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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма складена для вступників спеціальності «Політологія» освітнього ступеня
«Магістр».
Програма охоплює комплекс основних питань із фахових дисциплін зі спеціальності
«Політологія», у ній враховано зміст підготовки з циклу навчальних дисциплін професійної та
практичної підготовки: «Загальна теорія політики», «Політичні системи і режими», «Історія
зарубіжних політичних вчень», «Історія української політичної думки», «Теорія та історія
політичних партій і партійних систем», «Політика в особах», «Виборчі системи держав світу»,
«Методика і техніка політичних досліджень», «Політича свідомість і культура», «Політична
соціологія», «Політична ідеологія», «Теорія та історія міжнародних відносин», «Етнополітика»,
«Політичний менеджмент і маркетинг», «Політика і релігія», «Політичні еліти і лідерство»,
«Паблік рилейшнз».
Такий підхід дозволяє виявити рівень професійної підготовки вступника, перспективи його
подальшого становлення у навчальному процесі.




















Вимоги до знань та умінь студентів
Під час вступного випробування абітурієнт повинен виявити знання:
закономірностей розвитку політичної теорії;
основних тенденцій та закономірностей розвитку політичних процесів;
теорії і методології політичної науки;
основних етапів розвитку світової політичної думки, її основних доктрин і концепцій;
історії політичної думки України;
сучасного стану і перспектив розвитку політичної науки в Україні;
основних шкіл та напрямків сучасної зарубіжної політичної науки;
системи інститутів державної влади, місцевого і регіонального самоврядування;
принципів і особливостей організації політичної і державної влади в Україні і в зарубіжних
країнах;
сутності та специфіки різних форм державного правління і державного устрою;
методики проведення наукових досліджень за спеціальністю, підготовки аналітичних
матеріалів;
методики викладання суспільно-політичних дисциплін;
знання і володіння новими педагогічними методами і технологіями викладання політичної
науки.
політичних систем світу і особливостей їх функціонування;
політичних режимів і специфіки їх трансформації;
причин краху радянського тоталітарного режиму і закономірностей утвердження незалежної
України;
сутність політичної влади та принципів її розподілу;
проблеми формування громадянського суспільства і правової держави у сучасній Україні.
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ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ
Загальна теорія політики
Сутність та особливості політичної науки. Методи та функції політичної науки. Західна
політична наука: основні школи та напрями. Плюралізм концепцій в українській політичній думці.
Політична влада: сутність і специфіка. Функціонування політичної влади. Політичні системи
і режими. Держава у політичній системі. Політичні еліти. Лідерство у політиці. Партії і партійні
системи. Громадсько-політичні організації та рухи. Соціальні спільності в політиці. Політична
суб’єктність націй. Політика і армія. Релігія і політика. Політична діяльність. Політичний процес.
Політичне рішення. Вибори і виборчі системи. Особа і політика. Політична свідомість. Політична
культура. Політична ідеологія. Політична мораль. Засоби масової інформації у політичному житті.
Політичні конфлікти і кризи. Політичні аспекти міжнародного життя. Фактор сили у міжнародних
відносинах. Глобальні і регіональні проблеми сучасності. Геополітика і Україна. Політичне
прогнозування. Футурологія.
Політичні системи і режими
Сутність та особливості політичних систем. Специфіка і типологія політичних режимів.
Проблеми політичної модернізації політичних режимів. Роль і місце парламенту у політичних
системах. Роль глави держави у політичних системах. Політичні партії в політичних системах.
Основні типи державного устрою країн Західної Європи. Особливості політичної системи
Сполучених Штатів Америки. Політична система Російської Федерації. Специфіка авторитарного
режиму в Білорусії. Трансформація владних структур Республіки Польща. Політичні системи
країн Скандинавії і Балтії. Політичні системи держав Закавказзя. Порівняльний аналіз систем
Центральної Азії. Особливості політичних режимів Ірану і Туреччини. Політичні системи Ізраїлю
та Палестини. Традиції і сучасність у політичній системі Японії. Кардинальні зміни політичних
режимів Китаю. Політична система сучасної Індії. Політичні системи арабських країн. Політичні
системи держав Африки. Політичні системи країн Латинської Америки. Політичні режими країн
Південно-Східної Азії.
