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Вступ 

Предмет «Політологія» є нормативною навчальною дисципліною в усіх 

вишах України. Це один із найважливіших здобутків людського розуму, без 

якого неможливе існування суспільства. У сучасному розумінні – це 

науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і 

організується політичне життя держави і суспільства. 

Нині в Україні політологія – одна з провідних дисциплін у системі 

гуманітарної освіти. Вона зайняла чільне місце в системі підготовки  

висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя. 

Нагромаджений досвід роботи викладачів, кафедр в навчальних 

закладах свідчить про необхідність подальшого вдосконалення форм і 

методів викладання та вивчення цього курсу, ставиться завдання узагальнити 

і уточнити його структуру. 

Основними принципами викладання та вивчення політології мають 

стати ті, які викристалізувані зарубіжним та вітчизняним досвідом розвитку 

гуманітарної науки, освіти та виховання, які доведені теорією та перевірені 

практикою. Серед них – фундаментальність, системність, єдність логічного 

та історичного, національного та загальнолюдського, суспільного та 

особистого, теорії та практики, навчання та виховання. Усі вони мають 

забезпечити людино творчий характер політологічної освіти. 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Політологія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми бакалавра за спеціальністю  

051 «Економіка».  

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теорії політології і 

сучасних поліваріантних політичних процесів та явищ у світі і Україні. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання та вивчення політології мають стати ті 

принципи, які викристалізувані зарубіжним та вітчизняним 

досвідом розвитку гуманітарної науки, освіти та виховання, які 

доведені теорією та перевірені практикою. Серед них – 

фундаментальність, системність, єдність логічного та 

історичного, національного та загальнолюдського, суспільного та 

особистого, теорії та практики, навчання та виховання. Усі вони 

мають забезпечити людинотворчий характер політологічної 

освіти та формувати у здобувачів політичну культуру і 

свідомість. 

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати 

системні знання про сутність політичного життя, політичних 

відносин і процесів, про суб’єкт і об’єкт політики; знати права 



людини і громадянина, суть і значення політичних систем і 

режимів у житті держави та суспільства. 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми  студенти 

повинні: 

знати: об’єкт, предмет і методи політичної науки, чітко 

оперувати і володіти понятійно-категоріальним апаратом, 

процеси міжнародного політичного життя, геополітичний 

простір, місце, роль і статус України в сучасному політичному 

світі; 

    вміти: визначити теоретичні, духовні, прикладні та 

інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і 

функції в підготовці політичних рішень, володіти навичками 

політичної культури, вміти застосовувати політичні знання в 

своїй професійній громадській діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, 4 

кредити ЄКТС. 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

  Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади політології. 

Тема 1. Предмет, структура та інструментарій політології. 

Визначення предмету політології. Суб’єкт-об’єкт політичного життя. 

Структура курсу політологія та його основні завдання. Методика і 

методологія, категорії, закони і закономірності та функції політології.  

Місце і роль політології в системі суспільствознавчих дисциплін: 

взаємозв’язок та взаємозалежність. Зростання ролі політичних знань в 

українському суспільстві. 

Тема 2. Політична діяльність і політичний процес. 

Політична діяльність як спосіб існування політичного життя. 

Структура політичної діяльності: суб’єкти та об’єкти, мотиви і способи їх 

взаємовпливу. Форми політичної діяльності: управлінська, виконавча, 

законодавча, судова, контрольна та інші. 

Визначення, сутність і структура політичного процесу, характеристика 

його суб’єктів та об’єктів. Функціональний зміст політичного процесу: 

лобізм, корупція, опозиція, надзвичайний стан, круглий стіл. Міжнародний 

політичний процес. Політична модернізація в сучасній Україні. 

Тема 3. Суспільно-політичні конфлікти та шляхи їх подолання. 

Поняття політичного конфлікту. Теорії політичних конфліктів К. 

Маркса, А. де Токвіля, Г. Зіммеля, Г. Парсонса, Р. Дарендорфа. Позитивні і 

негативні функції конфлікту. Суб’єкти конфліктів. Типологія конфліктів. 

Стадії конфлікту.  



Управління конфліктом. Способи урегулювання конфліктів. Основні 

шляхи досягнення національної і соціально-політичної злагоди у сучасному 

українському суспільстві. 

Змістовий модуль 2. Функціональні основи політичної системи 

суспільства. 

Тема 4. Влада і політичний режим. 

Влада як суспільне явище. Поняття і суть влади, основні концепції 

влади. Народ – джерело і носій влади. Соціальне призначення влади. Основні 

види влади: політична, економічна, духовна, сімейна. Функції влади. 

Співвідношення державної і політичної влади. 

Поняття політичного режиму: його сутність та основні компоненти. 

Основні типи політичних режимів сучасності: тоталітарні, авторитарні, демо-

кратичні. Динаміка політичних режимів. Основні риси політичного режиму в 

Україні на сучасному етапі. 

Тема 5. Політична система суспільства. 

Генезис, еволюція, сучасні концепції і моделі поняття та сутності 

політичної системи суспільства. Політична система як механізм формування 

і функціонування влади в суспільстві. Основні елементи політичної системи, 

її інституційна, інформаційно-комунікаційна і нормативно-регулятивна 

підсистеми. Типологія політичних систем сучасного світу. Формування та 

функціонування політичної системи українського суспільства, особливості її 

сучасної трансформації. 

Тема 6. Держава як основний інститут політичної системи 

суспільства. 

Походження, зміст та сутність держави. Позакласовий, класовий та 

загальноцивілізаційний підходи до аналізу сутності походження держави. 

Основні ознаки і функції держави. Історичний розвиток української держави. 

Форми державного правління і державного устрою.  

Державні інститути та органи. Класифікація органів державної влади. 

Конституція України про основні засади державності. 

Тема 7. Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання і 

рухи. 

Історичні умови виникнення політичних партій. Поняття, типологія та 

функції політичних партій. Сутність та типи партійних систем. Партійна 

система в сучасній Україні. Становлення багатопартійності в умовах 

суверенної України. 

