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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму додаткового вступного випробування зі спеціальності 

052 Політологія (згідно з Переліком 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 додаткового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної 

та практичної підготовки абітурієнтів та визначення рівня фахової підготовки. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із профільних 

дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного проходження  

додаткового вступного випробування, тобто за умови набору кількості балів, 

що вища за поріг «склав/не склав», який становить 75 балів. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ступеня бакалавр: 

˗ Загальна теорія політики; 

˗ Історія політичних вчень (Зарубіжна політична думка); 

˗ Партологія; 

˗ Практична політологія; 

˗ Соціологія політики. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ 

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; 
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˗ 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; 

˗ 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.  

 

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ 

(ЗАРУБІЖНА ПОЛІТИЧНА ДУМКА) 

Вступник повинен знати: 

˗ особливості формування і розвитку та зміст основних політичних 

ідей у різні історичні епохи;  

˗ досягнення найбільш видатних мислителів різних часів і народів у 

галузі світової політичної думки;  

˗ внесок провідних мислителів в теорію і практику побудови держав. 

Вступник повинен вміти: 

˗ оцінювати і прогнозувати політичні і соціальні події, явища з 

використанням наявних засобів інформації; 

– самостійно працювати з різними джерелами інформації при 

виконанні науково-дослідних завдань; 

– ефективно вирішувати практичні завдання, спираючись на 

досягнення сучасної політичної науки; 

– аналізувати і творчо осмислювати політичну інформацію, логічно 

міркувати, творчо мислити; 

˗ виділяти теоретичні і прикладні, аксіологічні і інструментальні 

компоненти політологічного знання, які потрібні для підготовки і 

обґрунтування політичних рішень та участі у громадсько-

політичному житті; 

˗ здійснювати науково-дослідну роботу, аналіз наукового внеску 

зарубіжних шкіл і напрямків у світову політичну теорію, 

застосовувати знання політичних наук у професійній діяльності;  

˗ здійснювати оцінку, аналіз, порівняння та узагальнення основних 

зарубіжних соціально-політичних вчень, концепцій, теорій і доктрин 

у контексті вирішення політичних проблем сучасності. 

˗ брати участь в якості експертів у політичних дискусіях, 

передвиборчих кампаніях, науково-практичних конференціях, а 

також орієнтуватися в тенденціях розвитку сучасної зарубіжної 

політичної думки; вміння самостійно працювати з сучасними 

носіями інформації (електронні підручники, хрестоматії, 

першоджерела, інформаційно-бібліографічні центри, наукові тексти 
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тощо). 

 

ПАРТОЛОГІЯ 

Вступник повинен знати: 

˗ об’єкт, предмет вивчення дисципліни та методологію, яка 

використовується в політичній науці для вивчення політичних партій 

і партійних систем; 

˗ історію становлення та основні етапи розвитку теорії політичних 

партій; 

˗ зміст основних категорій дисципліни; 

˗ причини виникнення та основні етапи еволюції політичних партій; 

˗ організаційну структуру та типології політичних партій; 

˗ організаційно-технологічні засади регулювання діяльності 

політичних партій (фінансування, електоральна та парламентська 

діяльність тощо); 

˗ типологію та характеристику основних типів партійних систем; 

˗ тенденції розвитку політичних партій та партійних систем на 

сучасному етапі. 

Вступник повинен вміти: 

˗ застосовувати методологію дослідження політичних партій для 

аналізу партійних систем різних країн; 

˗ орієнтуватися в проблематиці основних тенденцій розвитку сучасних 

політичних партій та партійних систем; 

˗ розрізняти типи і специфіку функціонування різних типів партійних 

систем; 

˗ визначати рейтинг політичних партій за визначеними критеріями; 

˗ використовувати емпіричні індекси для аналізу партійних систем; 

˗ готувати повідомлення, виступи, наукові статті на партологічну 

проблематику; 

˗ давати критичну оцінку діяльності політичних партій в сучасному 

соціумі (як в Україні так і за її межами) 

˗ використовувати отримані знання при вирішенні професійних 

завдань; 

˗ консультувати суспільно-громадських діячів з питань щодо 

утворення та діяльності політичних партій. 

 

ПРАКТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ 

Вступник повинен знати: 

˗ понятійно-категоріальний апарат науки; 

˗ теоретичні й прикладні, аксіологічні й інструментальні компоненти 

політологічного знання, його експертні, прогностичні й інші функції; 

- роль політичної науки в підготовці й обґрунтуванні політичних 

рішень 

Вступник повинен вміти: 

 проводити соціологічні дослідження;  
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 розробляти документації ідеологічного забезпечення, організацію 

політичної діяльності;  

 розробляти технології та організовувати ситуаційний аналіз; 

  розробляти стратегії й тактики виборчих кампаній; 

  розробляти та апробовувати технологічні схеми політичного 

процесу; 

 розробляти та апробовувати агітаційно-пропагандистські матеріали 

рекламно-політичних кампаній;  

 організацовувати інформаційно-аналітичне забезпечення політичних 

кампаній; здійснення кадрового забезпечення;  

 організовуват політичну діяльніст;  

 виробляти державну політику, забезпечувати державне регулювання 

соціально-політичного розвитку в певних сферах суспільного життя 

на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях 

управління; 

 розробляти стратегії позитивної репутації державної установи; 

 впроваджувати організаційно-правові засоби підвищення 

ефективності діяльності управлінських структур;  

 реалізовувати державну політику та здійснювати державне 

управління на загальнодержавному, територіальному і галузевому 

рівнях управління;  

 планувати управлінську діяльність;  

 організовувати зв'язки з громадськістю. 

 

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ 

Вступник повинен знати: 

˗ поняття і предмет соціології політики;  

˗ історію та традиції вітчизняних і зарубіжних соціологічних вчень 

про політику, владу та політичні процеси;  

˗ зміст основних соціологічних теорій політики;  

˗ соціальні основи влади та владних відносин у суспільстві;  

˗ соціологічні характеристики основних політичних інститутів;  

˗ основні тенденції політичного розвитку сучасного суспільства; 

Вступник повинен вміти: 

˗ застосовувати соціально-політичні знання на практиці;  

˗ пояснювати причини та прогнозувати наслідки соціально-політичних 

змін в сучасному суспільстві;  

˗ поєднувати фундаментальні політичні знання з даними емпіричних 

соціологічних досліджень;  

˗ обґрунтовувати власну думку та випрацьовувати групові рішення. 
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3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ 

 

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. 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 
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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. 

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. 
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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. 

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. Фемінізм та 

енвайронменталізм у сучасному світі. 

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

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

 

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ 

(ЗАРУБІЖНА ПОЛІТИЧНА ДУМКА) 

 

Тема 1. Історія зарубіжних політичних вчень як складова науки про 

політику. 

Предмет історії зарубіжних політичних вчень. Місце даного курсу в 

системі суспільно-політичних наук. Взаємозв'язок історії зарубіжних 

політичних вчень з іншими галузями гуманітарних дисциплін і сучасними 

теоріями політики. Соціально-економічна обумовленість виникнення, зміни, 

розвитку зарубіжних політичних вчень. Поняття політики. Співвідношення 

загальнолюдського і класового в історії політичної думки. Причини і наслідки 

плюралізму вчень, напрямків, шкіл у політичній ідеології. Визначення 

предмета. 