Історія зарубіжних політичних вчень
Предмет і методи історії політичних і правових вчень. Політична і правова думка в країнах
Стародавнього світу. Основні риси політично-правової думки епохи Середньовіччя.
Політично-правові ідеї епохи Відродження та Реформації. Політичні та правові вчення Нового
часу. Раціоналістичне трактування політики і права в епоху європейського Просвітництва. Політичні
вчення у Сполучених Штатах Америки у ХVІІІ – ХІХ ст.
Політичні і правові ідеї представників німецької класичної філософії. Західноєвропейські
концепції політично-правового устрою у XIX ст. Політична та правова думка в Росії у ХІХ ст.
Зарубіжна політично-правова думка першої половини ХХ ст. Сучасна зарубіжна політична думка.
Історія української політичної думки
Історія української політичної думки як предмет вивчення. Політична думка Київської Русі.
Політична думка періоду феодальної роздрібненості і занепаду Давньоруської держави. Політична
думка в Галицько-Волинському князівстві. Політична думка в Україні в умовах наступу
шляхетської Польщі. Роль братств у суспільно-політичному і культурному розвитку України і
Білорусі останній четверті XVI – першої половини XVII століття. Іван Вишенський –
найвизначніший український письменник-полеміст кінця XVI – початку XVII століття. Політична
спрямованість діяльності і літературної творчості вчених Острозького культурно-освітнього
центру. Львівський осередок – політичного і культурного життя кінця XVI початку XVII століття.
Роль Київського братства і Київської колегії в піднесенні української суспільної думки XVII
століття. Політичні концепції вчених Києво-Могилянської академії. Соціально-політична
філософія Григорія Сковороди. Політична думка періоду визвольної війни українського народу
1648-1654 років. Українська політична думка періоду занепаду козацько-гетьманської держави.
Українська національна ідея в історичній літературі XVII–XVII століть. Українська політична
думка XVIII століття.
Вчення українських просвітників про суспільство і державу. Українська політична думка I
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половини XIX століття. Політична думка II половини XIX століття. Політичні концепції
перебудови суспільства М. Драгоманова, І. Франка, Л. Українки.
Розвиток вітчизняних політичних концепцій періоду революцій і визвольних змагань.
Народницький і соціал-демократичний напрям. Український консерватизм. Націоналістичний
напрям української політичної думки. Національно-комуністичний напрям української політичної
думки. Програмні документи ОУН–УПА. Дисидентський рух в історії української суспільнополітичної думки 60–80-х років XX століття. Розвиток ідей української державності в зарубіжній
українській політичній думці.
Теорія та історія політичних партій і партійних систем
Громадські рухи та об’єднання. Політичні рухи, їх сутність та класифікація. Політичні
організації та об’єднання. Партійні системи, їх типологія і особливості функціонування.
Суспільно-політичні доктрини сучасності в контексті історичного розвитку людства.
Політичні партії країн Європи. Історія становлення та розвитку українських політичних
партій і суспільних рухів.
Партійні системи Північної і Центральної Америки. Політичні партії країн Латинської
Америки. Політичні організації країн Азії. Партії і організації країн африканського континенту.
Партійні системи Індонезії, Малайзії, Філіппін, Австралії та Нової Зеландії.
Соціально-економічні і політичні передумови виникнення політичних партій на Україні.
Політичні партії і суспільні рухи на Україні на поч. ХХ ст. / 1900 – березень 1917 рр./. Політичні
партії і боротьба за державність України / березень 1917 – 1920 рр./. З історії опору партійнототалітарній системі в Україні /1921–1985 рр./. Українські національні політичні партії в
суспільно-політичному житті Західної України /1921–1939 рр./ Державне відродження України.
Становлення і розвиток багатопартійної системи /1985–1992 рр./. Українські політичні партії і
об’єднання на еміграції. Політичні партії у Волинській області.
Політика в особах
Феномен політичного лідерства у політичному житті суспільства. Державницькі мужі
Київської Русі. Князі Галицько-Волинської держави. Організатори боротьби селянських і
козацьких мас ХVІ – початку ХVІІ ст. Володарі гетьманської булави. Українські політичні діячі
початку ХХ ст.