Громадсько-політичні об’єднання та рухи, їх сутність та роль у 

політичному житті суспільства. Виникнення громадсько-політичних 

організацій, їх типологія, організаційна структура, основи діяльності. 



Роль і місце громадсько-політичних організацій, політичних партій при 

структуруванні українського суспільства. 

Змістовий модуль 3. Загальнонаціональні та світові політичні 

процеси. 

Тема 8. Політичні еліти і політичне лідерство. 

Наукове обґрунтування елітаризму. Генеза ідей політичного елітизму. 

Типологія політичних еліт. Системи формування та змін політичних еліт. 

Передумови ефективної діяльності політичних еліт. Сутність політичного 

лідерства. Теорії політичного лідерства. Характерні риси і функції 

політичного лідера. Типологія політичного лідерства.  

Особливості політичного лідерства в Україні. 

Тема 9. Етнополітика і міжнаціональні відносини. 

Сутність і особливості соціально-етнічних відносин. Взаємозв’язок 

етнічного, національного і соціального в суспільстві. Етносоціальна 

структура суспільства: нація, національні та етнічні групи. 

Етнонаціональна політика: мета, принципи, проблеми. Нація та 

держава. Національний суверенітет. Взаємозв’язок національної, соціальної, 

економічної та демографічної політики. Етнополітичні конфлікти: характер, 

причини виникнення та шляхи їх вирішення.  

Етнополітична реальність сучасної України. Характерні особливості  

закріплення в Конституції України та законодавчих актах сучасного стану 

відродження української нації, прав і свобод інших народів. Міжнаціональні 

відносини в Україні і проблема консолідації та злагоди поліетнічного 

суспільства. 

Тема 10. Україна у сучасному геополітичному просторі. 

Геополітичне становище України, її зовнішньополітична діяльність. 

Захист інтересів суверенітету  України в усіх сферах міжнародних відносин. 
З’ясування і реалізація міждержавних і міжнародних інтересів шляхом 

дипломатичних служб і відносин.  

Україна як повноправний суб’єкт міжнародних відносин та можливі 

наслідки її інтеграції в єдиний Євразійський простір. Україна у міжнародних 

і європейських союзах, організаціях, об’єднаннях. 

Змістовий модуль 4. Прес-конференції. 

Теми: 1, 4, 6, 7, 9. 

 

Змістовий модуль 5. ІНДЗ (Реферати). 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

        Засоби діагностики успішності навчання – тестові завдання, модульні 

контрольні роботи та усні опитування, домашні завдання, реферати, ККР, 

РКР, участь у наукових конференціях, наукових гуртках, екзамен. 

 

  ТЕСТИ ДО ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ: 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. 

1. Термін „політика” означає:  

1) взаємовідносини різних соціальних груп людей з приводу боротьби   за 

владу, за її взяття і використання для реалізації інтересів і потреб 

2) використання влади з боку еліти суспільства 

3) прийняття державою рішень та контроль її з боку населення 

4) забезпечення для населення суспільного вибору 

5) організація та проведення виборів та незалежний контроль за їх 

здійсненням 

2. Політику можна охарактеризувати як:  

1) складна і багаторівнева система суспільних відносин 

2) одна із сфер життєдіяльності суспільства 

3) взаємодія соціальних, етнічних та вікових груп населення між собою і 

владою 

3. Політологія зосереджує увагу на дослідженні політики держави тому,  

    що:  

1)  держава відіграє важливу роль у житті суспільства 

2)  держава є головною і найсучаснішою формою політичної організації 

суспільства 

3)  держава має багатогалузеву структуру 

4)  політика держави більш важлива ніж політика партій, громадських 

організацій і  рухів  



5)  у світі існує багато політичних режимів,  форм правління і територіально-

адміністративного облаштування держав 

4. Політична наука акцентує увагу на дослідженні таких проблем:  

1) сутність влади, її риси і функції 

2) конфлікти в житті суспільства та шляхи їх розв’язання 

3) політична система суспільства 

4) відповідність політичних ідеалів і концепцій політичним цінностям 

конкретного суспільства та принципам гуманізму 

5. В полі зору політології знаходяться такі проблеми:  

1) геополітична трансформація світу 

2) політична соціалізація особи 

3) „постмодернізм” в сучасній світовій культурі 

4) одержавлення та роздержавлення в житті суспільства 

6. Зростання ролі політичних знань в українському суспільстві пов’язане з 

    такими факторами: 

1) засилля в радянському, в т.ч. й українському суспільстві монотеорії – 

марксизму 

2) повернення України до буржуазного ладу, якому притаманна економічна, 

політична та ідеологічна багатоманітність 

3) технічне і технологічне відставання української економіки від світового 

рівня 

7. До функцій політології відносяться: 

             1) виконання інтересів політично пануючого класу (еліти) 

             2) методологічна – визначення способів, методів і принципів 

                 теоретичного дослідження політики та практичної реалізації 

                 набутих знань 

             3) світоглядна  – визначення норм політичної поведінки і культури 

                 соціальних суб’єктів 

            4) виховна – виховання політичної поведінки молоді 

            5) теоретико - пізнавальна – вивчення, систематизація, пояснення, 

                узагальнення і оцінка політичних явищ 

            6) дослідження розвитку економіки і соціальних перетворень 

            7) прогностична – спрямованість політології на передбачення 

                тенденції розвитку політичних процесів 

            8) прикладна – вироблення практичних рекомендацій що до шляхів і 

                механізмів реалізації політичних знань  

8. До методів дослідження усіх суспільних дисциплін відносяться: 

1) аналіз і синтез –виокремлення і злиття досліджуваних процесів і явищ 

політики 

2) індукція і дедукція  

3) абстрагування і сходження до конкретного  

4) поєднання історичного і логічного аналізу 

5) мислений експеримент 

6) емпіричні дослідження  

9. До закономірностей політології відносяться: 



1) політико-економічні 

2) політико-соціальні 

3) політико-психологічні  

4) переходу кількісних змін у якісні 

10. До принципів демократичної політики відносяться: 

