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Форма проведення: 

Екзамен проводиться в ЕНК у формі есе.  Кожне екзаменаційне завдання 

складається з двох  теоретичних питань: історія зарубіжних політичних вчень 

та політична історія зарубіжних країн 

 

Тривалість проведення: 

2 академічні години для відповіді в ЕНК.  

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів, по 20 балів за кожне питання.    

 

Критерії оцінювання: 

 

За відповідь на теоретичні питання: 

40 балів - Критичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо 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; 

30 балів – Спроби критичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо 

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; 



20 балів – Некритичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо 

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; 

10 балів – Спроби некритичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо 

поставленого питання. Набір фактів, ідей, результатів відповіді без логічної 

послідовності. Наявність висновків, спроба обґрунтування власної позиції; 

0 балів - Відсутність аналізу суті та змісту першоджерел щодо 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. 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

«Історія зарубіжних політичних вчень» 
 

1. Визначення та етимологія термінів «політика», «політичні вчення», 

«ідеологія». 

2. Історичні умови формування світоглядних концепцій та витоки 

політичних ідей. 

3. Дайте характеристику ідейним витокам розуміння політичних процесів 

у Давній Індії. 

4. Проаналізуйте значення трактату «Артхашастра». 

5. Визначте основні концептуальні положення політичного вчення 

Конфуція. 

6. Дайте характеристику умовам формування політичних вчень Давньої 

Греції. 

7. Сократ про етичні принципи  політичного життя. 

8. Мистецтво політичного управління у легістів і роль законів у 

політичному устрої. 

9. Загальна характеристика політичних поглядів Платона. 

10. Політична думка доби Еллінізму. 

11. Суспільно-політична діяльність Солона. Введення поміркованої 

цензової демократичної форми правління. 

12. Аврелій Августин та його християнська концепція політичного устрою. 

13. Політико-правове вчення Арістотеля. Афінська Політія. 

14. Державно-політичні погляди римських стоїків. 



15. Формування станово-представницької монархії в державах Європи. 

16. Визначте основні характеристики схоластичного підходу до розуміння 

політичної влади. 

17. Політичні вчення Фоми Аквінського та їхнє значення для монархічної 

системи. 

18. Вільям Оккам та його система політичних вчень. Розмежування 

політичної та церковної влади. 

19. Марсілій Падуанський та його концептуальне осмислення політичної 

влади в роботі «Захисник миру». 

20.  Проаналізуйте значення твору Ніколо Макіавеллі «Державець». 

21. Визначте основні риси правителя за твором Ніколо Макіавеллі 

«Державець». 

22.  Дайте характеристику ключовим змінам в політичних системах країн 

Європи у добу Відродження. 

23.  Визначте політичні причини Реформації в Європі. 

24.  Проаналізуйте основні зміни в політичній системі Англії після 

Реформації. 

25. Обгрунтування англійського монархічного устрою в роботах Д. 

Монтеск’ю. «Похвала законам Англії». 

26. Утопічні ідеї пізнього Відродження як реакція на феодальний лад. Т. 

Мор та Т. Кампанелла. 

27. Жан Боден. «Шість книг про державу». Політична концепція 

поміркованої монархії у Франції. 

28. Місце Т. Гоббса у розвитку світової політичної думки. 

29.  Значення терміну «Просвітництво». Загальна характеристика 

політичних режимів в країнах Європи у XVIII ст. 

30.  Основні ідеї праці Монтеск'є “Про дух законів”. 

 

«Політична історія світу» 

1. Політичний розвиток Стародавнього  Єгипету.  

2. Політичний розвиток Стародавнього Вавилона.  

3. Падіння дому Хань. Китай в епоху Троєцарства  

4. Японія в епоху Ямато. Поява буддизму 

5. Правління Фудзівара (період секкан) 

6. Зародження самурайського стану в Японії 

7. Доісламська Аравія  

8. Зародження ісламу. Створення загальноарабської держави  

9. Арабський халіфат за правління перших (праведних) халіфів. Халіфат 

Омейядів (Дамаський халіфат) 

10. Ленна монархія у Німеччині  

11. Особливості монархія в Англії 



12.  Політичний розвиток Японії в епоху Едо (XVII-XVIII ст.). 

13. Політичний розвиток Японії в XIX - початку XX ст.  

14. Реставрація Мейдзі. Політичні перетворення останньої третини XIX ст.  

15. Буддизм, синтоїзм і конфуціанство в Японії  

16. Місце Європейського Союзу у сучасній політичній історії світу. 

17. Сучасна політична історія ФРН 

18. Сучасна політична історія Великої Британії  

19. Сучасна політична історія Французької Республіки 

20. Громадянська війна в Китаї 

21. Політичний та економічний розвиток 

Китаю у 50-70 рр. ХХ ст.  

22. "Великий стрибок" в Китаї. 

23. "Велика культурна революція" в Китаї. 

24. "Чотири модернізації" Ден Сяопіна 

25. Американський окупаційний режим та 

ліберальні реформи в Японії 

26. Політичний та економічний розвиток 

Японії 60-80-х рр. ХХ ст. 

27. Політична боротьба та економічний 

розвиток Японії 90-х рр. 

28. Сучасна політична історія США 

29. Сучасна політична історія Польщі 

30. Сучасна політична історія Італії 
 

 
 

 

Екзаменатор      Віталій Завадський  

 

 

 

 

Завідувач кафедри     Ігор Срібняк 
 

 

 


