичні комунікації  

Поняття політичної культури. Структура політичної культури. Типи і 

функції політичної культури. Офіційна і неофіційна культура. Контркультура. 

Субкультура. Типологія політичної культури Є. Вятра. Концепція політичної 

культури Алмонда–Верби. Взаємозв’язок політичної культури і політичної 

свідомості. Теорія постматеріалістичної політичної культури Р. Інглхарта. 

Альтернативні підходи до дослідження політичної культури. Вплив політичної 

культури на політичну систему і суспільство. Офіційна політична культура як 

інструмент легітимації влади. Концепція символічної влади П. Бурдьє. 

Політична культура і політична соціалізація. Етапи політичної соціалізації. 

Інститути політичної соціалізації.  

Сутність і особливості комунікаційних процесів у політичній сфері 

суспільства. Комунікація як політичний процес. Підходи до тлумачення 

інформаційно-комунікаційних процесів. Ю. Габермас про комунікаційні дії. 

Історичні форми становлення політичної комунікації. Структура політичної 

комунікації. Масові політичні комунікації: сутність та особливості. Поняття 

суспільної думки. Особливості, структура і функції суспільної думки. Засоби 

формування суспільної думки: емоційні, стихійні, раціональні. ЗМІ у структурі 

масових комунікацій. 

12. Політичні доктрини та ідеології  

Поняття і функції політичної ідеології. Засади класифікацій ідеологій. 

Ліві та праві ідеології. Поняття політичного центризму. Глобальні ідеології. 

Лібералізм: витоки та ідеї. Консерватизм. Соціалізм. Соціал-демократія. 

Ультрарадикальний спектр політичних ідеологій. Комунізм. Анархізм. Фашизм 

та його форми. Місце націоналізму в ідеолого-доктринальному спектрі. 

«Посткласичні» ідеології. Неолібералізм. Лібертаріанство. Неоконсерватизм та 

нові праві. Сучасні трансформації соціалізму. Комунітаризм. Фемінізм. Рухи за 

гендерне самовизначення та рівність. Антиглобалізм. Проблема співвідношення 

ідеології та науки. Сучасні та постсучасні перспективи ідеології. 

Постмодерністське заперечення ідеологій. Ідея «кінця ідеології» та її критика.  
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13.Політична участь: суб’єкти, форми, механізми 

Політика як спосіб людського існування та спілкування. Поняття суб’єкта 

політики. Категорія «актор» та її специфіка. Теорії політичної участі. Теорія 

раціонального вибору. Мотиваційні теорії політичної участі. Теорії соціальних 

факторів політичної участі. Ліберальна та популістська моделі політичної 

участі. Інструментальні теорії участі. Елітистські та егалітаристські 

інтерпретації політичної участі. Фактори впливу на політичну участь. Роль 

традицій у політичній участі громадян. Компетентність. Раціональність. 

Ефективність. Феномен політичної мобілізації. Види і цілі політичної участі. 

Конвенційні і неконвенційні форми політичної участі. Протестні форми 

політичної участі. Взаємозв’язок форм політичної участі і типу політичного 

режиму. Легітимність і нелегітимність влади у контексті політичної участі. 

Кризи політичної участі та способи їх вирішення. 

 

14. Політичні конфлікти в системі владних відносин  

Тлумачення політичного конфлікту. Збройний та воєнний конфлікт. 

Типологія політичних конфліктів за ступенем інтенсивності. Складові 

механізму політичних конфліктів. Суб’єкти і об’єкти політичних конфліктів. 

Інтереси і цілі суб’єктів конфлікту. Детермінанти та фактори політичних 

конфліктів. Соціально-політичні, економічні, культурно-ідеологічні протиріччя 

як причини політичних конфліктів. Форми внутрішньодержавних і 

зовнішньополітичних конфліктів. Збройний конфлікт як категорія 

міжнародного права. Проблема визначення та врегулювання збройного 

конфлікту в міжнародному гуманітарному праві. Джерела права збройних 

конфліктів. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права збройних 

конфліктів в Україні. Війна як високоінтенсивне збройне насилля. Поняття та 

ознаки війни. Класифікація війн. Державний і недержавний терор. Класифікація 

тероризму. Політичний тероризм. Релігійний тероризм. Національний та 

етнічний тероризм. Внутрішній тероризм. Міжнародний (транснаціональний) 

тероризм. Політичні конфлікти і політичне насилля як глобальна проблема 

сучасності. 
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ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна Поняття і предмет 

політології. Функції політології. Структура політології: історія політичної 

думки, політична теорія, прикладна політологія.  