1) гуманістична спрямованість і моральність у здійсненні політики 

2) поєднання загальнолюдських інтересів із класовими 

3) подолання технократизму 

11.  Найбільш загальні поняття, що покликані виражати суть предмета       

політології, його вузлові пункти, сходинки пізнання: 

        а) методи політології     б) категорії політології   в) суб’єкти пізнання 

12. Встановіть видову належність групових суб’єктів політики: 

   а) базові суб’єкти                1)лідери, владні еліти, структури державної 

влади 

   б) вторинні суб’єкти           2)партії, громадські організації і рухи 

   в) безпосередні суб’єкти    3)класи, нації, соціально-демографічні групи 

13. Визначте які із запропонованих суб’єктів політичного життя –  

а) нації, б) держави, в) класи, г) політичні партії, д) корпоративні групи,  

е) засоби масової інформації – відносяться до: 

  1) соціальних суб’єктів політики 

  2) інституціональних суб’єктів політики 

14. Узгодьте поняття: 

   1) політика     2) політична сфера    3) влада   

з приведеними визначеннями: 

             а) всі явища політичного характеру, простір, де протікають політичні  

                 процеси 

             б) право і реальна можливість здійснювати свою волю, нав’язуючи її  

                 іншим людям 

            в) вид людської діяльності, пов’язаний із боротьбою за владу та її  

                здійснення 

15. Назвіть принцип наукового пізнання об’єктивної дійсності, згідно з яким 

речі і явища мають розглядатися в їх закономірному розвитку, у зв’язку з 

конкретними умовами їх існування:  

    а) системний                       б) історичний             в) порівняльний 

16. Як називається спосіб (підхід) наукового пізнання, під час використання 

якого окремі частини явища розглядаються в нерозривній єдності з цілим:  

    а) аналіз                  б) системний підхід                в) абстрагування 

17. Як називається принцип пізнання, який передбачає вивчення соціальних 

проблем, інститутів, процесів у виникненні, формуванні і розвитку, у зв’язку 

минулого, теперішнього і майбутнього, дослідження загальних тенденцій 

розвитку:  

    а) діалектичний            б) порівняльний              в) об’єктивності 

18. Підберіть назви охарактеризованим методам: 

 А.  Метод, в якому аналіз політичних явищ здійснюється шляхом виявлення 

внутрішніх протиріч, як джерела саморуху єдності і боротьби 



протилежностей, переходу кількісних змін у свідомості суб’єктів політики в 

якісні тощо; 

 Б.  Метод, що передбачає виявлення залежності    політики від суспільства, 

соціальної зумовленості політичних явищ - впливу на політичну систему 

економічних відносин, соціальної структури, ідеології культури; 

В.   Метод, що вивчає   політику шляхом конкретного дослідження поведінки 

окремих осіб, шарів, класів, етносу, а не інституцій. Цей метод широко 

використовує методи природничих наук, конкретної соціології. 

Методи: 1) соціологічний; 2) критико-діалектичний; 3) біхевіористичний 

 

 

Тема 2. 

        1. До видів політичної участі не відноситься: 

1) автономна політична участь  2) масова політична участь 

3) політична мобілізуюча участь 

       2. Основними характеристиками політичного процесу є: 

1) глобальні внутрішні  2) зовнішні внутрішні 3) домінуючі внутрішні 

       3. До конкуруючих виборів відносяться: 

1) засновницькі     2) перегруповуючі „критичні”)      3) всеохоплюючі 

4) нормальні   5) локальні   6) ухильницькі    7) трансактивні 

      4 .Термін „референдум” застосовується тоді, коли голосування 

ініціюється: 

1) урядовим органом  2) за народною ініціативою  

3) органом самоврядування 

      5.До форм непропорційної системи виборів не відноситься: 

1) представницька  2) плюральна  3) мажоритарна 

      6. Умовою і формою політичної діяльності є: 

1) політична культура  2) політичні відносини  3) політичні рішення 

4) політичні інтереси 

      7.До структури політичної діяльності входять: 

1) об’єкт, суб’єкт, інтереси, мета; засіб, свідомість 

2) об’єкт, суб’єкт, дія; мета; засіб; результат 

3)об’єкт, суб’єкт, свідомість, засіб; результат 

8.Узгодьте терміни з їх змістом: 

А) законний порядок, який означає безпосередню участь усіх правомочних 

громадян у виборах  

Б) сукупність засобів, методів і прийомів спеціально формалізованого і 

організованого впливу на електорат, що вможливлюють вплив на його 

електоральну поведінку і спонукають віддати голоси за певного кандидата чи 

партію 

В) порядок обрання члена представницького органу громадянами 

безпосередньо 

Терміни:    а) виборчі технології    б) загальне виборче право   

                  в) пряме виборче право 

9. Визначте демократичні принципи виборчого права: 



            а) майновий ценз                   б) ценз недієздатності, підтверджений 

судовим рішенням  в) таємність голосування      г) обов’язковість 

голосування 

 Регламентована законом політична участь називається: 

а) конвенціональною      б) мобілізованою  в) системною 

     10. Мажоритарна виборна система відносної більшості характеризується: 

а) обраним вважається кандидат, що зібрав не менше, ніж 50% голосів плюс 

один голос 

б) обраним вважається кандидат, що отримав більше голосів, ніж конкуренти 

в) обраним вважається кандидат, що отримав 2/3,  від загального числа 

поданих голосів 

      11. Які принципи виборчого права визначені Конституцією України?: 

а) загальне  б) рівне  в)таємне   г) обов’язкове   д) безпосереднє (пряме) 

12. Розташуйте індивідуальних суб’єктів політичної діяльності в порядку 

наростання рівня їх залученості до політичного процесу ( від найменшої до 

найбільшої):  

     а) громадсько-політичний діяч 

б) громадянин, що бере участь у політиці, виконуючи свої громадські 

обов’язки або працюючи в громадській організації      в) політичний лідер 

г) член політичної організації, що з власної ініціативи включився в політичну 

діяльність 

д) пересічний пасивний громадянин, що частіше виступає в ролі об’єкта, ніж 

суб’єкта політики     е) професійний політик 

13. Почуття, настрої, інстинкти людей не можуть бути імпульсом політичної 

діяльності в умовах демократії: 