Методи історії зарубіжних політичних вчень. Співвідношення 

об'єктивного і суб'єктивного в історії зарубіжних політичних вчень. 

Періодизація і структура курсу. Література з курсу. 

Тема 2. Політичні вчення у країнах Стародавнього Сходу. 

Поява перших східних держав як підґрунтя появи перших політичних 

теорій, вчень. Загальні особливості політичного устрою східних деспотій. 

Політична думка Стародавнього Єгипту та Вавилону. «Повчання Птаххетепа». 

Теоретична спроба обґрунтування й апологетики єдиної влади фараона. 

Насильство і страх як основні принципи реалізації влади. Засади керівництва в 

«Повчанні Герекліопольського царя своєму синові». Знання, доброта, мудрість і 

справедливість як необхідні умови для реалізації влади правителя. «Реформи 

Урукагіні», записи царя м. Лагаш. Ідеологічне обґрунтування зміцнення влади 

рабовласників. Закони Хаммурапі. Співвідношення між світською владою і 

владою богів. Неприпустимість опору владі.  

Політична думка у Стародавній Індії. Джерела політичної думки 

Стародавньої Індії – Веди, Брахмани, Упанішади, Книга Ману, Махабхарата, 

Рамаяна. Зміст політичного ідеалу брахманізму. Трактат Каутільї 

«Артхашастра» («Настанова про користь») як енциклопедія політичного 



12 

 

мистецтва. Політичні ідеї буддизму. «Тріпітака» – кодекс буддійського канону. 

Поєднання в історії індійського суспільно-політичного мислення брахманізму, 

буддизму та ряду інших вірувань в індуїзм. 

Політична думка у Стародавньому Китаї. Етико-політичні ідеї Конфуція. 

Принципи гуманності та ритуалу. Соціально-політичні ідеї Мо-Цзи. 

Політичний зміст даосизму (вчення Лао-цзи). Вчення легістів про техніку 

відправлення влади (школа Шан Ян).  

Тема 3. Політичні вчення у Стародавній Греції. 

Загальна характеристика суспільно-політичної ідеології у Стародавній 

Греції. Політичні вчення раннього періоду (ІХ-VІ ст. до н. е.). Творчість 

Гомера, Гесіода, Солона, Піфагора та Геракліта. Період розквіту давньогрецької 

політичної думки (V-ІV ст. до н. е.). Демокрит про державу і право. Політичні 

ідеї софістів (старших – Протагор, Горгій, Гіппій, Антіфонт; молодших – 

Тразімах, Каллікл, Лікофрон, Алкідамант). Політичні ідеї Сократа. Сократ про 

право і законність.  

Вчення Платона про суспільство, державу і право. Проекти ідеальної 

держави у діалогах «Держава» і «Закони». Класифікація форм державного 

правління і причини їх замін. Вчення Аристотеля про суспільство, політику, 

державу і право. Філософська основа вчення. Критерії та класифікація за 

Аристотелем форм держави. Вплив Аристотеля на подальший розвиток 

політичної ідеології. 

Вчення Епікура про свободу, державу і право. Політична ідеологія 

стоїцизму (Зенон, Хризіпп). Вчення Полібія про класифікацію форм держави та 

їх кругообіг. 

Тема 4. Політичні вчення у Стародавньому Римі. 

Загальна характеристика основних напрямків політичної думки у 

Стародавньому Римі. Марк Цицерон про державу і владу. Суть та особливості 

політичних поглядів Луція Сенеки та  Марка Аврелія Антонія. Початки та 

розвиток політичних засад християнської доктрини. Аврелій Августин про 

владу і державу. Праця «Про град Божий».  

Тема 5. Політичні вчення в Західній Європі в період Середньовіччя. 

Головні напрямки розвитку політичної думки в Середньовіччі. Характерні 

риси розвитку західноєвропейських держав. Взаємовідносини влади церковної 

та світської. Головні джерела політичної думки – Саксонська правда, Салічна 

правда, Капітулярії Карла Великого. Політичний розвиток середньовічної 

Англії. «Велика Хартія Вольностей». Основні теократичні політичні теорії – 

папоцезаристична, дуалістична, цезаристична. 

Занепад теократичного світогляду і зародження раціоналістичного. Тома 

Аквінський: погляди на державу. Загальна характеристика праць «Сума 

теології» та  «Панування владик». Теорія універсальної монархії Данте 

(«Божественна комедія»). Марсилій Падуанський про державу і закон. Робота 

«Захисник миру». Влада духовна і світська, законодавча і виконавча. Народ як 

джерело державної влади. 

Тема 6. Суспільно-політична думка Арабського Сходу.  

Загальна характеристика політичних вчень у країнах Арабського Сходу. 
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Релігійно-політична доктрина ісламу. Ідеї основних напрямків і сект ісламу. 

Суніти, шиїти, хариджити та ісмаїліти. Арабська політична філософія. 

Теоретична спадщина Ібн-Рушда. Політико-правові погляди Аль-Фарабі. 

Концепція держави аль Маварді (праця «Принципи управління»). Політичні 

концепції Ібн Халдуна, «Братів чистоти». 

Тема 7. Політичні вчення в Московській державі. Основні напрямки 

політичної думки Росії в умовах централізованої держави та зміцнення 

абсолютизму.  

Ідеї єдності східнослов’янських народів у літописах і пам’ятках часів 

феодальної роздробленості  Київської Русі. Політична концепція Філофея 

«Москва – третій Рим». Політичні ідеї «нестяжателів» (Ніл Сорський, Максим 

Грек) і «іосифлян» (Йосиф Волоцький). 

Обґрунтування необмеженого самодержавства І. С. Пересвєтовим. 

Основний зміст політичної полеміки Андрія Курбського та Івана Грозного. 

Концепція «освіченої монархії» (А. Л. Ордін-Нащокін, Симеон Полоцький). 

Обґрунтування «освіченого абсолютизму» у працях Ю. Крижанича,  

Ф. Прокоповича, В. М. Татищева, І. Т. Посошкова. 

Тема 8. Політичні вчення в Західній Європі доби Відродження та 

Реформації. 

Загальна характеристика політичної ідеології доби Відродження та 

Реформації. Християнські гуманістичні концепції політики, права та 

соціального управління. Е. Ротердамський. 

Вчення Нікколо Макіавеллі про політику як науку. Н. Макіавеллі про 

походження, сутність і форми держави, про завдання і засоби політики. 

Політичний ідеал Н. Макіавеллі. Поняття макіавеллізму. Політичні ідеї 

Реформації: основні напрямки. Політичні ідеї Мартіна Лютера, Томаса 

Мюнцера, Жана Кальвіна. Жан Боден про суверенітет державної влади і форми 

держави. Політична ідеологія утопічного соціалізму. Ідеальний суспільний і 

державний лад в «Утопії» Томаса Мора і «Місті Сонця» Томазо Кампанелли.  

Тема 9. Політичні вчення в Голландії та Англії за часів ранніх 

буржуазних революцій. 

Політичні вчення в Голландії в ХVІІ ст. Політичне вчення Гуго де Гроота 

Гроція. Г. Гроцій про походження держави, суверенітет державної влади та її 

носіїв. Принципи міжнародних відносин. Особливості вчення Баруха 

(Бенедикта) Спінози про невідчуджувані права громадян у межах дії державної 

влади. Ставлення до форм держави. 

