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ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для вступу на навчання 

за ОС «Магістр» спеціальність «Політологія» 

 

Тема 1. Історія політичних учень 

 

Проблема періодизації історії політичних учень. Зародження політичної 

думки та її розвиток у країнах Стародавнього Сходу. Політичні вчення у 

Стародавній Греції. Політична етика Сократа. Вчення Платона про ідеальну 

державу. Вчення Аристотеля про політику та державу. Політико-правова думка 

Стародавнього Риму. Політичне вчення Цицерона. Особливості політичної 

думки епохи Середньовіччя. Політичні ідеї Томи Аквінського. 

Політико-правові доктрини М. Падуанського та В. Оккама. Політико-правова 

думка Візантійської імперії. Кодекс Юстиніана. Особливості політичної думки 

Нового часу. Політичне вчення Н. Макіавеллі. Політичні ідеї Г. Гроція. Т. Гоббс 

про виникнення і сутність держави. Дж. Локк як основоположник класичного 

лібералізму. Ш.-Л. Монтеск'є про форми держави і поділ влади. Класичний 

лібералізм (Б. Констан, І. Бентам, А. де Токвіль). 

Ліберально-демократичні концепції у Північній Америці (Т. Джефферсон, 

А. Медісон). Вчення про державу і владу у філософії І. Канта. Органічна 

концепція держави Г. Спенсера. Політичні погляди Л. Гумпловича. Вчення про 

громадянське суспільство, державу та право у філософії Г. В. Ф. Гегеля. 

Політична філософія Ф. Ніцше. Марксистське вчення про політику, державу та 

владу. 

Особливості розвитку російської політичної думки. Концепції освіченого 

абсолютизму Ю. Крижанича та С. Полоцького. Російський консерватизм ХІХ 

століття (М. Карамзін, М. Данилевський, К. Леонтьєв). Зародження і розвиток 

лібералізму в Росії (В. Татищев, М. Сперанський, П. Чаадаєв, Б. Чичерін). 

Російська ідея в історії російської політичної думки. Зародження та розвиток 

російського соціалізму. Вчення В.Леніна про політику, державу і соціалізм. 

Особливості розвитку української політичної думки. Політико-правові 

погляди в Київській Русі. Розвиток української політичної думки у 

козацько-гетьманську добу. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства 

(М. Костомаров, Т. Шевченко, П. Куліш). Політичні погляди М. Драгоманова. 

Політичні погляди І. Франка. В. Липинський як ідеолог українського 

монархізму. Концепція інтегрального націоналізму Д. Донцова. 

 

 

 

 



Тема 2. Політологія як наука і навчальна дисципліна 

 

Об'єкт і предмет політології. Структура політології як науки. Становлення 

політології як науки та навчальної дисципліни. Місце політології в системі наук 

про суспільство. Політологія та соціологія. Політологія та економіка. 

Політологія та історія. Закономірності політології. Основні категорії політології 

та проблема їх класифікації. Функції політології. Основні методи 

політологічних досліджень. Філософсько-методологічні засади сучасної 

політології. Прогнозування та моделювання в політології. Парадигми 

політології як методологічні засоби аналізу світу політики. 

Багатопарадигмальність політологічного знання. 

 

Тема 3. Політика як суспільне явище 

 

Походження і сутність політики. Поняття та структура політики. Основні 

концепції політики. Місце і роль політики в життєдіяльності суспільства. 

Поняття суб'єкта політики та їх класифікація. Зміст і форми політичної 

діяльності. Сутність та особливості політичної влади. Форми і методи 

здійснення політичної влади. Основні концепції влади. Ресурси й легітимність 

політичної влади. Соціальна обумовленість політики. Соціальна стратифікація і 

політика. Соціальні спільноти як суб'єкти політики. Соціально-етнічні 

спільноти як суб'єкти і об'єкти політики. Етнонаціональні відносини в умовах 

незалежної України. Сутність та основні напрями соціальної політики. 

Соціальна справедливість як основна проблема соціальної політики. Поняття 

соціально-політичного конфлікту. Особливості міжкласових та міжетнічних 

конфліктів. Сутність і значення системного аналізу політики. Поняття 

політичної системи суспільства. Структура і функції політичної системи 

суспільства. Закономірності функціонування політичної системи. Типологія 

політичних систем. 

 

Тема 4. Інституціональний вимір політики 

 

Політика і держава. Сутність держави як політичного інституту. Основні 

ознаки держави. Концепції походження держави. Функції держави. Вищі 

органи держави та поділ державної влади. Поняття «форма держави». Основні 

форми державного правління. Основні форми державного устрою. Поняття та 

типологія політичних режимів. Структура політичного режиму. Політичні і 

державні режими. Трансформація політичних режимів. Сучасне розуміння 

демократії. Політичні принципи демократії. Основні політологічні концепції 

демократії. Громадянське суспільство та його роль у функціонуванні сучасних 

демократичних держав. Сутність та основні ознаки правової держави. 

Взаємозв'язок правової держави та громадянського суспільства. Політичні 

партії як суб'єкти політики. Генезис політичних партій. Функції політичних 

партій. Типологія політичних партій. Поняття партійної системи. Типологія 

партійних систем. Політичні партії та основні типи виборчих систем. 



Громадсько-політичні організації та суспільно-політичні рухи у політичному 

житті суспільства. Громадські організації як групи інтересів. Теорія груп 

інтересів та груп тиску. Політичне представництво груп інтересів. 

 

Тема 5. Людський вимір політики 

 

Особа як суб'єкт політики. Основні типи та види політичної поведінки. 

Основні форми політичної участі. Референдум як форма політичної участі. 

Специфіка масової поведінки в політиці. Мотивація політичної поведінки. 

Політика і мораль. Моральна дилема в політиці. Політичні еліти як суб'єкти 

політики. Класичні концепції політичних еліт. Сучасні концепції політичних 

еліт. Функції політичної еліти. Типологія політичних еліт. Шляхи формування 

політичних еліт. Еліта і бюрократія. Сутність та функції політичного лідерства. 

Типологія політичного лідерства. Механізми формування політичного 

лідерства. Проблема формування політичного лідерства та політичної еліти в 

сучасній Україні. Сутність і структура політичної культури. Структура 

політичної культури. Типи і функції політичної культури. Політична свідомість 

як елемент політичної культури. Буденна та теоретична політична свідомість. 

Індивідуальна, групова і масова політична свідомість. Сутність політичної 

соціалізації. Етапи політичної соціалізації. Політична ідеологія та її роль у 

політиці. Основні сучасні ідейно-політичні доктрини. 