а) правильно                 б) неправильно 

14. Дії пересічних громадян, які намагаються впливати на прийняття владою 

політичних рішень або на вибір політичних лідерів: 

                1) референдум         2) політична участь          3) лідерство 

 

15. Визначте вірні твердження: 

                  1) соціально-політичні ролі – це певні способи поведінки індивіда 

(або групи) у соціально-політичному просторі, що здійснюються відповідно 

до соціального статусу та соціально-політичних інтересів 

                  2) у всіх суспільствах завжди виникають два класи людей – клас, 

який править, і клас, яким правлять 

                  3) організація породжує панування вибраних над тими, хто їх 

вибирає 

16. Прагнучи до ідентичних цілей, суперники намагаються випередити одне 

одного, відповідно має місце наступний соціальний процес: 

а) конфлікт              б) конкуренція              в) кооперація 

17. Активна стадія політичної соціалізації – обов’язковий етап загальної 

політичної соціалізації для кожної людини в демократичній державі 

   а) так                     б) ні 

18. Політична участь – це: 



   а) форма будь-якої політичної поведінки 

   б) форма функціонування політичних структур 

   в) дії пересічних громадян, які намагаються впливати на прийняття 

       владних рішень 

19. Щоб суспільна група (елемент соціальної структури) перетворилася на 

групу інтересів (суб’єкта політики) потрібно, щоб вона брала безпосередню 

участь у прийнятті політичних рішень 

  а) так                     б) ні 

 

20. Виборча система, основана на принципі обрання одного представника 

більшістю голосів від кожного виборчого округу:   

                а) мажоритарна система          б) пропорційна система 

21.Виборча система, що передбачає розподіл місць  у парламенті у 

відповідності до кількості отриманих на виборах голосів за партійними 

списками: 

               а) мажоритарна           б) пропорційна      в) пропорційно-

мажоритарна 

22. Виборча система, суть якої полягає у визнанні переможцем на виборах 

того кандидата, який набрав 50% + 1 голос: 

               а) мажоритарна система абсолютної більшості 

               б) мажоритарна система кваліфікованої більшості 

               в) обмежено мажоритарна система                  г) пропорційна 

23. Виборча система, яка передбачає розподіл місць у парламенті у 

відповідності з кількістю отриманих на виборах голосів за партійними 

списками: 

               а) мажоритарна система абсолютної більшості 

               б) мажоритарна система відносної більшості   

               в) обмежено мажоритарна система 

               г) пропорційна                       д) пропорційно-мажоритарна 

  

Тема 3.  

1. Конфлікти інтересів є природним сутнісним явищем сучасної демократії.  

    Вони можуть трактуватися як важливий імпульс для її розвитку: 

1) так           2) ні 

2. Суб’єктами конфліктів можуть виступати: 

1) індивіди 2) малі соціальні групи 3) великі соціальні групи 4) держави  

3. Хто запропонував термін „соціологія конфлікту: 

1) К.Маркс  2) Г.Зіммель  3) Г. Парсонс 

4. Визначте послідовність стадій розвитку політичного конфлікту: 

1) перехід потенційного конфлікту в реальний (усвідомлення зазіхання  на 

свої інтереси)  2) конфліктні дії  3) наявність конфліктної ситуації 

4) розв’язання конфлікту 

5. Чи завжди конфліктна ситуація переростає в конфлікт : 

1)так         2) ні 

6. Кому належить твердження, що людство приречене „на війну всіх проти  



    всіх”?: 

1) К. Марксу  2) Е. Дюркгейму     3) Т. Гоббсу. 

7. Помилковий прогноз К. Маркса щодо неминучості світової соціалістич- 

    ної революції базувався на:  

1) на вірі в неухильне розшарування капіталістичного суспільства на   бідних 

і багатих і подальше зубожіння робітничого класу 

2) на передбаченні загострення класової боротьби у промислово розвинених 

країнах внаслідок підвищення освіченості робітничого класу 

8. Неконфліктна поведінка громадян в правовій  державі регулюється  

    принципами:  

1) дозволено все, що не заборонено законом 

2) дозволено лише те, що прямо передбачене законом 

9. Найжорстокішою формою подолання або врегулювання політичного  

    конфлікту є: 

1) стабільна коаліція    2) обмеження в правах    3) збройне насильство 

4) деполітизація          5) ресоціалізація 

10. Визначте збройні види політичних конфліктів: 

1) повстання  2) путч  3) заколот  4) громадянська непокора 

11. Причинами кризи політичної участі є:  

1) нерозвинута культура  2) ігнорування вимог політичної рівності громадян    

3) криза ідентичності 

12. Визначте позитивні функції конфлікту:  

1) сприяє розв’язанню суперечностей  2) спричиняє  дестабілізацію  

3) стимулює переоцінку цінностей 

       13. Причини конфліктогенності в політичній сфері: 

1) формування правового поля навздогін об’єктивним потребам суспільства  

2) непослідовність владних рішень 

3) недостатній рівень взаємодій держави і суспільство 

4) чітка регламентація функцій і повноважень    державних інститутів 

5) підвищення політичної активності громадян 

14. Узгодьте прізвища прибічників і відповідних їм точок зору на проблему  

      джерел, природи і причин виникнення політичних конфліктів: 

      Прізвища прибічників:                     Точки зору на проблеми політичних 

                                                                   конфліктів: 

1) К. Маркс, Р. Дарендорф,  

     М.Дюверже 

 

 

 

2) Дж. Бертон, К. Ледерер,  

      Дж. Девіс, Р. Інглхарт, Д. Істон,  

     О. Надлер 

 

 

3) З. Фрейд 

1) джерелом політичних конфліктів є 

обмеження або неповне задоволення 

потреб, які визначають сутність 

людської особистості (теорія 

людських потреб) 

2)соціально-психологічна (теорія 

психологічної фрустрації) 

3)  джерелом політичних конфліктів є 

існуюча в суспільстві система 

економічних, політичних, соціальних 

і духовних відносин, у якій суб’єкти  



 політики займають різне об’єктивне 

становище 

 

15. Форма конфлікту в демократичному суспільстві, яка може проявлятися  

      у вигляді ненасильницького виступу якоїсь соціальної групи чи партії  

      проти суспільно-політичного порядку, проти існуючих соціальних 

      норм: 

1) путч  2) громадянська непокора  3) заколот  4) повстання 

16. До позитивних функцій конфліктів  відносять: 

а) соціально-діагностичну                 г) надлишково-витратну 

б) регулюючу      д) дестабілізуючу           в) соціально-психологічну           

17. Виникнення конфліктів свідчить про недоліки у функціонуванні організацій, 

поглиблення соціальних протиріч, поляризацію інтересів різних соціальних груп. 