Тема 2. Методологія політичної науки Методологічні принципи. Наукові 

підходи. Загальні методи дослідження. Спеціальні методи дослідження в 

політології.  

Тема 3. Історія світової політичної думки Античний період розвитку політичної 

думки. Політична думка епохи Середньовіччя. Політичні вчення Нового часу. 

Політичні вчення Просвітництва.  

Тема 4. Національні політологічні школи Представники національних 

(американської, англійської, німецької, французької, польської) шкіл та їх 

основні ідеї.  

Тема 5. Зародження і розвиток політичної думки в Україні Еволюція 

політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави. 

Суспільно-політична думка доби українського національного відродження.  

Тема 6. Українська політична думка ХХ століття. Націонал-комуністична течія 

української політичної думки. Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: 

Д. Донцов, В. Липинський. Суспільнополітична думка повоєнної еміграції: В. 

Винниченко, І. Лисяк-Рудницький.  

Тема 7. Становлення політичної науки і освіти Становлення політичної науки. 

Запровадження терміна «політична наука» і визначення її основного предмету. 

Виокремлення та самостійний розвиток субдисциплін політології.  

Тема 8. Політична наука в незалежній Україні Особливості запровадження 

політології в навчальних закладах України. Структура політичної науки в 

Україні: профільні відділи у науководослідних інститутах, кафедри у вищих 

навчальних закладах, аналітичні центри.  

Тема 9. Політика і право 5 Сучасні підходи до розуміння поняття «політика». 

Наукові концепції праворозуміння. Спільна мета, функції та завдання політики 

і права. Предметне поле правової політології.  

Тема 10. Політична система Поняття і структура політичної системи. Функції й 

типологія політичних систем. Особливості модернізації політичних систем 

перехідного типу.  
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Тема 11. Політичні інститути Основні підходи до визначення поняття 

політичний інститут. Типологізація політичних інститутів. Інститути влади й 

інститути участі.  

Тема 12. Політичний процес Сутність і структура політичного процесу. 

Діяльність суб’єктів політики. Засоби регулювання політичних процесів.  

Тема 13. Політична культура та ідеологія Сутність політичної культури. 

Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури. Типи 

політичної культури. Походження та функції політичної ідеології.  

Тема 14. Етнополітологія. Етнос як основна форма існування людства. 

Національні меншини: визначення, властивості, концепції. Сучасні концепції 

нації.  

Тема 15. Предмет і специфіка прикладної політології Поняття і структура 

прикладної політології. Функції прикладної політології. Методи прикладної 

політології.  

Тема 16. Політичний менеджмент Поняття і функції політичного менеджменту. 

Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії. Менеджмент 

правлячої команди.  

Тема 17. Політичний маркетинг Поняття, функції і види політичного 

маркетингу. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. 

Імідж. Політичне рекламування.  

Тема 18. Виборчі технології Виборчі технології як можливість регулювання 

електоральної поведінки. Типи виборчих технологій. Застосування виборчих 

технологій в Україні.  

Тема 19. Політичні конфлікти. Поняття політичного конфлікту. Управління 

політичними конфліктами. Шляхи та способи врегулювання політичних 

конфліктів.  

Тема 20. Політичне прогнозування Поняття, роль і соціальне призначення 

політичного прогнозування. Основні типи і можливості застосування прогнозів. 
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Методика проведення комплексного екзамену з політології 

Комплексний екзамен з політології проводиться у вигляді письмових 

відповідей на два теоретичні питання. 