Основні напрямки політичної думки за часів англійської революції ХVІІ 

ст. Політичне вчення Томаса Гоббса. Праця «Левіафан». Погляди на сутність, 

завдання і форми держави, на державний суверенітет. Т. Гоббс про 

співвідношення особи і держави. Політичний ідеал Т. Гоббса. Обґрунтування 

класового компромісу в Англії в політичному вченні Джона Локка. Дж. Локк 

про невіддільні права людини і межі дії державної влади. Ідея розподілу влад. 

Тема 10. Політичні вчення західноєвропейського Просвітництва та 

доби Великої французької революції (кінець ХVІІ-ХVІІІ ст.). 

Загальна характеристика політичної ідеології епохи Просвітництва, її 
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еволюція. Політичні ідеї німецьких, італійських та англійських мислителів 

(Самуїл Пуфендорф, Христіан Томазій, Христіан Вольф,  Джамбаттіста Віко, 

Девід Юм). 

Основні напрямки політичної ідеології у Франції. Політичні погляди 

Франсуа-Мари Вольтера. Вчення про державу Шарля Луї Монтеск'є. Політичні 

ідеї французьких матеріалістів (Дені Дідро, Поль-Анрі Гольбах, Клод-Адріан 

Гельвецій). Політичне вчення Жана-Жака Руссо. Теорія договірного 

походження держави. Обґрунтування ідеї народного суверенітету. Політичні 

вчення утопічного соціалізму (Жан Мельє, Мореллі, Габріель Боно де Маблі). 

Радикалізація політичних ідей доби Великої французької революції. 

Політична ідеологія якобінців. Максиміліан Робесп'єр про революційний і 

конституційний уряд. Обґрунтування революційної диктатури і революційної 

законності.  Жан Поль Марат. Уявлення про політичну справедливість і шляхи 

її досягнення. Терор і революційні перетворення. Політичні ідеї в Деклараціях 

прав людини і громадянина 1789 і 1793 рр. Гракх Бабеф. Еволюція суспільно-

політичних поглядів. Програма «змови в ім’я рівності». Завдання і методи 

революційної диктатури. Свобода громадянина і революційна влада. Розуміння 

демократії. Принципи організації виробництва і розподілу. «Істинна» рівність. 

Місце бабувізму в історії політичних рухів. 

Ліберально-демократичні ідеї. Жан-Антуан Кондорсе. Концепція природи 

людини і природних прав. Справедливість. Закони суспільства. Характеристика 

форм правління. Ідея представницької демократії. Уільям Годвін. Концепція 

природи людини. Індивідуальна свобода і суспільний порядок. Моральні 

установлення і принципи організації та розподілу праці. Іоганн Георг Форстер. 

Вплив Великої французької революції на розвиток поглядів Форстера. Поняття 

«свобода», «справедливість». Релігія і права індивіда. Власність і демократія. 

Політичні ідеї консервативної спрямованості. Едмунд Берк. Походження і 

основи громадянського суспільства. Права і свободи індивіда. Держава як 

продукт історичного партнерства. Народ і політична влада, мета і принципи 

правління. Природний прогрес і революція. Жозеф-Марі де Местр. Критика 

Великої французької революції. Держава та конституції, походження, сутність 

та визначення. Абсолютна монархія як найбільш вдала з форм правління. 

Політичні погляди Карла Людвіга Галлера. 

Тема 11. Політичні вчення в США доби Просвітництва та боротьби за 

незалежність. 

Загальна характеристика основних напрямків північноамериканської 

політичної думки. Політичні погляди «федералістів». Александер Гамільтон, 

Джон Адамс, Джеймс Медісон. Політична характеристика Конституції США. 

Особливості американського консерватизму (збірник «Федераліст»). 

Політичні ідеї радикальних демократів. Бенджамін Франклін. Право 

народу на самовизначення та переукладення суспільного договору. План 

конфедерації штатів. Томас Пейн. Особливості теорії природного права. 

Ставлення до рабства, революції. Томас Джефферсон. Ставлення до рабства. 

Обґрунтування правомірності народної революції. Декларація незалежності. 

Тема 12. Політичні ідеї в Німеччині наприкінці ХVІІІ – на початку 
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ХІХ ст. 

Загальна характеристика основних напрямків політичної ідеології цього 

періоду. Політико-правові погляди Вільгельма фон Гумбольдта. Індивід і 

держава. Праця «Спроба встановлення меж діяльності держави». 

Етико-правова концепція політики Іммануїла Канта. Зв'язок політичного і 

правового вчення з етикою. Право і держава. Мораль суспільства і моральність 

політики. Причини походження та основні функції держави. Розподіл влади і 

класифікація форм держави. Суспільно-політичний ідеал і проект вічного миру. 

Теоретична концепція «замкненої торгової держави» Йогана-Готліба 

Фіхте. Ідея відсутності уряду в майбутньому удосконаленому суспільстві. 

Право, держава і громадянське суспільство у вченні Георга-Вільгельма-

Фрідріха Гегеля. Розумні основи держави і права, їх дійсність. Поняття права і 

держави. Співвідношення громадянського суспільства і держави. Концепція 

розподілу і органічної єдності властей. Конституційна монархія. Міжнародне 

право, війна і мир, природний стан у сфері міжнародних відносин. Трактування 

сутності політики, держави та влади Фрідріхом-Вільгельмом-Йозефом 

Шеллінгом. 

Тема 13. Політичні вчення в Західній Європі у першій половині 

ХІХ ст. 

Загальна характеристика основних напрямків політичної ідеології. Основні 

риси політичної ідеології лібералізму першої половини ХІХ ст. Політична 

концепція Бенжамена Констана (Франція). Держава і свобода особи. 

Незалежність приватного життя від політичної влади. Розподіл і рівновага в 

системі влад. Особливе місце королівської влади. Політичні аксіоми Алексіса 

де Токвіля (Франція). Політичне вчення Ієремії Бентама (Англія). Утилітаризм 

І. Бентама. Критика теорії природного права і договірного походження 

держави. І. Бентам про форми держави і представницьку демократію. 

Державно-правова теорія утилітаризму Джона-Стюарта Мілля. 

Політико-правова теорія Огюста Конта (Франція). Методологічні основи 

позитивізму. Три історичних типи світогляду і еволюція держави і права. Ідея 

суспільної солідарності як засобу запобігання революціям. Юридичний 

позитивізм. Джон Остін (Англія), Карл Бергбом і Пауль Лабанд (Німеччина), 

Адемар Есмен (Франція). Заперечення пізнання сутності держави і права. 

Співвідношення держави і права. Ідея правової держави. 

«Лівий консерватизм» Лоренца фон Штейна (Німеччина). Співвідношення 

держави і суспільства. Цілеспрямована еволюція держави як запобіжний засіб 

революційного розкладу суспільства. «Надкласова» конституційна монархія в 

системі розподілу властей. 

Політичні погляди представників утопічного соціалізму. Політико-правове   

вчення   Клода-Анрі де Рувруа Сен-Сімона (Франція). Концепція  стадій 

розвитку суспільства та еволюції держави. Проект і принципи промислової 

системи суспільства. Політичні погляди Шарля Фур’є (Франція). Критика 

капіталістичного ладу, буржуазної держави і права. Соціально-політичний 

розвиток суспільства. Фаланга як форма організації нового суспільства. 

Політичні погляди Роберта Оуена (Англія). Утопічний план політико-правової 
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перебудови планети. «Робітничий комунізм» Вільгельма Вейтлінга 

(Німеччина). 