Про яку з функцій конфліктів йдеться: 

а) дестабілізуючу    г) дезорганізуючу   б) комунікативну        д) соціально-    

    діагностичну     в) надлишково – витратну 

18. Конфлікти уповільнюють та ускладнюють процеси прийняття рішень, 

відволікають від виконання поточних планових завдань, порушують ритм та 

ефективність діяльності. Про яку з функцій конфліктів йдеться?: 

а) дестабілізуючу   г) дезорганізуючу     б) комунікативну      д) соціально- 

    діагностичну       в) надлишково – витратну 

19. Інцидент, ескалація конфлікту - є елементами такої стадії розвитку конфлікту: 

а) конфліктної ситуації   в) завершення конфлікту  б) конфліктної взаємодії 

20. Цей метод розв'язання конфлікту дозволяє виграти час, мобілізувати 

ресурси, об'єктивно оцінити ситуацію, скорегувати свої цілі, однак не 

усуває причини, а, отже, - і ймовірності виникнення конфлікту у 

майбутньому. Про який метод розв'язання конфлікту йдеться ?: 

а) метод переговорів                      в) метод використання посередництва 

б) метод уникнення конфлікту   г) метод третейського розгляду 

21.Участь у конфлікті сприяє консолідації людей, які захищають спільні інтереси, 

формуванню їх зацікавленості у співпраці, узгодженні та об'єднанні  зусиль. Про яку 

з функцій конфліктів йдеться : 

а) дестабілізуючу    г) дезорганізуючу          б) комунікативну      

               д) соціально-діагностичну     в) інтегральну 

22. Пошук шляхів розв'язання конфлікту активізує соціальну взаємодію, 

забезпечує взаємопристосування його учасників, спільне вироблення 

взаємоприйнятних рішень. Про яку з функцій конфліктів йдеться : 

а) дестабілізуючу   г) дезорганізуючу  б) комунікативну        д) соціально- 

    діагностичну      в) інтегральну 

23. Конфлікти призводять до порушення соціальної рівноваги, громадського 

порядку, застосування насильницьких методів розв'язання існуючих проблем. 

Про яку з функцій конфліктів йдеться?: 

а) інтегральну    г) дезорганізуючу   б) комунікативну        д) соціально- 

   діагностичну       в) дестабілізуючу 

24. За способом розв'язання конфлікти поділяють на: 



а) відкриті   г) приховані     б) політичні д) ненасильницькі   в) насильницькі 

25. За наслідками конфлікти поділяють на: 

а) прості    г) складні  б) конструктивні   д) деструктивні     в) глобальні 

26. Цей метод дозволяє уникнути насильницьких методів, зняти гостроту 

конфлікту, зрозуміти аргументацію опонента, об'єктивно оцінити реальне 

співвідношення сил та умови примирення, він дозволяє розглянути 

альтернативні ситуації, прийти до взаєморозуміння, відкрити шлях до 

співробітництва. Про який метод розв'язання конфлікту йдеться : 

а) метод переговорів                       в) метод використання посередництва 

б) метод уникнення конфлікту    г) метод третейського розгляду 

27. Цей метод передбачає використання у процесі розв'язання конфлікту 

третьої сторони, яка намагається привести сторони до порозуміння. Про 

який метод розв'язання конфлікту йдеться : 

а) метод переговорів                      в) метод використання посередництва 

б) метод уникнення конфлікту     г) метод третейського розгляду 

28. Цей метод передбачає, що аналіз конфлікту здійснюється у чіткій 

відповідності нормам закону, у тому числі й міжнародного права. Про 

який метод розв'язання конфлікту йдеться: 

а) метод переговорів                   в) метод використання посередництва 

б) метод уникнення конфлікту    г) метод третейського розгляду 

29. До стратегій виходу з конфлікту, як правило, відносять:                               

а) стратегію компромісу   г) стратегію домінування      б) стратегію 

третейського розгляду   д) стратегію пристосування     в) стратегію 

співробітництва 

30. Часткове досягнення своїх інтересів конфліктуючими сторонами на 

основі взаємних поступок, відмови від окремих вимог і претензій, 

часткового визнання вимог і претензій іншої сторони. Це стратегія: 

    а) домінування   в) пристосування  б) співробітництва  г) компромісу 

31. Конструктивне розв'язання проблеми конфлікту на основі взаємного 

коригування його суб'єктами своїх цілей, позицій, узгодження інтересів. Це 

стратегія: 

    а) домінування  в) пристосування      б) співробітництва  г) компромісу 

32. Задоволення інтересів однієї з конфліктуючих сторін за рахунок іншої 

шляхом нав'язування їй вигідного для першої сторони рішення. Це стратегія: 

    а) домінування  в) пристосування   б) співробітництва  г) компромісу 

33. Вимушена або добровільна відмова від боротьби однієї з конфліктуючих 

сторін за умов усвідомлення своєї неправоти, необхідності збереження добрих 

стосунків з опонентом або сильної залежності від нього, незначущості 

проблеми, з приводу якої виник конфлікт, загроза великих збитків у разі 

подальшого відстоювання своєї позиції. Це стратегія: 

    а) домінування  в) пристосування  б) співробітництва   г) компромісу 

34. Умови виходу з конфлікту - сильна взаємозалежність сторін та важливість 

конструктивного рішення для них обох. Яка із стратегій виходу з конфлікту є 

доцільною: 

    а) домінування  в) пристосування  б) співробітництва       г) компромісу 



35. Запропоноване рішення є конструктивним, часу для переконування 

опонента обмаль. Яка із стратегій виходу з конфлікту є доцільною : 

    а) домінування   в) пристосування      б) співробітництва г) компромісу 

        Змістовий модуль 2 

Тема 4. 

