


ПРОГРАМА 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

З ПОЛІТОЛОГІЇ 

для здобуття освітнього ступеня «магістр» 

за спеціальністю 052 Політологія 

 

Пояснювальна записка 

Фахове вступне випробування з «Політології» для здобуття освітнього 

ступеня магістра за спеціальністю 052 Політологія проводиться як комплексна 

перевірка знань та умінь вступників із нормативного курсу «Політичні інститути 

та процеси», що виступає базовим для освітнього ступеня «бакалавр» цієї 

спеціальності. 

Під час відповідей на поставлені запитання вступник повинен засвідчити 

достатній обсяг теоретичних знань із цієї дисципліни, уміння самостійного 

застосування матеріалу до практичної діяльності, ступінь спроможності 

аналізувати та розв’язувати завдання в стандартних і нестандартних ситуаціях.  



ТЕМИ ДО ФАХОВОГО ФСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Тема 1. Політична влада 

Влада як явище суспільного життя. Концепції влади. Структура влади, її 

рівні та ресурси. Політична влада: природа панування Й підкорення, визначення, 

основні концепції. Легітимність політичної влади. Типи легітимності влади за 

М. Вебером. Передумови легітимації влади сучасної України. Судова гілка 

влади в Україні: необхідність і шляхи реформування. Бюрократія як феномен 

влади й управління: сутність й основні характеристики. Основні концепції 

бюрократії. Особливості формування та функціонування бюрократичного 

апарату за умов української реальності 

 

Тема 2. Соціальні групи і політика  

Соціальна структура й політика. Соціальна стратифікація та її вплив на 

політику. Середній клас: сутність і роль у політиці. Проблеми формування 

середнього класу в незалежній Україні. Порівняльний аналіз середнього класу як 

політичної домінанти в Україні та країнах Заходу. Групи за інтересами: поняття, 

еволюція та роль у артикуляції інтересів громадян до політичної системи. 

 

Тема 3. Етнічні групи й політика. 

Сутність і особливості соціально-етнічних відносин. Взаємозв’язок 

етнічного, національного й соціального в суспільстві. Етнонаціональна 

структура суспільства: нація, національні й етнічні групи. Нація як суб’єкт 

політики. Українська національна ідея: ідея, зміст, еволюція, сучасний контекст. 

Національна ідея та націоналізм як чинники української державотворчої 

політики. 

 

Тема 4. Політичні еліти і політичне лідерство 

Феномен лідерства в політиці в індивідуально-психологічному, соціально-

психологічному й соціально-політичному аспектах (Н. Макіавеллі, Т. Карлейль, 

Е. Емерсон, Ф. Ніцше). Культ особистості як крайня максимально завищена 



оцінка ролі політичного лідера в історії. Політичний елітизм: сутність і генеза 

цього поняття (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс, М. Вебер). Політична еліта в 

структурі радянської влади. Партократична теорія еліти. Шляхи формування й 

особливості функціонування політичних еліт у сучасному українському 

державотворенні. 

 

Тема 5. Політична система суспільства 

Політична система: визначення, зміст, типологія. Місце і роль політичної 

системи в життєдіяльності суспільства. Характеристика структурних елементів 

політичної системи, її інституційна, інформаційно-комунікативна, нормативно-

регулятивні складові. Плюралізм як принцип ефективного функціонування 

політичної системи (сутність, риси, умови реалізації). Провідні наукові підходи 

до осмислення сутності політичних систем сучасності. Провідні наукові підходи 

до осмислення сутності політичних систем сучасності.   

 

Тема 6. Держава у політичній системі суспільства 

Різноманітність концептуальних підходів до визначення держави. 

Ліберально-демократична й комунітаристська концепції держави: сутність, роль, 

історична доля. Історія українського державотворення (Київська Русь, Козацька 

республіка, УНР, ЗУНР, УРСР, сучасна держава). Правова держава: принципи, 

проблеми формування в Україні.  

Місцеве самоврядування: визначення, завдання та принципи здійснення. 