 

За відповідь на теоретичні питання (за одне питання): 

50 

балів 

Критичний аналіз суті та змісту поставленого питання. Повний виклад фактів, 

ідей, результатів відповіді в логічній послідовності. Якісний аналіз сучасного 

стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 

питання. Повна доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 

щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 

40 

балів 

Спроби критичного аналізу суті та змісту поставленого питання. Виклад в 

основному фактів, ідей, результатів відповіді. Частковий аналіз сучасного стану 

дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 

розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 

30 

балів 

Некритичний аналіз суті та змісту поставленого питання. Частковий виклад 

фактів, ідей, результатів відповіді в логічній послідовності. Спроби аналізу 

сучасного стану дослідження проблеми. Часткова доказовість висновків, спроба 

обґрунтування власної позиції, визначення перспектив дослідження 

20 

балів 

Спроби некритичного аналізу суті та змісту поставленого питання. Набір фактів, 

ідей, результатів відповіді без логічної послідовності. Наявність висновків, спроба 

обґрунтування власної позиції 

10 

балів 

Відсутність аналізу суті та змісту поставленого питання. Хаотичний виклад 

деяких фактів, ідей, результатів відповіді без логічної послідовності. Відсутність 

аналізу сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого 

розвитку даного питання. Відсутність висновків, обґрунтованості власної позиції, 

пропозицій щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
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Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60-68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання  

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни  
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ  

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. 1. «Залізний закон олігархії» Р.Міхельса. 

2. Авторитарні політичні режими. 

3. Взаємовплив теоретичної та прикладної політології. 

4. Взаємозв’язок між політичним прогнозуванням і державно-

управлінськими рішеннями.  

5. Врегулювання політичних конфліктів: базові принципи, основні етапи.  

6. Держава як політичний інститут 

7. Державотворчі ідеї українських гетьманів.  

8. Детермінанти політичної поведінки. 

9. Етнічні і національні меншини: особливості їх політико-правового 

статусу.  

10. Зміст і типи політичного процесу. 

11. Значення методології для політичних досліджень 

12. Ідейно-політична спадщина Д.Донцова.  

13. Інститут громадської думки та функції опитування громадської думки. 

14. Конструктивні способи формування іміджу політичного лідера.   

15. Методи політичного маніпулювання 

16. Механізми розв'язання політичних конфліктів між парламентськими 

партіями  

17. Місце політології у системі суспільствознавчих наук. 

18. Модернізація та її типи. Демодернізація 

19. Н. Макіавеллі про природу держави, способи здійснення влади та 

співвідношення політики й моралі. 

20. Основні етапи виборчої кампанії. 

21. Ознаки відкритих і закритих політичних систем.  

22. Загальні підходи до розуміння етнічності.  

23. Поняття «політична система». 

24. Основні політичні ідеології в сучасній Україні. 

25. Основні сучасні напрямки та школи у сфері політології. 

26. Неоінституціоналізм, неореалізм та постбіхевіоризм.  

27. Специфіка сучасних політичних відносин. 

28. Особливості функціонування політичних систем в умовах суспільно-

політичної  трансформації.  

29. Політика як мистецтво управління державою.  

30. Політична аналітика.   

31. Політична експертиза 

32. Політична реклама та її різновиди в сучасних маркетингових технологіях. 

33. Політичний доробок І.Лисяк-Рудницького. 

34. Політичний менеджмент у суспільствах перехідного типу. 

35. Політичні ідеї В.Липинського.  

36. Політичні ідеї Київської Русі. 
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37. Політичні партії і групи тиску. 

38. Політичні погляди М.Драгоманова.  

39. Політичні технології: типологія й різновиди. 

40. Політологія як наука та навчальна дисципліна. 

41. Поняття «політична психологія», її значення у політичній поведінці.  

42. Порівняльна політологія в контексті розвитку політичного знання. 

43. Порівняльний метод у політології.  

44. Розуміння держави Арістотелем та Платоном.  

45. Роль лідера у суспільно-політичних процесах. 

46. Російсько-українське військове протистояння: причини, особливості 

розгортання, перспективи. 

47. Специфіка становлення і розвитку політології в Україні. 

48. Співвідношення політичних відносин та політичних інтересів. 

49. Способи й засоби впливу на політичну свідомість.  

50. Суб’єкти та об’єкти політики. 

51. Сутність поведінкового аспекту політичної культури. 

52. Теорії еліт  Г.Моски та В.Парето.  