     1. Що таке легітимність влади: 

1)  достатній рівень політичної культури класу, який панує 

2) миролюбна зовнішня політику держави 

3)  характеристика відношень підданих громадян до влади 

4)  відповідність дій політичної еліти законам даної  держави 

     2. Який зв’язок між політикою і владою: 

1)  політика - ціль і засоби влади 

2)  влада - ціль і засоби політики 

3)  політика і влада не мають нічого спільного 

4)  політика и влада повністю співпадають 

     3. Що таке харизматичне панування: 

1) це владні відношення, засновані на визнанні за лідерами особливих 

якостей   2) різновид раціонального панування  3) довготривала політична 

стабільність     4) управління державою в інтересах вузької групи осіб 

     4. Для чого використовується принцип розподілу влади?: 

1)для подолання кризи влади   2) в цілях запобігання тиранії та порушення 

прав і свобод громадян з боку держави   3) для досягнення консенсусу 

4) для підвищення ефективності функціонування політичної системи 

       5. Раціонально-легальне панування це: 

1) форма влади, основним суб’єктом якої виступає найбільш заможна верства 

суспільства 

2) тип правління, який характеризується ставленням до  політичного лідера 

як до особливої, надординарної істоти 

3) тип правління, який спирається на освячені звичаєм норми 

4) тип правління, заснований на добровільному визнанні встановлених 

юридичних норм 

        6. Розподіл політичних режимів на демократичні и недемократичні  

  виник: 

1) в епоху Античності    2) у Середньовіччі    3) в епоху Нового часу (ХУІ-

ХУШ ст.)   4) в XX столітті 

        7. Уперше в політичний лексикон поняття тоталітаризму введено: 

1) в епоху Античності      2) у Середньовіччі      3) в епоху Нового часу (ХУІ-

ХУШ ст.)        г)   в XX столітті 

        8. Демократія як явище існувало: 

1) в епоху Античності    2) у Середньовіччі   3) в епоху Нового часу (ХУІ-

ХУШ ст.)     4) тільки в XX столітті 

        9. Політичний режим, неможливий без масової бази, без масової 

підтрим-  

            ки, без розчинення окремого індивіда в масі, без контролю маси над 

            окремим індивідом, - це: 



1) демократія  2) автократія  3) тоталітаризм  4) деспотія 

      10. Демократію вважали однією з гірших  форм правління: 

1) Платон   2) Аристотель   3) Н.Макіавеллі    4) Т.Гоббс     5) К.Маркс 

      11. До авторитарних політичних режимів відносяться: 

1) конституційна монархія  2) президентська республіка 

3) абсолютна монархія    4) фашистська держава 

      12. Система розподілу влади в більшій мірі властива: 

1) демократії   2) авторитаризму    3) тоталітаризму    4) всім однаково 

      13 Яке з приведених положень не відноситься до демократичного 

режиму?: 

1) при цьому  режимі дотримуються права людини 

2) цей режим започаткований на президентській формі правління 

3) цей режим характеризується дотриманням принципу розподілу влади 

4) цей режим допускає існування опозиції 

14.  Пронумеруйте форми  влади у відповідності до еволюції в історії 

людства:   

          - індивідуалізована               - анонімна              - інституціалізована 

 

15. Позначте одиницею правильні (1) і двійкою  неправильні (2) державні 

форми та принципи організації влади за класифікацією Аристотеля: 

   а)монархія   б)демократія    в)олігархія    г)аристократія    д)тиранія    

е)політія 

16. Узгодьте визначення з поняттями (категоріями):  

         1. Влада натовпу, безпосередній вплив мас, які реалізують свої інтереси 

поза інститутами держави 

         2.  Тип довіри до влади, що обумовлений     видатними якостями лідера 

         3. Форма влади в сучасних розвинутих країнах, що передбачає розподіл 

її між центрами впливу (профспілками, бізнесом, фермерами і т.д.) з метою  

ефективного контролю  за елітою.  

Категорії:   поліархія,    охлократія,   харизматична легітимність 

 

Тема 5. 

         1. Визначте найбільш узагальнене поняття: 

1) політична система суспільства  2) політичне життя  3) політична сфера   4) 

політична діяльність  5) політичні відносини 

6) політичний процес 

2. Яка з названих систем має монополію на здійснення влади у  

    суспільстві: 

1)економічна  2) соціальна  3) духовно-інформаційна   4)політична      

5)правова 

3. Кому належить наукова праця, яка вперше була названа „Політична  

    система” (1953 р.): 

1) Г.Алмонду   2) С.Вербу   3) К.Дойчу   4) Д.Істону     5) Т.Парсонсу 

4. Що означає діяльність політичної системи суспільства: 

1) управління економікою   2) регулювання соціальними процесами 



3) громадський контроль      4) розвиток духовно-культурного життя 

5) політичне керівництво суспільства 

5. Яка функція відсутня у політичній системі суспільства: 

1) інтеграційна  2) регулятивна  3) зовнішня  4) інноваційна  5) адаптаційна 

6. Що включає в себе поняття „політична організація суспільства”: 

1) політичні інститути   2) політичні відносини 

3) політико-правові норми і принципи  4) політична свідомість 

5) політико-правова культура 

7. Хто є автором класифікації політичної системи на англо-американську, 

    європейську, індустріальну тощо: 

1) Г.Алмонд    2) С.Верба    3) Д.Істон   4) Г.Каплан   5) Т.Парсонс 

8. Хто є автором класифікації політичної системи на наднаціональну,  

    національну та субнаціональну: 

1) Г.Алмонд    2) С.Верб   3) Д.Істон    4) Г.Каплан     5) Г.Екстайн 

          9. На Вашу думку, яка модель політичної системи суспільства має    

              пріоритет у сучасній Україні:  

1) демократична        2) авторитарна          3) тоталітарна 

10. З якого року на підставі змін до Конституції України почала діяти  

      політико-правова реформа політичної системи щодо переходу  

      до парламентсько-президентської форми політичного правління: 

1) 1.01.2005 р.    2) 1.01.2006 р.     3) 1.01.2007 р. 