Тема 14. Політичні вчення в Західній Європі  (друга половина ХІХ –

 початок ХХ ст.). 

Загальна характеристика політичної ідеології другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. Соціологічний позитивізм. Рудольф фон Ієрінг (Німеччина), 

Герберт Спенсер (Англія), Людвіг Гумплович (Австрія). Вчення Рудольфа 

Ієрінга про державу і право.  Право як юридично захищений інтерес. Ідея Р. 

Ієрінга про боротьбу за право соціальних сил і про право як нестійкий 

компроміс у боротьбі інтересів. Взаємозумовленість держави і права. Політико-

правове вчення Герберта Спенсера. Органічна теорія держави. Диференціація і 

спеціалізація функцій і органів держави в процесі її еволюції. Типи держави: 

примітивний (військовий) і вищий (індустріальний). Теорія насильства Людвіга 

Гумпловича. Походження держави і права. Еволюція форм державної влади і 

особливості «сучасної культурної держави». 

Дуалістична теорія держави Георга Еллінека. Соціологічний і юридичний 

методи пізнання держави. Концепція самообмеження, зв'язку держави із 

законодавством і міжнародним правом. 

Націоналізм, расизм і геополітика в політико-правових вченнях Жозефа-

Артюра де Гобіно, Хьюстона (Хаустона) Стюарта Чемберлена, Людвіга 

Вольтмана, Фрідріха Ратцеля. 

Вчення Фрідріха Ніцше про державу і право. Концепція волі до влади. 

Держава як засіб культурної та соціальної еволюції. Держава і особа. Держава 

та історична перспектива. Погляди Ф. Ніцше на війну і мир, на революцію як 

загрозу культурі. 

Марксизм як політичне вчення. Історичні особливості формування теорії 

марксизму. К. Маркс і Ф. Енгельс про історичний розвиток класового 

суспільства і держави. Питання держави у працях «Німецька ідеологія» і 

«Маніфест Комуністичної партії». Марксизм про історичну роль соціалістичної 

держави та про умови її відмирання. Ф. Енгельс про форми походження 

держави та її основні ознаки. Питання про вплив державної надбудови на 

економічний базис. 

Соціал-демократична спрямованість політичної думки. Соціально-

політичне вчення Фердинанда Лассаля. Специфіка трактування соціальної 

структури суспільства та панівного принципу суспільства. Ідеї про приватну 

власність і політичну владу. Шляхи переходу до нового суспільного ладу та 

його характерні риси. Соціально-політична теорія Едуарда Бернштейна. 

Соціальний прогрес. Соціалістичний світогляд, ідеали кооперативного 

соціалізму та шляхи його досягнення. Політична доктрина Карла Каутського.  

Ідеї «органічної» солідарності класів і соціальних груп у працях Еміля 

Дюркгейма і Леона Буржуа. Політична ідеологія анархізму. Анархо-

індивідуалізм Макса-Каспара-Йоганна Штірнера. Праця «Єдиний і його 

власність». Теорія анархізму П’єра-Жозефа Прудона. Праця «Що таке 

власність?». 
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Тема 15. Політичні вчення в Росії другої половини ХVІІІ – першої 

половини ХІХ ст. 

Основні напрямки політичної думки та їх розвиток. Політична програма 

дворянства. Особливості ідеологічного обґрунтування самодержавства і 

кріпосного ладу в «Наказі» Катерини ІІ. Модель обмеженої монархії 

М.М.Щербатова. Вчення С.Ю. Десницького про державу і право. С. 

Десницький про природне право, походження, розвиток держави і права, 

організацію державної влади. Дворянський лібералізм першої половини ХІХ ст. 

Проекти державних перебудов М.М. Сперанського. 

Формування і розвиток революційної політичної ідеології в Росії. 

Політичні та правові ідеї О.М. Радищева. Політичні ідеї декабристів. Проект 

перебудови державного і суспільного ладу в Росії в «Руській Правді» П. І. 

Пестеля. П. Пестель про унітарний устрій держави і республіканську форму 

правління. Конституційний проект М. М. Муравйова. Ідея федеративної 

конституційної монархії. Ідеї загальнослов’янської федерації членів спілки 

«Об’єднані слов’яни». Політичні ідеї слов'янофілів (О.С.Хом'яков, 

І.В.Кіреєвський та ін.) і західників (К. Д. Кавелін  та ін.). 

Тема 16. Розвиток політичної думки в Росії (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.). 

Загальна характеристика політичної ідеології в Росії другої половини ХІХ 

– початку ХХ ст. Російське народництво як різновид утопічного соціалізму. О.І. 

Герцен про особливості шляхів розвитку соціалізму в Росії. Революційне 

народництво. Політичні ідеї В.Г. Бєлінського. Проблеми походження та 

сутності держави у вченні М.Г. Чернишевського. П.М. Ткачов про роль 

революційної організації. Політична концепція П.Л. Лаврова. 

Політичні ідеї анархізму в Росії. М.О. Бакунін про походження, сутність і 

форми держави. Критика феодальних і капіталістичних держав і заперечення 

держави. Ідея Сполучених Штатів Європи і всесвітньої федерації. Анархо-

комунізм П.О. Кропоткіна. Цикли розвитку цивілізацій і держави. 

Біосоціологічна концепція суспільства і держави. 

Поширення ідей марксизму в Росії в останній чверті ХІХ – на початку ХХ 

ст. Г.В. Плеханов про політику, державу, революцію. Ленінізм – російський 

варіант марксизму. Вчення В.І. Леніна про історичний розвиток держави. Ідея 

революційно-демократичної диктатури пролетаріату і селянства. Питання про 

співвідношення понять диктатури і демократії. Погляди на федерацію і 

майбутню долю держави.  

Політичні ідеї російських мислителів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Ліберально-консервативні ідеї Б.М. Чичеріна. Концепція держави. Ідеї правової 

держави та громадянського суспільства. Консервативний політичний 

романтизм М.Я. Данилевського. Радикальний консерватизм К.М. Леонтьєва. 

М.Я. Данилевський та К.М. Леонтьєв про месіанське призначення російської 

нації. Концепція вселенської теократії В.С. Соловйова. Російська ідея в 

творчості М.О. Бердяєва. М. Бердяєв про витоки і смисл російського комунізму. 

Політико-правові погляди П.І. Новгородцева. Національно-політичні ідеї І.О. 

Ільїна.  
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Тема 17. Політичні вчення у країнах Європи і США у ХХ ст. 

Загальна характеристика основних напрямків політичної думки ХХ ст. 

Політичні теорії держави. Теорія конвергенції (Збігнев Бжезинський, Раймон 

Арон, Джон Гелбрейт, Питирим Сорокін та ін.). Теорія «плюралістичної 

демократії» (Ральф Дарендорф, Моріс Дюверже, Гарольд Ласкі та ін.). Теорія 

еліт італійських політологів Вільфредо Парето і Гаетано Моски. Технократичні 

концепції. «Революція менеджерів» Дж. Бернхема. Концепція влади і 

бюрократії (Макс Вебер, Мойсей Острогорський, Роберт Міхельс, Артур Бентлі 

та ін.). 

Політико-правова ідеологія фашизму та націонал-соціалізму. Теорія 

історичного процесу як боротьби націй і рас за існування і самозбереження. 

