
Питання до кваліфікаційного іспиту з політології
для студентів ОПП «Політологія» 

освітнього ступеня «бакалавр» філософського факультету 

1. Предмет і структура політології як науки.
2. Основні методи політологічних досліджень.
3. Основні категорії і функції політології.  
4. Місце політології в системі наук про суспільство.
5. Політичні вчення в Давньому Китаї (Лао-цзи, Конфуцій, Шан Ян, Мо-цзи).
6. Політичні вчення в Давній Індії («Закони Ману», «Артхашастра»).
7. Політичні вчення в Давній Греції (Платон, Аристотель).
8. Політичні вчення в Давньому Римі (Цицерон, Марк Аврелій).
9. Політичні вчення в період європейського Ренесансу (Т. Мор, Т. Кампанелла,

Н. Макіавеллі, Ж. Боден).
10.Політичні вчення в Англії ХVII–XIX століття (Т. Гоббс, Дж. Локк, І. Бентам).
11.Політичні  вчення  у  Франції  ХVIII  –  XIX  століття  (Ш.-Л. Монтеск’є,  Ж.-

Ж. Руссо, А. де Токвіль).
12.Політичні вчення в Німеччині ХVIII–XIX століття (І. Кант, Г. Гегель).
13.Політична думка за доби Київської Русі («Руська правда» Ярослава Мудрого,

політичний зміст «Повчання» Володимира Мономаха).
14.Політична думка  України в  литовсько-польську та  польсько-козацьку добу

(С. Оріховський-Роксолан, І. Вишенський, «Конституція» П. Орлика).
15.Політична думка діячів Кирило-Мефодіївського товариства (М. Костомаров,

Т. Шевченко).
16.Політичні ідеї І. Франка.
17.Політичні ідеї М. Драгоманова.
18.Політичні ідеї М. Грушевського.
19.Політичні ідеї В. Винниченка.
20.Теоретичні витоки поняття «політика» (Платон, Аристотель, М. Вебер).
21.Політика як policy, politics та polity.
22.Концепції політики (директивна, функціональна, комунікативна).
23.Соціальні, інституціональні та функціональні суб’єкти політики.
24.Функції політики: управління, інтеграції, визначення цілей, соціалізації.
25.Поняття і види влади.
26.Концепції  політичної  влади  (реляціоністська,  телеологічна,  системна,

біхевіоралістська).
27.Підходи  до  пояснення  природи  влади  (біологічний,  антропологічний,

політологічний).
28.Ознаки політичної влади.



29.Функції  політичної  влади  (інтегративна,  регулятивна,  мотиваційна,
консолідуюча, стабілізаційна).

30.Поняття  ресурсів  політичної  влади  та  їх  різновиди  (утилітарні,  примусові,
нормативні).

31.Механізми реалізації політичної влади (панування, керівництво, управління,
контроль).

32.Легальність та легітимність політичної влади.
33.Сутність, типологія та функції політичних конфліктів.
34.Основні шляхи подолання політичних конфліктів.
35.Поняття, структура та функції політичної системи.
36.Концепції політичної системи (Д. Істон, Г. Алмонд).
37.Типології  політичних  систем  Г.  Алмонда  (англо-американська  політична

система, континентально-європейська політична система).
38.Політична система сучасної України.
39.Поняття політичної ідеології та її функції.
40.Класичний лібералізм (Дж. Локк, Б. Констан, Дж. С. Мілль).
41.Неолібералізм (Ф. А. фон Ґайєк, Л. фон Мізес).
42.Класичний політичний консерватизм (Ж. де Местр, Е. Берк).
43.Український політичний консерватизм В. Липинського.
44.Неоконсерватизм (Д. Белл, І. Крістолл).
45.Політична ідеологія комунізму (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін).
46.Політична ідеологія соціал-демократії (К. Каутський, Е. Бернштейн).
47.Теоретичні засади націоналізму (Е. Ґеллнер, Е. Сміт).
48.Український націоналізм М. Міхновського.
49.Інтегральний український націоналізм Д. Донцова.
50.Поняття та функції політичних еліт.
51.Концепції та типології політичних еліт (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс).
52.Поняття та функції політичного лідерства.
53.Концепції політичного лідерства (ситуативна, конституентів (послідовників),

психологічна).
54.Типологія  політичних  лідерів  М. Ґерманн  (лідер-прапороносець,  лідер-

служитель, лідер-торгівець, лідер-пожежний).
55.Держава як політичний інститут.
56.Основні  концепції  походження  держави  (патріархальна,  договірна,

насильницька, психологічна).
57.Ознаки  держави  (суверенітет,  територія,  населення,  публічна  влада,

легальний примус).
58.Поняття  державного  устрою  та  його  форми  (унітарна,  федеративна,

конфедеративна).
59.Форма державного устрою сучасної України.
60.Поняття форми державного правління.
61.Монархія як форма державного правління. Типи монархій.



62.Республіка як форма державного правління. Типи республік.
63.Форма державного правління в сучасній Україні.
64.Парламентаризм в системі сучасної держави.
65.Поняття політичного режиму та його різновиди.
66.Поняття та ознаки демократії як політичного режиму.
67.Форми демократії (представницька, пряма, демократія участі).
68.Основні політологічні концепції демократії.
69.Формування демократичного політичного режиму в сучасній Україні.
70.Поняття і ознаки авторитарного політичного режиму.
71.Поняття та ознаки тоталітарного політичного режиму.
72.Класичні  форми  тоталітарних  політичних  режимів  (фашистський,

комуністичний, нацистський).
73.Правова держава та проблеми її побудови в Україні.
74.Сутність, структура і функції політичної культури.
75.Концепція громадянської культури Г.Алмонда і С.Верби.
76.Сутність і структура політичної свідомості.
77.Поняття  та  ознаки  політичних  партій  (організаційна  структура,  програма

діяльності, правовий режим функціонування, членство в партії).
78.Функції політичних партій.
79.Багатоманітність типологій політичних партій.
80.Поняття  партійної  системи  та  її  типи  (типологія  М. Дюверже,  типологія

Дж. Сарторі).
81.Партійна система сучасної України.
82.Поняття  та  демократичні  принципи  виборів  (вільне  волевиявлення,

загальність, рівність, таємне голосування).
83.Поняття та різновиди виборчих систем (мажоритарна, пропорційна, змішана).
84.Вибори Президента України.
85.Вибори до Верховної Ради України.
86.Суб’єкти виборчого процесу в Україні.
87.Поняття та принципи функціонування громадянського суспільства.
88.Громадські організації і рухи в структурі громадянського суспільства.
89.Волонтерський рух в Україні.
90.Співвідношення  понять  «міжнародні  відносини»,  «міжнародна  політика»,

«світова політика».
91.Ознаки та принципи міжнародних відносин.
92.Типи та рівні міжнародних відносин.
93.Держава як суб'єкт міжнародних відносин.
94.Поняття та основні принципи зовнішньої політики держави.
95.Суб’єкти та цілі зовнішньої політики.
96.Поняття, ознаки та типи міжнародних конфліктів.
97.Поняття  та особливості національних інтересів України.
98.Участь України в міжнародних організаціях.



99.Основні поняття та підходи до визначення понять «географічний чинник» та
«геополітика».

100. Теоретичні школи геополітики (німецька, англо-американська, українська).