Політичні лідери ХІІІ–ХІХ ст. Комуністичні вожді Росії. Фашистські тоталітарні лідери 20–
30-х років ХХ ст. Політичні діячі початку ХХ ст. Політичні діячі середини ХХ ст. Радянські
партійні лідери. Комуністичні лідери другої половини ХХ ст. Політичні лідери світу другої
половини ХХ ст. Українські політичні діячі кінця ХХ ст.
Виборчі системи держав світу
Виборча система: сутність та значення. Еволюція виборчої системи як парадигми
становлення демократичної державності. Типи виборчих систем: історія та сучасність. Різновиди
основних виборчих систем. Сучасні концепції виборчих систем. Виборча кампанія та сучасні
технології. Особливості проведення президентських і парламентських виборів та органів
місцевого самоврядування на прикладі країн світу. Референдуми у політичному житті суспільства.
Політична культура виборців та абсентеїзм.
Виборча система США. Виборча система Великобританії. Виборча система РФ. Виборча
система Великобританії. Виборча система ФРН. Виборча система Італії, Франції. Виборча система
України.
Методика і техніка політичних досліджень
Зміст і завдання курсу «Методика і техніка політичних досліджень». Рівні політичного
знання. Методологія, методи і функції політичного дослідження. Громадська думка як об’єкт
політичного аналізу. Підготовка політичного дослідження. План і програма політичного
дослідження. Організація і проведення політичного дослідження.
Опитування як метод збирання політичної інформації. Інтерв’ю – метод збору політичної
інформації. Анкетування як метод опитування. Телефонне і поштове опитування. Пресове і
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телевізійне опитування. Експертне опитування. Метод спостереження у політичному
дослідженні. Метод аналізу документів. Джерела і застосування зведених даних. Аналіз і
узагальнення результатів політологічного дослідження.
Політична свідомість і культура
Сутність політичної культури, її концепції і структура. Типологія політичної культури та її
функції. Політична свідомість як компонент політичної культури. Політична психологія –
компонент політичної свідомості і культури. Релігійний аспект політичної культури. Політичні
символи, стереотипи, міфи і ритуали в політичній культурі. Політична культура громадянськості.
Політичні культури західного і східного типів. Політична культура українського народу. Руйнація
політичної культури України. Політична культура незалежної України. Політична участь і
політичне функціонування.
Політична соціологія
Предмет і галузь досліджень політичної соціології. Суспільство і суспільний розвиток.
Громадянське суспільство. Соціально-політична структура суспільства. Структура суспільства.
Нації і національна відносини. Культура і цивілізація. Людина в суспільстві. Політичне лідерство.
Соціально-політичні конфлікти в суспільстві. Держава – головний політичний інститут
суспільства. Політичний режим і його форми. Засоби масової інформації і політика. Політичні
партії і суспільно-політичні рухи. Виборчі системи. Світове співтовариство.
Теорія та історія міжнародних відносин
Теорія міжнародних відносин як наука. Методологічні проблеми теорії міжнародних
відносин. Міжнародні відносини як суспільне явище.
Учасники міжнародних відносин. Структурні особливості міжнародних відносин. Класична
школа теорії міжнародних відносин. Теорія біхевіоризму. Теорія міжнародного середовища.
Міжнародні системи. Міжнародна безпека. Проблеми правового регулювання міжнародних
відносин. Етичний вимір міжнародних відносин. Конфлікти в міжнародних відносинах. Мирне
співіснування та міжнародна співпраця. Міжнародний порядок.
Політична ідеологія
Ідеологія: поняття, сутність, типологія. Ідеологія як фундаментальна система цінностей
суспільства. Лібералізм та його модифікації. Лібералізм – універсальна ідеологія сучасності.
Соціалізм. Соціал-демократія. Теоретичні концепції і політична практика соціалізму. Класичний
анархізм. Фундаменталізм. Анархізм, сучасні його трактування. Фашизм. Радикально-екстреміські
течії фашизму. Пацифізм, «зелені», фемінізм, екуменізм як альтернативні суспільні рухи
сучасності. Альтернативні суспільні рухи. Ідеологія і особливості функціонування радянського
тоталітарного режиму. Національна ідея.
Етнополітика
Етнополітологія в системі наукового пізнання. Теорії походження націй. Типологія етносу.