«Національний соціалізм» і державний контроль за працею і капіталом. Ідея 

«правової держави» націонал-соціалістів. Тоталітарна модель політичної 

системи. Соціально-політичні ідеї Дж. Джентіле і Б. Муссоліні.  

Політичні ідеї лівого революціонаризму. Франкфуртська школа. 

Політичні ідеї «нових лівих» 1960-1970 рр. (Герберт Маркузе, Жан-Поль Сартр, 

Чарльз Райт Міллс та ін.). 

Політичні ідеї соціал-демократичного руху. Соціалістичний інтернаціонал 

(1951 р.). Ідея «демократичного», «гуманного» соціалізму, «народного 

капіталізму» (Гарольд Ласкі, Джон Стречі, Карл Реннер, Бруно Піттерман та 

ін.). 

Тема 18. Політичні ідеї представників популізму.  

Загальна характеристика феномену популізму. Фермерський популізм в 

США (Г. Джордж, І. Доннеллі, М. Е. Ліз, Т. Е. Уотсон, Дж. Б. Уівер). 

Політичні ідеї популізму в Азії, Африці та Латинській Америці. Принципи 

нації, народовладдя і народного благоденства Сунь Ятсена (Китай). Політичне 

вчення Махатми Ганді (Індія). 

Ідеї панарабізму і «арабського соціалізму» в теорії Муаммара Каддафі 

(Лівія). «Африканський соціалізм» Леопольда Седара Сенгора (Сенегал). 

Гамаль Абдель Насер про «демократичне, соціалістичне, кооперативне 

суспільство» (Єгипет). Ідеї антиколоніалізму і «африканського соціалізму» 

Кваме Нкруме (Республіка Гана). 

Латиноамериканський популізм. Політична ідеологія апризму. Політичні 

погляди А. де ла Торре (Перу). Жетулізм і перонізм. Політичні погляди 

Ж. Д. Варгаса (Бразилія). Політична доктрина Х. Д. Перона (Аргентина). 

Популізм Л. Карденаса (Мексика).  Політичні ідеї У. Чавеса (Венесуела). 

Засади популізму в сучасних європейських країнах. Східноєвропейські 

популісти (О. Лукашенко, В. Жириновський).  

 

ПАРТОЛОГІЯ 

Тема 1. Етапи історичного розвитку політичних партій Передумови 

виникнення і еволюція партії. Етапи становлення теорії політичних партій 

Предмет і завдання навчального курсу. Його місце серед інших політичних 

дисциплін. Взаємозв’язок історії та теорії політичних партій. Соціально-
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історичні передумови виникнення політичних партій. Схема визначення етапів 

історичного розвитку партій М.Вебером. Родові партії, партії як аристократичні 

угрупування, партії як політичні клуби, масові політичні партії. Особливості 

виникнення і формування американських політичних партій. Політичні партії в 

постколоніальних країнах. Теорія “кризи партій” і її критика.  

Виникнення перших політичних партій у стародавньому світі. Політичні 

партії Європи в період буржуазних революцій. Громадсько-політичні 

організації України І половини ХІХ ст. Становлення та розвиток політичних 

партій кінця ХІХ – початку Х ст. Основні функції сучасних політичних партій. 

Основні політичні системи сучасності. Етапи становлення теорії політичних 

партій  

Зародження теорії політичних партій. Трактовка політичних партій в 

англо-американській політичній традиції. Ф.Бекон, Т.Гоббс, Д.Юм, Е.Берк, 

“батьки-засновники” американської політичної системи про політичні партії. 

Формування концепції партій в романо-германських політико-правових 

вченнях. Місце політичних партій у політичних поглядах Ш.Монтеск’є, Ж.-

Ж.Руссо, Е.Сійеса, Г.Гегеля, А.Руге, К.Розенкранца, А. фон Рошау. 

Класифікація партій Й.К.Блунчлі. Формування “класичної” теорії політичних 

партій.  

Партії в теоріях демократії ХІХ ст. А.де Токвіль про партії в американській 

політичній системі. Дж.Ст.Міль про партії і представницьку демократію. Праці 

Г.Еллінека, Г.Кельзена, Г.Трипеля як ідейно-теоретичні передумови 

формування “класичної” теорії партій. “Класична” теорія політичних партій. 

Соціологія політичних партій у працях М.Острогорського, Р.Міхельса, 

М.Вебера. Формування сучасної теорії політичних партій.  

Теорія політичних партій та партійних систем М.Дюверже та Дж.Сарторі. 

Форма та галузь застосування теорії політичних партій. Проект Джанда.  

Тема 2. Суть поняття “політична партія”. Походження партій та їх 

роль в житті суспільства. Елементи (індикатори) політичної партії 

Політичні партії та представницька демократія. Р.Даль про інституційні 

гарантії демократії. Місце політичних партій у політичній системі суспільства. 

Роль партій у житті суспільства. Схема походження політичних партій за М. 

Дюверже. Партії внутрішнього (парламентського) і зовнішнього 

(позапарламентського) походження. Складові генетичної моделі походження 

партій. М.Педерсен про бар’єри розвитку партій (фази репрезентативності). 

Підходи до визначення політичних партій. Вузьке та широке визначення партій.  

Суть поняття елементів (індикаторів) політичної партії. Організованість. 

Способи організації партій. Внутріпартійна демократія. Залученість. Членство в 

партії. Вступ в партію та вихід з неї. Стимули партійної діяльності. Фактори 

участі (партисіпітації) членів партії. Узгодженість. Згуртованість та 

фракційність. Автономія партії. Що робить партію незалежною. Проблемна 

орієнтація.”Ліво-права” шкала політичних цінностей.  

Політичний спектр та його конфігурація. Проблемно-орієнтовані партії. 

Класовість. Соціальна база партії. Партійна програма. Функції партійних 

програм. Партійні програми та партійні лідери. Стратегія і тактика. 
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Центр(фокус) звернення політичних партій. Види партійних стратегій. 

Електоральний успіх партії. Місце партії в системі влади. Правлячі та 

опозиційні партії. Урядовий статус. Партійні програми та урядова діяльність. 

Соціальна та правова інституалізація політичних партій. Фактори, що 

визначають рівень інституалізації партії. Два способи легітимації політичних 

партій. Суспільне визнання (лояльність).  

Тема 3. Функції політичних партій та партійне керівництво 

Визначення функцій партій і їх типологія. Виражені та приховані функції 

політичних партій. Функції політичних партій – площини їх активності. 

Функція формування політичних цілей та завдань. Функція артикуляції і 

інтеграції соціальних інтересів. Функція політичної ідентифікації. Функція 

мобілізації мас. Виборча функція (відбір кандидатів, формування виборчої 

програми, структуризація голосів виборців). Функція зв’язку. Функція 

керівництва (партійне керівництво і опозиція). Функції партій в 

недемократичних державах. Функції партій в постколоніальних державах.  

Суть, моделі та принципи партійного керівництва. Вплив виборчої 

системи, форми правління та структури парламенту на характер партійного 

керівництва. “Соціологічний закон” М. Дюверже. Типи партійного керівництва. 

Партійні коаліції і їх типи. Теорія коаліцій. Теорія “кризи партійного 

керівництва” і її інтерпретація. 

