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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 052 

«Політологія» (згідно Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра відповідної 

спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю 052 «Політологія». 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого ступеня бакалавр і 

формування рейтингового списку з абітурієнтів, які поступають на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю   052 «Політологія». 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ступеня бакалавр: 

 Історія політичних вчень; 

 Загальна теорія політики; 

 Практична політологія; 

 Партологія. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

 зміст основних понять та категорій курсу; 

 суть політичних процесів та законів; 

 основні тенденції теоретичних досліджень; 

 зміст ключових політико-філософських доктрин; 

 ключові положення політичних теорій та її авторів. 

Вступник повинен вміти: 

 розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної 

влади, її сутність, структуру, характерні ознаки і функції; 

 орієнтуватися в проблемах поділу влади, формах державного 

устрою і формах державного правління; 

 розпізнавати прояви прямої і представницької демократії, сприяти 

їх утвердженню у сучасному українському суспільстві; 

 формувати і відстоювати свою життєву (політичну) позицію;  

 чітко розуміти свої громадянські права свободи і обов’язки, 

відстоювати принципи громадянського суспільства і правової 

держави; 

 давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій 

і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів; 

 орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній 

обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному 

світі; 
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 об’єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну 

інформацію; 

 готувати повідомлення на політичну тему, брати участь у 

політичних дискусіях, виборчих компаніях; 

 розумітися на зовнішній і внутрішній політиці держави; знати її 

історію і специфіку розвитку та вміти захищати її інтереси.  

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Тема 1. Предмет і структура загальної теорії політики. Методи та 

функції теорії політики. Політична теорія як форма наукового знання про 

владу і суспільство. Відмінності в розумінні предмета загальної теорії 

політики. Теорія  політики і суміжні науки. Диференціація теоретичних 

досліджень на сучасному етапі. Місце політики в системі суспільних 

відносин. Методологічна база політичної теорії: загальне уявлення. 

Загальнонаукові методи. Емпіричні методи. Логічні методи політичної науки. 

Метод моделювання. Методологія і метод. Система категорій політики. 

Функції політичної науки. 

Тема 2. Еволюція основних політичних концепцій. Початки 

європейської політичної філософії. Політична думка античності. Платон і 

Аристотель. Політичні мислителі доби Просвітництва. Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є, Т. Джефферсон, Т. Пейн, Б. Франклін. 

Політико-філософські концепції доби буржуазних революцій. І. Кант та Г. 

Гегель про  правову державу. Основні концепції сучасної західної 

політології. Позитивізм у працях О. Конта, Дж. С. Мілля. Біхевіористська 

течія. Ч. Мерріам, Г. Ласвелл. Етапи еволюції сучасної політичної науки. 

Течії та напрямки. 

Тема 3. Поняття та сутність влади. Легітимність політичної влади. 

Суспільна влада та її різновиди. Сутність політичної влади. Державна влада. 

Природа, ознаки влади, ресурси влади. Функції політичної влади. Основні 

концепції політичної влади. Структура влади. Засоби здійснення влади. 

Поняття легітимності. Легітимна і легальна влада. Типи легітимного 

панування за М. Вебером та Д. Істоном. Ознаки легітимності. Криза 

легітимності: причини та шляхи подолання. Принципи поділу влади. 

Механізм стримування і противаг в системі влади. 

Тема 4. Політична система суспільства. Поняття і структура 

політичної системи. Теорія політичних систем Д. Істона. Особливості 

політичної системи. Критерії типологізації політичних систем. Функції 

політичної системи. 

Тема 5. Держава як форма політичної організації суспільства. 

Основні теорії щодо походження держави: теологічна, суспільного договору, 

класова, психологічна. Поняття держави та її ознаки. Функції держави. 

Структура держави. Форми держави. Форми державного врядування: поняття 

і різновиди. Республіка: президентська, парламентська, змішана. Монархія: 

абсолютна та обмежена. Державно-територіальний устрій. Унітарна держава. 