Європейська хартія про місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в 

Україні: історична ретроспектива та сучасні проблеми міської політики. 

Проблеми регіоналізму в політико-правовому вимірі. 

 

Тема 7. Громадянське суспільство 

Громадянське суспільство: поняття, місце у формуванні та функціонуванні 

політичної системи. Актуальні проблеми становлення громадянського 

суспільства за умов сучасної української політичної практики. Права та свободи 

людини: зміст концепції природного права та проблема прав і свобод у контексті 



глобалізації (космополітичне право). Права й свободи людини в незалежній 

Україні: основні здобутки й проблеми. 

 

Тема 8 Політичні режими 

Політичний режим: визначення, типологія. Проблема трансформації 

політичних режимів на зламі тисячоліть. Трансформації посткомуністичних 

суспільств у сучасні демократичні суспільства: зміст, проблеми. Взаємодія 

політики та економіки: загальний контекст й особливості за умов 

демократичного й авторитарного правління. Взаємодія політики та суспільної 

моралі: загальний контекст і специфіка за умов сучасного українського 

державотворення. 

 

Тема 9. Політичні партії та партійні системи 

Політичні партії як політичні інститути. Походження й ознаки політичних 

партій. Основні характеристики партій. Функції партій. Типологізація партійних 

систем. Проблеми позиціювання партій у політичному полі України. 

 

Тема 10. Суспільно-політичні організації та рухи 

Сутність суспільно-політичних організацій і рухів. Причини їхнього 

виникнення. Види і форми об’єднань: традиційні, релігійні, кооперативні, 

професійні, молодіжні, жіночі, пацифістські, альтернативного способу життя. 

Нові жіночі й молодіжні організації, демократичний форум і їхня політизація. 

Суспільно-політичні організації та рухи в Україні: соціальна база, політико-

правовий стан, ідейна орієнтація, політична ефективність.  

 

Тема 11 Політичний процес 

Політичний процес як форма функціонування політичної системи: 

визначення, структура, параметри та види, основні концептуальні підходи. 

Структура й актори політичного процесу. Політичний інститут: визначення, 

види, функції. ЗМІ як політичний інститут: визначення, структура, функції. 

Політичне поле: концепції, зміст, закони функціонування. Світові 



політичні системи: порівняльна характеристика. Публічна політика: поняття, 

основний зміст політики «policy» та політики «politics». Публічна соціальна 

політика: основний зміст і суперечливий характер у сучасному українському 

державотворенні 

 

Тема 12. Організація політичної діяльності 

Політична участь: суть, визначення, основні форми. Вибори як головний 

засіб участі громадян у політиці. Моделі проведення виборів, виборча інженерія. 

Політичне рішення: суть і специфіка. Проблема оптимізації політичного 

рішення.  

Моделі прийняття політичного рішення: зміст, види, основні напрямки 

вдосконалення. Сучасні політичні технології: суть і особливості їхньої 

реалізації. 

Політичний менеджмент: визначення, основні види, функції. Особливості 

організації та здійснення за умов української реальності. 

Політичний маркетинг: визначення, основні ознаки, види, функції. 

Особливості організації та здійснення за умов української реальності. 

 

Тема 13. Політичні конфлікти 

Політичний конфлікт: визначення, природа, форми прояву, типологізація. 

Загальна характеристика концепцій конфлікту (теорія структурного 

функціоналізму, позитивно-функціонального конфлікту Л. Козера, конфліктної 

моделі суспільства Р. Дарендорфа й загальної теорії конфлікту К. Боулдінга). 

Форми розв’язання конфліктів. Функції конфліктів. Політичні конфлікти в 

сучасній Україні: причини виникнення та стратегії врегулювання. 

 

Тема 14. Глобалізація як фактор сучасної політики 

Природа та сутність глобалізації (основні концепції). Наслідки глобалізації 

в політичній сфері (проблеми суверенітету, національної держави та демократії). 

Україна в глобалізаційному контексті. 
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Питання до фахового вступного випробування  

з «Політології» 

 

1. Нація як суб’єкт політики. 