Тема 4. Типологія та класифікація політичних партій  та партійних 

систем 

Основні підходи до типології партій. Основні типи політичних партій: 

кадрова партія, масова партія, партія-виборців. Національно-визвольні, 

транзитні партії. Види політичних партій: партія-комітет, партія-громада, 

народна партія, революційна партія, фашистська партія. Джерела та напрямки 

трансформації партій. Класифікація політичних партій: класифікація партій на 

основі їх величини, класифікація партій за рівнем репрезентативності, 

класифікація партій за їх походженням, класифікація партій на основі 

організаційного, класового, ідеологічного критеріїв, класифікація партій на 

основі відношення до політичної системи.  

Визначення поняття “партійна система”. Фактори, що визначають 

конфігурацію партійної системи. Лінії суспільно-політичного розмежування – 

основа партійного поділу. Засадничі основи типології партійних систем. 

Типології партійних систем на основі кількісного та якісного критеріїв. Основні 

типології партійних систем: М.Дюверже, Дж.Блонделя,Дж.Сарторі, Дж.Смітта, 

П.Маєра. Типологія партійних систем перехідних держав.  

Загальні відмінності між різними типами партійних систем. 

Характеристика особливостей однопартійної системи. Тоталітарна, 

авторитарна, догматична однопартійні системи. Однопартійність фашистського 

і комуністичного типів, африканська (постколоніальна) однопартійність. 

Гегемоністська партійна система. Двопартійна система. Американська та 

британська, механічна і метафізична, досконала та модифікована, природна та 

штучна двопартійність. Багатопартійна система і способи її утворення. Виборча 

і партійна системи. Класифікація багатопартійних систем. Основні типи 
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багатопартійності: система поляризованого плюралізму, система обмеженого 

(поміркованого) плюралізму і її різновиди, атомізована (мультипартійна) 

система, система домінуючої партії. Способи визначення конфігурації 

партійних систем. Визначення конфігурації партійних систем на основі 

емпіричних досліджень масового виборця. Визначення конфігурації партійної 

системи на підставі аналізу експертів. Визначення конфігурації партійної 

системи на основі аналізу її елементів. Індекс ефективної кількості партій. 

Індекс агрегації. Індекс фракційності. Індекс урядової істотності. Особливості 

визначення конфігурації партійних систем перехідних суспільств.  

Тема 5. Головні ідеологічні типи політичних партій 

Поняття ідеологія. Основні структурні елементи ідеологічних доктрин. 

Головні політичні ідеології сучасності: лібералізм, консерватизм, соціал-

демократія, комунізм, націоналізм, фашизм. Комунізм як політична ідеологія. 

Комуністична концепція у творах Томаса Мора і Томазо Компанели. 

Характерні ознаки цієї політико-ідеологічної системи. Дві стадії розвитку 

комунізму. Соціал-демократія або демократичний соціалізм. Принципи соціал-

демократії. Ідеї лібералізму в творах Т.Гобса, Дж. Локка, Ш.Монтеск’є. 

Лібералізм як утвердження прав і свобод людини. Характерні риси лібералізму. 

Новий тип лібералізму-неолібералізму. Консерватизм. Причини виникнення 

цієї політичної ідеології. Система цінностей консерватизму в економічній та 

суспільно-політичній сферах. Неоконсерватизм. Націоналізм. Ідеологічні та 

політичні цінності націоналізму. Фашизм. Виникнення фашизму. Визначальні 

ознаки цієї політичної ідеології. Гітлерівський націонал-соціалізм. Неофашизм 

та його форми прояву. 

Тема 6. Політичні партії та рухи України  та формування національної 

свідомості. 

Становлення і розвиток багатопартійності на Західній Україні. Діяльність 

українсько-російської радикальної партії Галичини. Соціал-демократична 

партія  Галичини. Соціал-демократична партія східної Галичини. Українська 

народна трудова партія. Суспільно-політичний рух 50-60-х років. Передумови 

виникнення багатопартійності в Україні. Рух шістдесятників: умови 

виникнення, діяльність. Дисидентський рух на Україні. Суспільно-політичний 

рух в Західній Україні. Діяльність Гельсінської групи. Виникнення 

багатопартійності в Україні (друга половина 80-початку 90-х років ХХ ст.). 

Передумови та причини виникнення багатопартійності. Утворення перших 

політичних партій і громадських організацій. Народний Рух України. Етапи 

розвитку народного руху України. 

Становлення і розвиток Народного Руху України. Етапи його розвитку. 

Заборона діяльності Комуністичної партії. Політичний плюралізм. Стратегічні 

цілі та форми діяльності сучасних політичних партій. Партійна система 

України. Характеристика виборчого законодавства України. Вибори і виборчі 

технології. Електоральне поле України. Вибори і їх політичні наслідки. Фракції 

та депутатські групи українського парламенту. Політичний спектр України. 

Основні риси партійної системи України. Політична палітра сучасної 

Миколаївщини. 
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Тема 7. Сучасні громадські об’єднання та рухи України. 

Масові об’єднання громадян. Організації різних соціально-політичних 

орієнтацій. Структура громадських об’єднань: громадські організації, 

громадські органи, політичні рухи, суспільні рухи. Типологія громадських 

об’єднань. Нові соціальні рухи. Відмінності громадських рухів від партій. 

Поняття об’єднання громадян.. Відмінність об’єднань громадян від інших 

недержавних організацій (професійних спілок, релігійних організацій). 

Обмеження на створення і діяльність об’єднань громадян . Законодавство 

України про об’єднання громадян і його значення в реалізації громадянами 

права на свободу об’єднань. 

Принципи створення та діяльності об’єднань громадян: добровільність, 

рівноправність, самоврядування, законність, гласність. Заборона обмеження 

прав та свобод громадян у зв'язку з їх належністю або неналежністю до 

об’єднань громадян. 

Засновники об’єднань громадян. Членство в об’єднаннях Статут 

(положення) об’єднань громадян, вимоги до нього.  

Державна легалізація об’єднань громадян. Реєстрація та відмова в 

реєстрації. Повідомлення про створення. Символіка об’єднань громадян. 

Припинення діяльності об’єднань громадян. Реорганізація, ліквідація об’єднань 

громадян.  

Галузеві профспілкові об’єднання. Профспілки на новому етапі свого 

розвитку. Незалежні профспілки. Молодіжні об’єднання у державотворчих 

процесах України.  

 

ПРАКТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ 

 

Тема 1.Предмет та специфіка практичної політології 

Теоретична і практичної політологія: спільність об’єкта і різниця в цілях 

дослідження. Прикладна політологія як сукупність теоретичних моделей, 

дослідницьких процедур и політологічих технологій, направлених на 

досягнення реального політичного результату. 

Рівні прикладної політології: методологічний, методичний, процедурний. 

Основні види прикладних політологічних досліджень. Співвідношення 

практичної політології з іншими спеціальними дисциплінами. Моральні 

аспекти прикладних політологічних досліджень.  

Тема 2. Загальна характеристика прикладних політологічних 

досліджень  

Особливості прикладного наукового дослідженння в політології. 

Емпірічний і нормативний аналіз. Основні характеристики наукового 

дослідженння: системність, контрольованість.  

Етапи прикладних політологічних досліджень: операціоналізація теорії; 

выбір адекватних методів досліджень; спостереження за поведінкою; аналіз 

данних; інтерпретація результатів. Аналіз спектра політичних сил. “Лінійна”, 

“таблична” і “динамічна” методики аналізу розташування политичних сил.  