Федерація. Конфедерація. Фактори, що зумовлюють форму держави. 
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Концептуальні підходи до пояснення суті і призначення держави. Парадигма 

справедливої держави. Парадигма держави політичного реалізму. Парадигма 

правової держави. Поняття правової держави. Засади правової держави. 

Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. Поняття 

держави загального добробуту. Моделі держави загального добробуту. 

Тема 6. Політичні режими: типологія, ознаки та риси. Поняття 

«політичний режим». Типологія політичних режимів. Тоталітарний 

політичний режим: ознаки та передумови виникнення. Авторитаризм: 

природа та характерні риси. Демократичний політичний режим: ознаки та 

проблеми утвердження. 

Тема 7. Громадянське суспільство: поняття і функції. Поняття 

«громадянське суспільство». Структура  громадянського суспільства. 

Основні риси громадянського суспільства. Плюралізм інтересів і 

громадянське суспільство. Атрибути і функції громадянського суспільства. 

Співвідношення громадянського суспільства і держави. 

Тема 8. Особа  в політичному процесі. Політична соціалізація та 

політична участь. Поняття соціалізації. Процес політичної соціалізації. 

Теорії політичної соціалізації. Дві сторони процесу політичної соціалізації: 

інтеріоризація та екстеріоризація. Агенти політичної соціалізації. Стадії 

процесу політичної соціалізації. Типи «політичної людини». Політична 

участь як наслідок політичної соціалізації. Політичний інтерес. Мотиви 

політичної участі. Види політичної участі. Є. Вятр про типи особистості за 

ставленням до політики. 

Тема 9. Соціальна структура суспільства і політичні інтереси.  

Групи інтересів і групи тиску: формування і взаємодія. Поняття 

соціальної структури. Класи і страти. Горизонтальна диференціація 

суспільства. Вертикальна диференціація суспільства. Теорія соціальної 

стратифікації. Соціальна мобільність. П. Сорокін як теоретик стратифікації. 

Поняття «групи інтересів». Типологія організованих груп інтересів. Групи 

тиску. Лобіювання. Політичний плюралізм. Корпоративізм як спосіб захисту 

інтересів. Клієнтелізм. Кланово-олігархічні об’єднання. 

Тема 10. Політичні партії і рухи. Виборчі системи. Критерії 

класифікації політичних партій. Поняття і моделі політичного спектра. Праві, 

ліві, центристи, радикали. Типологія партійних систем Дж. Сарторі. Поняття 

виборчої системи. Типи виборчих систем. Мажоритарна виборча система та 

її різновиди. Парадокс мажоритарної системи. Риси та різновиди 

пропорційних виборчих систем. Недоліки пропорційного представництва. 

Змішані виборчі системи. Соціологічні закони взаємозв’язку партійних і 

виборчих систем М. Дюверже. 

Тема 11. Політичне лідерство. Природа політичного лідерства. 

Мотиви прагнення до влади. Концепції лідерства. Механізм політичного 

лідерства. Системи рекрутування лідерів. Функції лідера в політичній 

системі. Лідерство в умовах недемократичного режиму. Лідерство в умовах 

демократії. 
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Тема 12. Політичні еліти. Поняття еліт. Еліти національні й політичні. 

Основні концепції політичних еліт. В. Парето про кругообіг еліт. Г. Моска як 

теоретик еліт. Р. Міхельс про «залізний закон олігархічних тенденцій». 

Структура політичної еліти. Правляча еліта. Еліта влади. Еліта впливу. 

Контреліта. Опозиція. Типологія політичних еліт. Функції політичної еліти. 

Елітарна демократія. Еліта в тоталітарному суспільстві. Номенклатура. 

Тема 13. Політичний процес і політична діяльність. Поняття 

політичного процесу. Просторовий вимір політичних процесів. 

Загальносистемні і часткові політичні процеси. Поняття політичної 

діяльності. Особливості політичної діяльності. Раціональна політична 

діяльність. Суб’єкт та об’єкт політики. Класифікація суб’єктів політики. 