Тема 6. 

1.Згідно політичної науки держава це: 

1) офіційний підрозділ країни 

2) група людей, завжди пов’язаних спільною культурою 

3) політичне об’єднання, що володіє вищим суверенітетом 

4) географічна територія з визначеними кордонами 

5) орган примушування (насилля) 

2.Співвідношення понять „держава” і „нація”: 

1) раніше ці поняття співпадали, а тепер – ні 

2) співпадають сьогодні, особливо для африканських країн 

3) сьогодні ці поняття співпадають, а раніше – ні 

4) ці поняття співвідносяться, але не співпадають, особливо для 

африканських країн 

5) в дійсності ці поняття однозначні 

3. Цінності сучасної демократичної держави є: 

1) пріоритет прав людини та їх забезпечення 

2) національний суверенітет як сукупність повновладдя нації та її прав 

3) демократія як поєднання свободи, народовладдя і закону 

4) ринкова економіка і вільна інтеграція країни 

5) мирне співіснування, утвердження „політики консенсусу і балансу 

інтересів”     

4. Ознаками правової держави є: 

1) верховенство закону, що зобов’язує всіх 

2) пріоритет загальнолюдських цінностей (свобода спирається на закон) 



3) взаємна відповідальність особи і держави 

4) розподіл гілок влади і плюралізм в усіх сферах 

5) ефективна система контролю за здійсненням законів 

6) узгодження національного законодавства з нормами міжнародного права 

5. Громадянське суспільство це: 

1) своєрідний соціальний простір, захищений від свавільного втручання 

держави 

2) сфера самовияву і самоорганізації вільних індивідів 

3) сфера ефективного контролю за дотриманням законів 

4) сфера самоврядування громадян на основі добровільно сформованих ними 

асоціацій 

6. Президентська республіка характеризується тим, що: 

1) президент, як правило, є главою держави і главою уряду 

2) президент формує президентську владу, визначає політику, а уряд її 

здійснює 

3) президент, як правило, обирається незалежно від парламенту 

(позапарламентським шляхом), в державі існує чіткий розподіл на гілки 

влади з визначенням кола повноважень 

4) уряд формується позапарламентським шляхом – через президентські 

призначення, незалежно від партійного складу парламенту 

7. Парламентська республіка, як правило, характеризується тим, що: 

1) уряд формується на парламентських засадах партійною більшістю і є 

відповідальним перед нею 

2) парламент скеровує та направляє діяльність уряду та може відправити його 

у відставку 

3) голова уряду часто постає як перша керівна особа в державі 

4) президент, якщо він є, виступає як глава держави, вважається гарантом 

незалежності, репрезентує країну на міжнародній арені, закріплює своїм 

підписом закони та користується правом відкладного вето 

5) президент, якщо він є, виконує суто представницькі функції 

8. Президентсько-парламентська республіка характеризується тим, що: 

1) президент, в основному, обирається парламентським шляхом, здійснює 

свою програму і керує урядом     

2) президент володіє правом достроково розпускати парламент, за певних 

умов, а парламент має право оголосити недовіру уряду і президенту 

3) уряд несе повну відповідальність – перед президентом і парламентом і, 

певною мірою, відбиває партійну структуру парламенту 

4) уряд, як правило, керується вимогами партійної дисципліни, здійснює 

волю своєї фракції 

5) парламент затверджує програму дій уряду та визначає його структуру 

9. Виберіть з наведених ознак ті, що притаманні унітарній державі: 

1) окремі її частини не мають ознак державності   

2) окремі її частини мають певні елементи суверенітету 

3) діють єдині судова і правова системи 

4) можливі територіальні автономії 



10. Котрі з наведених ознак притаманні федераціям: 

1) союз держав   2) союзна держава 

3) об’єднання зовнішньополітичних, оборонних і фінансово-кредитних 

повноважень   4) єдиний конституційний лад 

Тема 7. 

1. Політична партія це: 

1) організація, створена для участі(конкуренції) на виборах 

2) народне об’єднання, що слугує для зв’язку з урядом 

3) політична організація, що об’єднує політиків з певною групою 

громадян 

4) організація (революційна або реформаторська), яка прагне змінити 

     уряд      

5) структура, що розробляє ідеологію і світогляд 

2. Новітнє тлумачення політичної партії акцентує увагу на визначенні: 

1) партія, як організація, група, клуб 

2) партія, як виразник класових інтересів 

3) партія парламентського типу 

4) партія, як об’єднання на ідеологічних засадах 

5) партія, як орган підготовки кадрів і опрацювання програм  

     розвитку суспільства 

3. Фракція – це група членів парламенту: 

1) об’єднаних спільними цілями, що дотримуються певної лінії під  

     час голосування 

2) від однієї партії   3) від кількох партій  4)вибраних від однієї області, 

регіону   5) прихильників однієї ідеології 

4. Політична партія, як правило: 

1) виступає проти фракційної дисципліни 

2) затверджує керівника парламентської фракції 

3) періодично заслуховує інформацію про діяльність фракції  

4) спільно затверджує кандидатури на урядові посади 

5) не акцентує увагу на фракційній діяльності, а веде боротьбу за владу 

5. Стабільне функціонування демократичних інститутів найкраще  

    забезпечує партійна система:  

1) однопартійна   2) двопартійна    3) двоблокова 

4) багатопартійна поляризована      5) багатопартійна атомізована 

6. Головною ознакою двопартійної системи є: 

1) наявність у країні лише двох партій 

2) розкол суспільства на два непримиренні табори, кожен з яких очолюється 

своєю політичною партією 

3) наявність багатьох партій, з яких лише дві поперемінно перемагають у 

виборах і одноосібно формують уряд 

4)система, за якої уряд формується коаліціями з двох партій 

7. Політичний центризм – це: 