Тема 3. Складання програми прикладного дослідження 
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Необхідність попереднього планування дослідження. Основні елементи 

плану дослідницької програми. Типологія завдань дослідження, особливості 

складання програми пошукового, описового та пояснювального  дослідження. 

Врахування в программі дослідження альтернативних конкуруючих гіпотез. 

Експериментальні програми дослідження. 

Тема 4. Проблема вибірки в прикладному політологічному 

дослідженні 

Поняття вибірки. Формування простої вибірки з допомогою таблиці 

випадкових чисел. Систематична випадкова вибірка.  

Тема 5. Збір данних методом опитування. Інтерв’ю 

Переваги опитувальної методики збирання данних. Типи інформації, 

отриманої шляхом опитування респондентів: факти, судження, відношення. 

Концептуалізація опитування. Схематизація опитування  і вибір способу його 

організації. Основні принципи відбору та підготовки інтерв’ю. Спеціалізоване 

інтерв’ю. 

Тема 6. Контент-аналіз 

Сутність, зміст, мета і завдання контент-аналізу. Підготовка до контент-

аналізу. Змістовний та структурний контент-аналіз. Проблеми, які виникають 

під час контент-аналіза. Можливості використання стандартного програмного 

забезпечення для проведення контент-аналіза. 

Тема 7. Аналіз сутності та змісту політичного процесу 

Поняття політичного процесу. Структурно-функціональний, конфліктний 

та біхевіористський підходи до розуміння і  опису політичного процесу. 

Структурна формула змісту політичного процесу та його основні види. 

Принципи системної методології анализу політичного процесу. 

Тема 8. Політична участь як форма політичного процесу 

Теоретичні засади політичної участі. Місце політичної участі в 

політичному процесі. Політична участь як наслідок політичної соціалізації.  

Вибри як форма політичної участі. Політико-правові основи виборчого 

процесу. 

Тема 9. Політичне прогнозування 

Сутність політичного прогнозування. Форми і типология політичних 

прогнозів. Об’єктивні основи та умови політичного прогнозування. Основні 

принципи і методи політичного прогнозуванн. Основні етапи розробки 

політичного прогнозу. Вірогідний характер політичних прогнозів і проблема їх 

конкретності. 

Тема 10. Политічне рішення: сутність, алгоритм і методи прийняття 

Місце політичного рішення в політичній діяльності. Прийняття 

політичного рішення як область практичної політології. Основні вимоги до 

политичного рішення. Алгоритм прийняття політичного рішення: аналіз та 

оцінка інформації; підготовка альтернативних варіантів; вибір альтернативи і 

формалізація рішення; його здійснення; контроль за виконанням. Створення 

механізму реализації політичного рішення. Особливості прийняття  політичних 

рішень в органах управління і організаціях. 

Тема 11. Підготовка та вибір оптимального політичного рішення 
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Аналіз проблемної ситуації, правила і процедури відбору питань, які 

потребують прийняття рішення. Моделі “раціонального вибору” в процесі 

виявлення єдиного рішення, врахування ціннісних, психологічних та 

іраціональних факторів. Оцінка ступеня політичного ризику.  

Тема 12. Виборча кампанія як об’єкт практичної політології 

Розвиток методів ведення виборчої кампанії в СРСР, Україні, Росії кінця 

80-х – 90-х рр. Загальна характеристика виборчої кампанії. Характеристика 

основних етапів виборчої кампанії. Учасники виборчої кампанії. Правове поле 

виборчої кампанії. Виборче законодавство. Структурно-логічна модель 

виборчої кампанії.Критерії оцінки ефективності виборчої кампанії. 

Тема 13. Проектування ефективної виборчої кампанії. 

Врахування всеукраїнських та місцевих аспектів у виборчих кампаніях, 

особливості ментальності виборців менталітету виборців. Аналіз мотивації, 

очікувань та інтересів учасників виборчої кампанії. Ключові рішення та 

фактори, які впливають на ефективність виборчої кампанії.; “ціна” можливих 

помилок. Інтенсивні методи проектування і організація виборів. Стратегія 

підготовки виборчої кампанії. 

Тема 14. Технологія організації виборчої кампанії 

Розробка стратегії та тактики виборчої кампанії. Формування виборчого 

штабу. Висунення і реєстрація кандидата. Діагностика виборчого округу. 

Визначення ресурсів виборчої кампанії. Розробка  цілей виборчої кампанії. 

Аналіз структури електората і вияв цільових групп (сегментація електората). 

Розробка передвиборчої програми і платформи. Розробка концепції виборчої 

кампанії. Формування іміджу кандидата чи об’єднання. Розробка плану 

рекламної кампанії. Створення основних виступів кандидата. Розробка графіка 

виборчої кампанії. Розробка спеціальних програм. Разработка фінансового 

плану кампанії. Розробка плана координації програми контролю за виконанням 

плана і графіка кампанії. Работа в день виборів: контроль за ходом голосування, 

контроль підрахунку голосів, св’язок із ЗМІ, юридичний супровід, забезпечення 

явки виборців для голосування. Работа після виборів.  

Тема 15. Політичні технології та їх роль у політичному житті 

суспільства. 

Поніття та види політичних технологій. ПР-технології під час виборчих 

перегонів. Поняття виборчої технології. Моделі виборчої технології: ринкова, 

“адмінистративно-командна”,“організаційно-партійна”, неструктурована, 

комплексна.   

Тема 16. Маніпулятивні технології у виборчих кампаніях. 

Теоретичні засади маніпулювання свідомістю мас. Сутність та основні 

ознаки маніпуляції мас. Поняття та основні види деструктивних технологій. 

Поняття політичного маніпулювання. Компромат. Адміністративний ресурс, як 

некоректна технологія влади. Маніпулятивні технології виборчих кампаній 

2004-2012 років. 

Тема 17. Роль та місце ЗМІ у виборчому процесі   

Інформаційна складова виборчої кампанії Можливості засобів масової 

інформації в конструюванні політичної реальності. Політична та управлінська 
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роль ЗМІ в суспільстві. ЗМІ як інструмент впливу на масову політитчну 

свідомість під час виборчої кампанії. Механізми та прийоми маніпуляцій в ЗМІ. 

Тема 18. Політична реклама. 

Теоретико-методологічні проблеми політичної кампанії. Поняття 

політичної реклами. Жанри політичної реклами. Політична рекламна кампанія 

та її складові. Розвиток та становлення політичної реклами в Україні. 

Тема  19. Політичний міф як феномен політичної дійсності 

Теоретико-методологічні підходи до вивчення поняття «політичний 

міф».Структура політичного міфу. Функції політичного міфу. Політичний міф 

як технологія маніпуляції свідомістю мас. 

Тема 20. Політичний імідж. 

Іміджеологія – наука про створення образу. Структура та технології 

формування політичного іміджу. Імідж публічного політика. Основні 

характеристики іміджу політика. Психологічна стуктура іміджу. Зовнішні 

компоненти іміджу. 

Тема 21.Іміджмейкинг в політиці та політичне консультування 

Технології формування іміджу політика і особливості діяльності 

політичного консультанта під час виборчої кампанії. Іміджева стратегія. 

Типажи іміджу. Роль іміджмейкера у створенні позитивного іміджу політика. 

Тема 22. PR в  політичному процесі. 

PR як основа політичного процесу.  Підходи до визначення PR. Роль PR в 

політичній кампанії. Зв’язки з громадкістю та реклама. Основні технологічні 

моменти PR. 