Індивід як політичний  суб’єкт. Рівні політичної суб’єктності індивіда. 

Класифікація групових суб’єктів політики за включеністю у політичний 

процес. Рівні політичної діяльності. Класифікація політичної діяльності за 

суб’єктом, за змістом і об’єктом, за спрямуванням у майбутнє або минуле.  

Тема 14. Ефективність політичного функціонування та політичні 

технології. Поняття та структура технологічного процесу в політиці. 

Технології як алгоритм дій. Людський фактор в технологічному процесі. 

Особливості використання технологій, внесення змін в процес їх реалізації. 

Ефективність та неефективність політичних технологій. Технології 

прийняття рішень, технології врегулювання політичних конфліктів 

(технології консенсусу та компромісу). Політичний аналіз як технологія 

формування політичних програм, планів, прогнозів. 

Тема 15. Політичні рішення: суть, технології прийняття і 

впровадження. Суть і види політичних рішень. Фази управлінського циклу в 

політиці. Стадії і учасники процесу прийняття політичних рішень. Технології 

прийняття одноосібного рішення у політиці: формальна, змагальна, 

колегіальна. Колективні рішення і консенсус. Голосування як спосіб 

прийняття рішень. Чинники ефективності політичних рішень. 

Тема 16. Політична культура. Поняття «політична культура». 

Структура політичної культури. Орієнтації стосовно політичних об’єктів: 

світоглядні, громадянські, політичні. Зміст власне політичних орієнтацій. 

Функції, рівні і види політичної культури. Культура масової свідомості, 

культура політичної самосвідомості, культура проведення виборів, культура 

прийняття рішень. Критерії  класифікації і типи політичних культур. 

Загальна типологія політичних культур Г. Алмонда і С. Верби. Громадянська 

культура, її основні риси. Демократична і тоталітарна політична культура. 

Етатистська та ринкова політична культура. Політична мова, політична 

символіка. Політична культура і стабільність політичних систем.  

Тема 17. Політична свідомість. Поняття політичної свідомості. 

Функції політичної свідомості. Індивідуальна і групова політична свідомість. 

Формування політичної свідомості. Структура політичної свідомості. 

Теоретична та повсякденна, спеціалізована і масова політична свідомість. 

Громадська думка. Політична психологія. Політичний стереотип. 

Ідеологізація  масової свідомості. 
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Тема 18. Політичні ідеології. Сутність ідеології. Концепції щодо 

походження ідеології. Ідеології і класові інтереси. Процес формування 

ідеології. Рівні функціонування ідеології. Класифікація ідеології. Сучасні 

світові ідеології. Сутність та еволюція лібералізму. Консерватизм як 

ідеологія та політична позиція. Соціалізм, комунізм, соціал-демократизм. 

Націоналізм та його форми. Ідейно-політичні доктрини фашизму та 

неофашизму.  

Тема 19. Нація як суб’єкт політики. Поняття нації та шляхи 

націогенези. «Нації етнічні» та «нації політичні». Внутрішній та зовнішній 

виміри нації. Модернізація суспільства як головний чинник націогенези. 

Зміст і специфіка національних інтересів. Національне відродження і 

політизація суспільної свідомості. Національна ідея: зміст і функціональне 

призначення. Націоналізм як рух та ідеологія епохи національного 

відродження. Поняття національного суверенітету. Політичне 

самовизначення націй. Національна держава та її різновиди. Інші форми 

політичного самовизначення націй. 

Тема 20. Політичні конфлікти і стабільність. Типи групових 

інтересів та форми їх взаємодії. Проблема конфліктів у політичній думці. 

Поняття політичного конфлікту. Функції політичного конфлікту. Типи 

політичних конфліктів. Урегулювання політичних конфліктів. Технологія 

розв’язання конфліктної ситуації. Компроміс та консенсус. Поняття 

політичної стабільності. Риси політичної стабільності. Динамічна і 

стагнаційна стабільність. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, 

критерії оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського.  

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 
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пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань, 

для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну 

відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає 

номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні 

години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого 

дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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