Етногенез у природничо-історичному процесі. Етнічні рухи в сучасній політиці. Етнічна карта
світу. Міжетнічні конфлікти сучасності. Види етнічної дискримінації. Мовна політика і мовне
будівництво. Націоналізм як ідеологія і суспільна практика. Хибна національна політика СРСР та
її наслідки. Етнополітика незалежної України. Глобалізація і проблеми збереження національної
діентичності. Сучасні етнічні міграційні процеси. Типологія етнодемографічної та етнокультурної
політики. Етнічний неоколоніалізм у світовому інформаційному просторі.
Політичний менеджмент і маркетинг
Поняття, функції та види політичного менеджменту. Менеджмент виборчої кампанії.
Менеджмент правлячої команди. Поняття, функції і види політичного маркетингу. Дослідження
політичного ринку. Виборча інженерія як засіб політичної боротьби. Політичне рекламування.
Технології реалізації політичної владиПолітична діяльність: поняття, типологія і стилі політичної
діяльності. Політична еліта: стан і тенденції розвитку. Засоби масової інформації.
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Політика і релігія
Релігія та церква як суб’єкти політики. Соціально-політичні доктрини церков. Держава і
українське православ’я. Сутність комуністичного атеїзму. Релігія в Україні за тоталітарного
режиму. Держава і церква: основні моделі взаємодії. Взаємовідносини держави і церкви в Україні.
Роль релігійного фактора в політичному житті сучасної України. Нормативно-правова основа
діяльності релігійних організацій. Міжцерковні конфлікти в Україні та політичні способи їх
вирішення. Церква і вибори. Діяльність партій конфесійного спрямування в Україні. Вплив
тоталітарних сект на суспільно-політичну сферу України. Вітчизняна та світова практика протидії
антиконституційним діянням представників нетрадиційних та новітніх релігійних і містичних
рухів. Релігійний фундаменталізм у сучасному світі: витоки і перспективи. Ісламський фактор у
світовій політиці.
Політичні еліти і лідерство
Місце і роль еліт в політичному процесі. Політична суб’єктність еліт. Історичні етапи
формування політичної еліти. Теоретико-методологічні підходи до проблеми сутності політичних
еліт.
Аналіз феномену української радянської еліти (номенклатури). Генеза розвитку української
політичної еліти. Пострадянська політична еліта в умовах трансформації політичної системи
України. Проблеми формування сучасної української політичної еліти. Правляча еліта України.
Феномен політичного лідерства. Технології політичного лідерства. Концепції лідерів у
світовій політичній думці. Авторитарні лідери. Демократичні лідери. Проблеми та перспективи
політичного лідерства в Україні. Жіноче політичне лідерство. Становлення політичного лідерства
на регіональному рівні.
Паблік рилейшнз
Поняття та типи паблік рилейшнз. Політична пропаганда. Вербальні та невербальні засоби
паблік рилейшнз. Комунікаційна стратегія і співпраця зі ЗМІ як основа паблік рилейшнз.
Політична символіка в паблік рилейшнз.
Урядові та міжнародні паблік рилейшнз. Кризові паблік рилейшнз. Виборчі паблік рилейшнз.
Цивілізоване лобіювання як різновиди паблік рилейшнз.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
На фаховому випробуванні за кожну правильну відповідь (виконане завдання) вступнику
нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до кількості та правильності
виконаних завдань.
За кожну правильну відповідь із 10 завдань вступнику нараховується максимально 10 балів.
Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Рівень підготовки вступника
Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки вступника:
180–200 балів (високий);
160–179 балів (середній);
140–159 балів (достатній);
100– 139 балів (низький).
1 рівень (високий): 180–200 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі
виконали завдання (тестові завдання), продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами,
термінами; адекватно оперують ними при розв’язанні завдань; виявили творчу самостійність,
здатність аналізувати факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання (тестові завдання)
розв’язані (виконані) правильно, без помилок.
2 рівень (середній): 160–179 балів виставляється за умови достатньо повного виконання
завдань (тестових завдань). Розв’язання завдань має бути правильним, логічно обґрунтованим,
демонструвати творчо-пізнавальні уміння та знання теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі
може бути допущено декілька несуттєвих помилок.
3 рівень (достатній): 140–159 балів виставляється за знання, які продемонстровані в
неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний характер. Теоретичні та фактичні знання
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відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення.
Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної дисципліни
та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.
4 рівень (низький): 100–139 балів виставляється за неправильну або поверхневу відповідь,
яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної
дисципліни вступник не знає, її понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь
засвідчує вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.
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