2. Взаємодія політики й економіки: загальний контекст й особливості за умов 

демократичного й авторитарного правління. 

3. Взаємодія політики та суспільної моралі: загальний контекст і специфіка 

за умов сучасного українського державотворення. 

4. Публічна політика: поняття, основний зміст політики «policy» та політики 

«politics». 

5. Публічна соціальна політика: основний зміст і суперечливий характер у 

сучасному українському державотворенні.   

6. Політичне поле: концепції, зміст, закони функціонування. 

7. Політичний інститут: визначення, види, функції. 

8. Політична система: визначення, зміст, типологія. 

9. Провідні наукові підходи до осмислення сутності політичних систем 

сучасності. 

10. Порівняльна характеристика політичних систем США та Франції. 

11. Порівняльна характеристика політичних систем Німеччини та 

Великобританії. 

12. Плюралізм як принцип ефективного функціонування політичної системи 

(сутність, риси, умови реалізації). 

13. Бюрократія та її сутність. Основні концепції бюрократії. 

14.  Особливості формування та функціонування бюрократичного апарату за 

умов української реальності. 

15. Політичний процес: основні концептуальні підходи. 

16.  Політичний процес: визначення, структура, параметри та види. 

17. Суспільно-політичні організації та рухи: визначення, причини виникнення, 

види та форми. 

18.  Суспільно-політичні організації та рухи в Україні: соціальна база, 

політико-правовий стан, ідейна орієнтація, політична ефективність.  



19. ЗМІ як політичний інститут: визначення, структура, функції. 

20.  Природа та сутність глобалізації (основні концепції). 

21. Наслідки глобалізації в політичній сфері (проблеми суверенітету 

національної держави та демократії). 

22. Структура влади, її рівні та ресурси.  

23.  Політична влада: природа панування й підкорення, визначення, основні 

концепції. 

24. Легітимність політичної влади. Типи легітимності влади за М. Вебером. 

Передумови легітимації влади сучасної України. 

25. Політичний режим: визначення, типологія. Проблема трансформації 

політичних режимів на зламі тисячоліть. 

26. Трансформації посткомуністичних суспільств в сучасні демократичні 

суспільства: зміст, проблеми. 

27. Судова гілка влади в Україні: необхідність і шляхи реформування. 

28. Місцеве самоврядування: визначення, завдання та принципи здійснення. 

Європейська хартія про місцеве самоврядування. 

29. Місцеве самоврядування в Україні: історична ретроспектива та сучасні 

проблеми міської політики. 

30. Проблеми регіоналізму в політико-правовому вимірі. 

31. Ліберально-демократична та комунітаристська концепції держави: 

сутність, роль, історична доля. 

32. Права та свободи людини: зміст концепції природного права та проблема 

прав та свобод у контексті глобалізації (космополітичне право). 

33.  Історія українського державотворення (Київська Русь, Козацька 

республіка, УНР, ЗУНР, УРСР, сучасна держава). 

34. Українська національна ідея: ідея, зміст, еволюція, сучасний контекст. 

35. Національна ідея та націоналізм як чинники української державотворчої 

політики. 

36. Правова держава: принципи, проблеми формування в Україні. 

37. Права та свободи людини в незалежній Україні: основні здобутки й 



проблеми. 

38. Громадянське суспільство: поняття, місце у формуванні та функціонуванні 

політичної системи. 

39. Актуальні проблеми становлення громадянського суспільства за умов 

сучасної української політичної практики. 

40. Соціальна стратифікація та її вплив на політику. 

41. Середній клас: сутність і роль у політиці. Проблеми формування 

середнього класу в незалежній Україні. 

42. Порівняльний аналіз середнього класу як політичної домінанти в Україні  

та країнах Заходу. 

43. Політичні партії як політичні інститути. Типологізація партійних систем. 

44. Проблеми позиціювання партій у політичному полі України. 