53. Теорія природного права і суспільного договору Т.Гоббса, Дж.Локка, Ж.-

Ж.Руссо.  

54. Типи політичних систем.  

55. Типологія сучасних військових конфліктів 

56. Тоталітарні політичні режими 

57. Умови участі громадян у політичному житті суспільства 

58. Функції виборів у політичній системі суспільства 

59. Функції політолога та політтехнолога у суспільстві. 

60. Функції політології в сучасному суспільстві. 
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8. Рекомендовані джерела 

 

а) джерела, які наявні у бібліотечних фондах Університету, основна 

література: 

1. Актуальні питання сучасної політики : слов.-довід. для працівників ОВС / за 

ред. проф. М. П. Гетьманчука. Львів, 2010. 188 с. 

2. Арістотель. Політика / пер. з давньогрец. та передмова О. Кислюка. Київ: 

Основи, 2003. 239 с. 

3. Веймер Д., Вайнінг Е. Аналіз політики. Концепції і практики. Київ : 

Основи, 1998. 654 с. 

4. Висоцький О. Легітимаційна політика: поняття і сутність. Політичний 

менеджмент. 2006. №3. С. 3–20. 

5. Гелей С., Рутар С. Політико-правові системи світу : навч. посібник. Київ : 

Знання, 2006. 668 с. 

6. Герасимчук Т. Ф., Киридон А. М., Троян С. С. Загальна теорія політики : 

навч. посібник. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. 226 с. 

7. Гетьманчук М. П., Грищук В. К., Турчин Я. Б. Політологія : навч. посібник / 

за ред. М. П. Гетьманчука. Київ : Знання, 2011. 415 с. 

8. Гоббс Т. Левіафан / пер. з англ. Київ : Дух і літера, 2000. 600 с. 

9. Горбатенко І. А. Політична наука і освіта в Україні: передумови 

виникнення, процес становлення, перспективи розвитку : дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.  Київ, 2006.  192 c.  

10. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів : 

«Новий Світ-2000», 2016. 1000 с. 

11. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 

564 с. 

12. Короткий оксфордський політичний словник / пер. з англ.; за ред. 

І. Макліна, А. Макмілана. Київ : Основи, 2005. 789 с. 

13. Мак’явеллі Н. Державець. Флорентійські хроніки. Київ : Основи, 1998. 

С. 333–363. 

14. Мироненко О. М., Горбатенко В. П. Історія вчень про державу і право: навч. 

посіб.  Київ: ВЦ «Академія», 2010.  456 с.  

15. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / 

за заг. ред. Н. М. Хоми. Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. 492 с. 

16. Панов М. І., Герасіна Л. М. Політологія: Академічний курс : підручник. 

Київ : ВД «Ін Юре», 2007. 520 с. 

17. Подмазко Є.А. Загальна теорія політики як метатеорія. Одеса : Друк, 2008. 

220 с. 

18. Політико-правова система України : курс лекцій: навч. посібник / 

В. Кириченко та ін. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 203 с. 

19. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і 

доктринальний підходи: підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми. Т. 2. 

Доктринальний підхід. Львів : «Новий Світ-2000», 2017. 535 с. 
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б) додаткові:  

1. Політична думка ХХ – початку ХХІ століть: методологічний і 

доктринальний підходи: підручник у 2 т. / Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, 

В. П. Горбатенко та ін.; за заг. ред. Н. М. Хоми.  Львів: Вид-во «Новий 

Світ2000», 2016.  Т. 1.  516 с.  

2. Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т.1 Політична наука: західні 

тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і 

етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ: Парлам. вид-во, 2016. 656 с.  

3. Політична система сучасного суспільства : навч. посібник / В. Мадіссон та 

ін. Київ : КНУТД, 2015. 183 с. 

4. Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції 

розвитку / за заг. ред. Ф. М. Рудича. Київ : Парламентське вид-во, 2010. 

336 с. 

5. Політологічний енциклопедичний словник / упорядник В. П. Горбатенко; за 

ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка.  2-е вид., доп. і 

перероб.  Київ: Генеза, 2004. 736 с.  

6. Політологія / за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. Київ : Академія, 2008. 

528 с. 