Тема 23. Досвід і уроки виборчих кампаній в Україні 

Аналіз виборчих кампаній: вибори народних депутатів до Верховної Ради 

(1994, 1998, 2002, 2006, 2007, 2012 рр.). Порівняльний аналіз політичних 

технологій, використаних під час виборів Президента України (1994, 1999, 

2004, 2010 рр.). Основні підсумки виборів в 1994-2014 рр.: аналіз сценаріїв і 

моделей регіональних виборчих кампаній. 

 

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ 

 

Тема 1-2. Соціологія політики в системі наук. Соціологія політики в 

історії політичної думки.  Класичні соціологічні теорії політики кінця ХIХ 

-  ХХ століття. 

Соціологія політики як наукова і учбова дисципліна. Предмет, 

методологія, проблемне поле і методи соціології політики. Статус соціології 

політики в системі соціологічних наук. Співвідношення соціології політики з 

іншими загальними і спеціальними соціологічними дисциплінами. 

Дослідницька база і категоріальний апарат сучасної соціології політики. 

Соціально-філософські і соціо-культурні витоки соціології політики. Етапи 

становлення і розвитку соціології політики. Соціоцентрична парадигма 

політики. Проблеми соціального виміру політики в історії політичної думки. 

Концепції індивіда як суб'єкта політики. Концепції соціальної і політичної 
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нерівності. Концепції держави як суб'єкта політики. Елітиська традиція 

політики в історії політичній науки. 

Політика і влада як об'єкт соціології кінця ХIХ – початку  ХХ століття. 

Основні школи і напрями політичної соціології. Класова теорія політики і 

держави К.Маркса. Соціально-економічні основи політики. Класові інтереси і 

політична боротьба. Теорія демократії і диктатури пролетаріату. Елітиська 

теорія політики В. Парето і Г. Моска. Поняття політичної еліти і маси. Теорії 

рівноваги і політичного лідерства В. Парето. Наука і політика. Критика 

сцієнтизму  В. Парето. Соціологія влади, держави і політики в працях М. 

Вебера. Поняття "Ідеального типу" і його роль в сучасній політичній соціології. 

Теорії панування, державній бюрократії і "вождистської" демократії в працях 

М. Вебера. Соціологічний аналіз масових демократичних організацій Р. 

Міхельса. Демократичні організації і олігархізація структур влади. «Залізний 

закон олігархії.» 

Етапи становлення і розвитку соціології політики в Росії. Дореволюційний 

(дорадянський) період. Проблеми держави, влади, демократії, 

парламентаризму, політичної участі в працях М. Острогорского, Б. Чичерина, 

М. Ковалевського, Н. Коркунова, В. Леніна. Проблеми держави і демократії в 

радянський період. Соціально-філософські і соціо-культурні витоки соціології 

політики в Україні та Росії. Основні проблемні поля сучасної соціології 

політики в країнах пострадянського простору. 

Тема 3. Соціологія влади. Соціологія політичних партій та рухів. 

Основні проблемні поля сучасної соціології політики. Системний і 

структурно-функціональний аналіз політики. Інституціоналізм і 

неоінституціоналізм в політиці. Проблеми держави, політики, влади і 

політичної участі в структуралізмі і пост структуралізмі.  Поняття влади. 

Принципи і функції влади. Співвідношення державної і політичної влади. 

Суб'єкти і об'єкти влади. Влада і авторитет, влада і мораль. Влада і примус. 

Влада як засіб комунікації. Легітимність і ефективність влади. Інтереси 

соціальних груп і влада. Проблема розподілу влади. Способи реалізації влади 

Тема 4.   Політична система суспільства  та політичні режими. 

Поняття і функції політичної системи. Основні елементи політичної 

системи : інститути, стосунки, дії, погляди, норми. Держава як інститут 

політичної системи. Групи інтересів в політичній системі. Типології політичних 

систем. Передумови і типи змін політичних систем.  

Поняття і типи політичних режимів. Соціологічний аналіз політичних 

режимів. Авторитарні режими ідеальні моделі і реальна практика. 

Демократичні режими: критерії і типології. Умови і передумови переходу від 

авторитарних режимів до демократичних. Концепція умов демократії С. 

Ліпсета. Економічні і історичні умови демократії 

Тема 5. Соціологія сучасної держави. 

Держава як об'єкт сучасної політичної соціології. Логіка розвитку держави. 

Поняття і ознаки національної держави. Типи національних держав. Унітарна, 

федеральна і конфедеративна держава. Національна держава і права людини. 
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Національна держава в умовах глобалізації. Криза національної держави. 

Держава і політичний екстремізм. Держава і міжнародний порядок. 

Тема 6. Соціологія політичних партій  та соціальних рухів і 

організацій 

Поняття політичної партії. Проблема партії в історії соціологічної і 

політичної думки. Функції партій. Типології політичних партій. Політичні 

партії і розвиток демократії. Політичні партії і організовані групи інтересів. 

Партії і парламентаризм. Ефективне число партій. Проблеми кризи партій  

Місце і роль соціальних рухів і організацій в політичній системі сучасного 

суспільства. Соціальна база. Умови і межі перетворення на політичні партії. 

Проблема політичного конфлікту і консенсусу. Блокові програми - постійна або 

змінна величина. Групи тиску : зміст і типи. Групи тиску і лобізм. Методи 

лобістської діяльності. Становлення і розвиток лобістської діяльності в Україні. 

Тема 7. Соціологія політики і сучасна політична практика 

Політичні традиції і розвиток громадського життя. Теоретичний і 

методичний рівень досліджень - необхідна основа в розумінні і прогнозуванні 

політичних ситуацій. Політична теорія і політична практика : форми співпраці 

вчених, дослідницьких центрів, органів влади і громадськості. Політика як 

покликання і як професія. Підготовка кваліфікованих фахівців в області 

вивчення політики. Проблема створення кадрового резерву політичних лідерів 

усіх рівнів. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Список 

допущених до додаткового вступного випробування ухвалюється рішенням 

приймальної комісії, про що складається відповідний протокол, та складається 

з абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). Голова фахової 

атестаційної комісії, який відповідає за проведення вступного випробування, 

попередньо складає необхідні екзаменаційні матеріали: програми співбесід, 

екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповіді вступника. Екзаменаційні 

білети складаються відповідно до Програм додаткових вступних випробувань. 

Програми додаткових вступних випробувань оприлюднюються на офіційному 

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

вступні випробування проводяться у строки, передбачені Правилами прийому 

до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2019 році. Розклад проведення додаткових 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 пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв 

та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями та формами 

навчання. На додаткове вступне випробування вступник з&#39;являється з 

паспортом. Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводяться 

http://www.mdu.edu.ua/
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не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає 

голова фахової атестаційної комісії згідно з розкладом у день іспиту. Вступник 

одержує екзаменаційний білет, який містить 3 питання з дисциплін, що є 

профільними для відповідної спеціальності. На кожне питання треба дати 

вичерпну відповідь. Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають 

правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди 

підписується вступником та членами відповідної комісії. Інформація про 

результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. 

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, 

при цьому кожне питання оцінюється в 33 бали. Якщо абітурієнт набрав 0 

балів з будь-якого питання, то вважається, що додаткове вступне 

випробування не складено. Абітурієнти допускаються до складання фахових 

випробувань із профільних дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови 

успішного проходження додаткового вступного випробування, тобто за умови 

набору кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який становить 75 

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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