45. Феномен лідерства в політиці в індивідуально-психологічному, соціально-

психологічному і соціально-політичному аспектах (Н. Макіавеллі, Т. Карлейль, 

Е. Емерсон, Ф. Ніцше). 

46. Культ особистості як крайня максимально завищена оцінка ролі 

політичного лідера в історії. 

47. Політичний елітизм: сутність і генеза цього поняття (В. Парето, Г. Моска, 

Р. Міхельс, М. Вебер). 

48. Політична еліта в структурі радянської влади. Партократична теорія еліти. 

49. Шляхи формування й особливості функціонування політичних еліт у 

сучасному українському державотворенні. 

50. Групи за інтересами: поняття, еволюція та роль у артикуляції інтересів 

громадян до політичної системи. 

51. Політична участь: суть, визначення, основні форми. 

52. Вибори як головний засіб участі громадян у політиці. 

53. Моделі проведення виборів, виборча інженерія. 

54. Сучасні політичні технології: суть і особливості їхньої реалізації. 

55. Політичний конфлікт: визначення, природа, форми прояву, типологізація. 

56. Політичні конфлікти в сучасній Україні: причини виникнення та стратегії 



врегулювання. 

57.  Політичний менеджмент: визначення, основні види, функції. Особливості 

організації та здійснення за умов української реальності. 

58.  Політичний маркетинг: визначення, основні ознаки, види, функції. 

Особливості організації та здійснення за умов української реальності. 

59. Політичне рішення: суть і специфіка. Проблема оптимізації політичного 

рішення.  

60.  Моделі прийняття політичного рішення: зміст, види, основні напрямки 

вдосконалення.  
 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

 

Бали 

 

Кількість правильних 

відповідей 

 

Характеристика відповіді 

 

190 – 200 

балів 

 

Від 95% до 100% 

правильних відповідей 

Вступник демонструє всебічні, 

систематизовані та глибокі знання з 

предмета; уміє застосовувати їх на 

практиці; спроможний доводити 

правильність своєї відповіді 

переконливою аргументацією. Відповідь 

вступника повна, логічна, послідовна, не 

містить помилок або має незначні огріхи. 

 

172 – 189 

балів 

 

Від 81% до 94%  

правильних відповідей 

Вступник демонструє всебічні, глибокі 

знання, уміє застосовувати їх на практиці. 

Вільно висловлює власні думки, 

аргументовано відповідає на поставлені 

запитання. Відповідь вступника повна, 

логічна, послідовна. Вступник може 

припускатися незначних огріхів. 

 

154 – 171 

балів 

 

 

Від 67% до 80% 

правильних відповідей 

Вступник демонструє глибокі знання з 

предмета, вправно застосовує їх на 

практиці; уміє доводити правильність 

своєї відповіді. Відповідь вступник 

вступника повна, логічна, але містить 

деякі неточності. 



 

136 – 153 

балів 

 

 

Від 53% до 66% 

правильних відповідей 

Вступник виявляє загалом добрі знання з 

предмета, досить успішно виконує 

передбачені програмою завдання; оперує 

основними поняттями, уміє робити 

висновки. Відповідь вступника повна, але 

недостатньо чітка, містить незначні 

помилки. 

 

 

118 – 135 

балів 

 

 

Від 39% до 52% 

правильних відповідей 

Вступник відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання та 

розуміння основних положень, але 

пояснення не лаконічні, не повні. Під час 

відповіді вступник припускається 

помилок. 

 

 

100 – 117 

балів 

 

 

Від 25% до 38% 

правильних відповідей 

Вступник має прогалини в знаннях 

програмового матеріалу з дисципліни. 

Відповідь не повна, потребує уточнень і 

додаткових запитань; вступник не вміє 

самостійно зробити висновків, 

припускається значних помилок під час 

відповіді.  

 

 

Менше 

100 балів 

Не склав 

 

Від 0% до 24% 

правильних відповідей 

 

Вступник володіє теорією на 

фрагментарному рівні, під час виконання 

завдань припускається принципових 

помилок.  

Вступник не здатний орієнтуватися в 

програмовому матеріалі.  

 