7. Політологія : навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за 

наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів : ПП «Арал», 2018. 540 с. 

8. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів 

ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. д-ра політ. н. Хоми Н. М. Львів : 

«Новий Світ – 2000», 2014. 778 с. 

9. Політологія: підручн. для вищ. навч. закладів / за заг. ред. канд. філос. наук 

Ю. І. Кулагіна, д-ра іст. наук, проф. В. І. Полуріза.  Київ: Альтерпрес, 2002.  

612 с.  

10. Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів /за ред. О. 

В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. Київ: Видавничий центр «Академія», 2001.  

528 с.  

11. Попова І. Соціологічний підхід до вивчення легітимності та легітимації. 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2000. №3. С. 21–41. 

12. Потульницький В. Теорія української політології : курс лекцій. Київ : 

Либідь, 1993. 191 с. 

13. Пояркова Т. К. Кризовий синдром модернізації незалежної України: 

причини виникнення та засоби подолання : монографія. Суми : 

Університетська книга, 2015. 351 c. 

14. Рябов С. Г., Томенко М. В. Основи теорії політики. Київ : Тандем, 1996. 

240 с. 

15. Стойко О. Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних 

суспільствах : монографія. Київ : Інститут держави і права ім. В. 

Корецького, 2016. 415 с. 

16. Теорія політики: підручник / Денисенко В. М. та ін. Львів : Ліга-Прес, 2015. 

668 с. 
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17. Цвих В. Сучасні підходи до визначення сутності та меж функціонування 

груп інтересів/тиску. Людина і політика. 2002. № 1. С. 41–53. 

 

 

в) англомовні: 

1. Gray J. Two Faces of Liberalism. New York: The New Press, 2000. 176 p. 

2. Abernethy D. The Dynamics of Clobal dominance: European Overseas 

Emperes,1415-1980. New Haven :Yale University press, 2020. 518 p. 

3. Agamben G. Remnants of Auschwitz: the witness and the archive. New York:Zone 

Books, 1999. 175 p. 

4. Althusser L. Ideology and Ideological State Apparatuses // Mapping Ideology. Ed. 

by Slavoj Zizek. London, New York: Verso, 1997. P. 100-140. 

5. Bader R. Robert Nozick (Major Conservative and Libertarian Thinkers. Vol.11). 

New York: Continuum, 2015. 136 p. 

6. Barber B. Jihad vs. McWorld: how Globalism and Tribalism are Reshaping the 

World. New York: Ballantine, 1996. 432 p. 

7. Beetham D.The Legitimation of Power. London: Macmillan, 1991. 267 p. 

8. Bell D. Communitarianism and its critics. Oxford: Oxford University Press, 1993. 

256 p. 

9. Bendyk E. Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci. Warszawa: W.A.B., 2004. 

344 s. 

10. Bourdieu P. Homo Academicus. Paris, 1984. 304 p. 

11. Bronk A. Zrozumieć świat współczesny. Lublin: TN KUL, 1998. 335 s. 

12. Buksiński T. Współczesne filozofie polityki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe 

Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. 413s. 

13. Butler J. Undoing Gender. New York: Routledge, 2004. 273 p. 

14. Castells M. Communication Power. Oxford: Oxford University Press, 2009. 571 

p. 

15. Crowder G. Isaiah Berlin: liberty and pluralism. Cambridge: Polity Press,2004. 

229 p. 

16. Crypto Anarchy, Cyberstates, and Pirate Utopias.Ed. by Peter Ludlow. Cambridge, 

London, 2001. 485 p. 

17. Dahl A. Robert. On Democracy. New Haven : Yale University Press, 1998. 217 p. 

18. Dybel P., Wróbel S. Granice polityczności. Warszawa: IFIS PAN, 2008. 559 s. 

19. Encyclopedia of Government and Politics / ed. by M. Hawkesworth, M. Kogan. 

London : Routledge, 2004. 1408 p. 

20. Encyclopedia of Political Theory / ed. by M. Bevir. SAGE Publications, Inc. 2010. 

1584 p. 

21. Furedi F. Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Warszawa: Państwowy 

Instytut Wydawniczy, 2008. 166 s. 

