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І. Загальні положення

«Політологія», як складова блоку соціо-гуманітарних дисциплін, є обов’язковим 
предметом, що вивчається в вищих навчальних закладах України.

Предметом «Політології» як навчальної дисципліни є вивчення об’єктивних 
закономірностей світового політичного процесу, політичних відносин в окремих країнах і 
групах держав; відносини між класами, державами, націями, де головне завдання полягає в 
тому, щоб утримати, зберегти або завоювати владу; способи управління соціально- 
політичними процесами.є вивчення об’єктивних закономірностей світового політичного 
процесу, політичних відносин в окремих країнах і групах держав; відносини між класами, 
державами, націями, де головне завдання полягає в тому, щоб утримати, зберегти або 
завоювати владу; способи управління соціально-політичними процесами.

«Політологія» покликана дати політологічну освіту студентам, метаякої є вивчення 
сутності, історії, теорії і методології політичної діяльності і поведінки. Вміти орієнтуватися в 
основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати 
характеристику українським політичним вченням, мати уявлення про сутність політичного 
життя, політичних відносин і процесів, про об’єкт і суб’єкт політики, знати права людини і 
громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави і суспільства, 
мати уявлення про процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку, 
місце, роль і статус України в сучасному світі, володіти навичками політичної культури, 
вміти застосовувати політичні знання в своїй професійній і громадській діяльності. Серед 
завдань, що постають з мети політологічної освіти і потребують розв’язання, наступні:
• засвоїти методологію вивчення діяльності і розвитку політичних систем і політичних 

процесів;
• вміти орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямках 

розвитку політології, мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин 
і процесів;

• вміти робити аналіз політичного життя, знати геополітичну обстановку, місце і роль, 
статус України в сучасному політичному світі;

• набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності.
Програмою курсу «Політологія» передбачено вивчення основнихпитань теорії 

політики -  теоретичний блок: предмет, основні поняття політології, структура та функції 
політики, основні школи та концепції політології; історичний блок -  історія світової та 
української політичної думки: розвиток світової політичної думки від античних часів до 
наших днів із висвітленням найвидатніших політологічних досягнень; історичний та 
актуальний зрізи розвитку української політичної думки у її взаємозв’язках зі світовою 
політичною думкою.

ІІ. Організаційно-методичні рекомендації
Тест з «Політології» містить 20 тестових завдань, за кожне з яких можна отримати 10

балів.
До кожного завдання пропонується 3-5 варіантів відповіді, серед яких є правильні (у 

формулюванні завдання зазначається, що правильних відповідей більше, ніж одна). Завдання 
вважається виконаним правильно, якщо учасник вибрав і позначив правильні варіанти 
відповіді у бланку відповідей. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо у 
завданні, де більш, ніж одна правильна відповідь: а) позначено неправильну відповідь; б) 
відповідь не позначено взагалі, а у завданні, де лише одна правильна відповідь: а) позначено 
неправильну відповідь; б) позначено більш, ніж одну відповідь (навіть якщо серед них 
правильна); в) відповідь не позначено взагалі. Кожне правильне тестове завдання оцінюється 
в 5 балів.

На виконання тесту з політології відведено 120 хвилин.
Система оцінювання окремих завдань і тесту в цілому 

Алгоритм оцінювання: 20*10 = 200 балів.



Шкала оцінок якості засвоєння навчального матеріалу

За шкалою ECTS За 100-бальною шкалою За національною 
шкалою

А 90-100 відмінно

В 80-89 добре

С 75-79

Б 66-74 задовільно

Е 60-65

БХ 0-59 незадовільно

Теорія політології

1. Предмет та об’єкт політології як науки. Методи та функції політології.
2. Основні парадигми політичної науки. Поняття та розуміння політики.
3. Політика як суспільне (соціальне) явище.
4. Сутність, структура та функції політичної ідеології.
5. Ідеологічні течії у сучасному світі: лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм, 

фашизм, комунізм.
6. Державотворення в Україні та національна ідея.
7. Функціонування ідеології у тоталітарному та демократичному суспільствах.
8. Світогляд, ідеологія та політика: особливості взаємовпливу та взаємозв’язку. Основні 

ідеологічні теорії сучасності.
9. Основні концепції (етимологія) політичної влади.
10. Структура та функції політичної влади. Способи існування, форми та методи 

здійснення влади.
11. Зміст концепції поділу влад. Концепція політичної легітимності М. Вебера.
12. Державна влада, як вища форма політичної влади.
13. Поняття демократії. Витоки, зміст та основні форми.
14. Політичні принципи і інститути демократії. Сучасні концепції демократії.
15. Історичні форми і моделі демократії. Демократія як політичний режим.
16. Демократія в Україні: від ідеалу до реальності
17. Сутність, типологія та функції політичних партій. Партійні системи: поняття, 

типологія.
18. Громадсько-політичні об’єднання та рухи.
19. Проблеми технологізації політичних партій, громадсько-політичних об’єднань та рухів.
20. Сутність і функції держави. Основні концепції походження держави.
21. Роль держави в політичній системі суспільства.
22. Основні ознаки та принципи правової держави.
23. Поняття, сутність політичного режиму. Автократичні політичні режими.
24. Характеристика політичного режиму в сучасній Україні.
25. Сутність політичної системи суспільства.
26. Політичний процес: поняття та структура.
27. Виборчий процес та виборчі системи як способи реалізації політичного процесу.
28. Політичні технології.
29. Політична діяльність як різновид людської діяльності.



Історія політичної думки

1. Політична думка Стародавнього світу.
2. Політична думка Стародавнього Китаю, Індії.
3. Політична думка Стародавньої Г реції та Риму.
4. Політичні вчення доби Раннього християнства.
5. Особливості політичної думки Середньовіччя.
6. Політичні ідеї мислителів Київської Русі.
7. Розвиток політичної думки періоду Галицько-Волинського князівства та Литовсько- 

Польської держави.
8. Політико-правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.
9. Значення Києво-Могилянської академії як осередку культури і освіти.
10. Основні напрями української політичної думки середини ХVІ-ХХ ст.
11. Ознаки демократизму української політичної думки ХVІ-ХVШ ст.
12. Становлення політичної думки Нового часу.
13. Політична думка Новітнього часу - сучасна зарубіжна політологія.
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