22. George A., Bennett A. Case Studies and Theory Development in the Social 

Sciences. The MIT Press, 2005. 343 p. 

23. Goldstein Ph. Post-Marxist theory: an introduction. New York: SUNY Press, 2005. 

145 p. 

24. Gray J. False Dawn: The Delusions of Global Capitalism by John Gray. New York: 
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The New Press, 1998. 262 p.  

25. Gray J. Isaiah Berlin. Princeton: Princeton University Press, 1997. 189 p. 

26. Gutting G. Foucault. A very short introduction. Oxford: Oxford UniversityPress, 

2005. 124 p. 

27. Hubert D. Attenuated Democracy: A Critical Introduction to U.S. Government and 

Politics. Salt Lake Community College, 2020. 

28. Levine A. Political Keywords: A Guide for Students, Activists, and Everyone Else. 

Blackwell Publishing, 2007. 306 p. 

29. Lijphart A. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty- 

Six Countries. Yale University Press, 2012. 368 p. 

30. Political Ideologies and Worldviews: An Introduction / ed. by V. Vezina. 

Kwantlen Polytechnic University, 2021. 270 p. 

31. Poiarkova T. “Others” in the Ukrainian Society as a Result of the Modern 

Russian-Ukrainian War. European Journal of Sustainable Development (2022), 

11, 1, рр. 20-30.  

32. Poiarkova T.K. Euromaidan is a Phase of Crisis Syndrome of Modernization 

Intensification. Economic Annals-XXI. 2014. № 1−2 (1). рр. 11−14.  

33. Poiarkova T. Russian-Ukrainian War as the Base of Outersystem Contradictions // 

Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. − 2016. – 02 

(10). URL: http://sp-sciences.io.ua/s2445416/poiarkova_tetiana_2016._russian-

ukrainian_war_as_the_base_of_outersystem_contradictions._social_and_human_s

ciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_10_ 

34. Poyarkova T. Crisis syndrome of modernization: Ukrainian variant // Humanities 

and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne). 

Warszawa, 2013. Vol. XVIII. № 20 (3), July–September. Р. 137−151. URL : 

http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/63 

35. Simon Ch., Steel B. Lovrich N. State and Local Government and Politics: 

Prospects for Sustainability. Oregon State University, 2018. 596 p. 

36. Ware A. Political Parties and Partie Systems. Oxford ; New York : Oxford 

University Press, 1996. 435 p. 

 

 

9. Додаткові ресурси.  

 

9.1. Програмне забезпечення та Інтернет-ресурси: 

1. http://www.politdumka.kiev.ua/ – політичне інтернет-видання Інституту 

посткомуністичного суспільства і журналу «Політична думка» 

2. http://www.politik.org.ua/ – сайт Українського центру політичного 

менеджменту 

3. http://www.icps.kiev.ua/ library – сайт міжнародного центру перспективних 

досліджень 

4. http://www.ucipr.kiev.ua/ – сайт українського незалежного центру 

політичних досліджень 

5. http://www.politics.ellib.org.ua/ – онлайн бібліотека з політології та 

політичних наук 

http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/63
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6. http://www.ipsa-aisp.org/ – міжнародна асоціація політичної науки. 

7. http://www.apsanet.org/ – американська асоціація політичної науки. 

8. http://www.еpsanet.org/ – європейська асоціація політичної науки 

9. http://www.electionworld.org/ – вибори у світі. 

10. http://www.worldpolitics.org/ – політичний атлас сучасності 

 

9.2. Методичне забезпечення 

На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються 

методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні 

дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: 

1. Навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

методичні рекомендації з курсу. 

2. Плани семінарських занять та завдання для самоконтролю. 

3. Роздатковий матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм і графіків. 

4. Тексти праць мислителів попередніх поколінь та сучасників, законодавчо-

нормативні акти, статистичні дані (наявні у читальній залі та у 

електронному варіанті). 

5. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 

6. Перелік тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів. 

7. Презентації. 

8. Нормативні акти: Закон про мови, Конституція України, Закон про 

громадянство, Акт проголошення незалежності України (наявні у читальній 

залі та у електронному варіанті). 

 

Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними 

засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, 

інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа). 

 