1) позиція політичних сил, що дотримуються тактики поступових 

прогресивних змін і прагнуть до порозуміння з усіма іншими політичними 

силами 

2) політичне маневрування, пов’язане з намаганням бути в центрі політичної 

боротьби і виражати інтереси всіх 

8. У поділі політичних партій на праві та ліві головними є такі критерії  

     політичного розмежування: 

1) ставлення до приватної і суспільної власності 

2) ставлення до статус-кво і напряму суспільного розвитку 

3) рівень централізованості і дисципліни всередині партії 

4) пропагування ідей рівності або, навпаки, виключності та елітарності 

5) відданість загальнолюдським цінностям та ідеалам 

9. У поділі політичних партій на центристські і екстремістські головними  

    є такі критерії: 

1) ставлення до приватної і суспільної власності 

2) ставлення до статус-кво (існуючого стану речей) 

3) ідеологічна орієнтація 

4) орієнтація на демократичний або недемократичний режим 

5) рівень поміркованості і толерантності 

10. Як формується соціальна база масових партій?: 

1) кожний клас або верства має спільні інтереси і заявляє про них через одну 

партію 

2) електорат усіх без винятку партій є змішаним у соціально-класовому 

відношенні 

3) електорат більшості партій є змішаним у соціально-класовому відношенні 

4) єдині політичні вимоги частіше мають невеликі групи людей (частини 

певних класів, верств або й міжкласові конгломерати), вони й підтримують 

ту чи іншу партію 

11. Які принципи діяльності суспільно-політичних об’єднань у 

демократичних суспільствах з числа приведених є вірними: 

  1) законність і гласність    2) загальність і рівноправність    3) добровільність 

12. Які відмінності суспільних рухів від політичних партій: 

              1) вони можуть бути представлені людьми з різним світоглядом і 

політичною позицією; 

              2) вони виникають з ініціативи громадянського суспільства і не 

націлені на завоювання державної влади; 

             3) вони більш чітко структуровані, ніж масові партії 

13. Які партійні системи відрізняються жорсткою дисципліною:  

         1) домінування     2) гегемоністська    3) атомізована    4) однопартійна 

14. Як називається партійна система, яка більше 20 років поспіль перемагає у 

демократичних виборах і знаходиться при державній владі: 

         1) домінування     2) гегемоністська    3) атомізована    4) однопартійна 

5. Яка партійна система відрізняється невпливовістю, слабкістю: 

         1) домінування     2) гегемоністська    3) атомізована    4) однопартійна 

 



Змістовий модуль 3 

Тема 8. 

1. Виберіть з числа названих авторів концепцій демократичного  

    елітизму: 

1) Й.Шумпетер  2) Г.Ласвел  3) Д.Белл   4) Г.Моска 

2. Хто є автором теорії кругообігу (циркуляції) еліт?: 

1) Платон       2) Н.Макіавеллі    3) В.Парето 

3. Кому належить першість введення в науковий обіг терміну „еліта”?: 

1) Н.Макіавеллі     2) Г.Моска      3) В.Парето    4) Р.Міхельсу 

4. Хто з представників макіавеллівської школи є засновником теорії  

    „правлячого класу”: 

1) Н.Макіавеллі    2) Г.Моска     3) В.Парето    4) Р.Міхельс 

5. В закритих елітах проявляється тенденція геронтократії. Що означає в  

      цьому контексті термін геронтократія?: 

1) влада наймудріших  2) влада найстаріших  3)влада героїчних людей 

6. Хто сформулював один з найважливіших принципів владних відносин для 

політичної еліти, суть якого полягає у безпринципності політики і 

виправданні застосування всіх засобів заради досягнення великих цілей: 

1) Платон        2) Н.Макіавеллі       3) В.Парето 

7. Хто першим висунув ідею штучного добору „кращих”, зокрема  

    розробив систему штучного поліпшення людської природи?: 

1) Платон         2) Н.Макіавеллі         3) В.Парето    

8. Хто пояснював політичну стратифікацію суспільства, дію „залізного  

    закону олігархії”, неможливість здійснення демократії наступними  

    чинниками: 

1) Н.Макіавеллі                             а) сутністю людини 

2) Г.Моска                                     б) сутністю політичної боротьби 

3) В.Парето                                     в) сутністю організації 

4) Р.Міхельс 

9. Знайдіть відповідність теоретиків еліт і об’єкта їх дослідження: 

1) Р.Міллс                                    а) еліта в соціалістичних країнах  

2) М.Джилас                                б) еліта в американському суспільстві  

3) М.Восленський                       в) розробка теорії еліт  

4) Г.Моска, В.Парето                  г) еліта в радянському суспільстві  

10. Визначте характерні ознаки відкритого типу еліт:  

1) відсутність спонтанності у формуванні 

2) чутливість до громадської думки 

3) конкурентний, або змагальний, спосіб добору 

4) ієрархічна підпорядкованість знизу доверху   5) саморегуляція 

11. Оберіть найбільш точне, позбавлене неоднозначності визначення  

      легітимної еліти: 

1) легітимною є така влада еліт, яка приймається масами, а не просто 

нав’язується їм 

2) легітимною вважається влада еліти освячена правом і законом 

12. Визначте належність положень елітарних концепцій українським   



    ученим: 

    а) В.Липинському                      б) Д.Донцову: 

1) „аристократію повинні становити найкращі мужі нації, незважаючи на їхнє 

походження і майновий стан. Еліта має  формуватися з усіх станів і класів 

українського суспільства, передусім з продукуючого  хліборобського класу і 

нащадків дворянства і шляхти” 

2) каста правителів „повинна бути окремою громадою, виліпленою, по-

перше, з іншої глини, викутою з іншого металу, ніж інертна, байдужа, 

хитлива маса; по-друге, мусить займати окреме становище, власне творити з 

себе окрему касту; по-третє, ця каста мусить вказувати зовсім окремі 

прикмети духу й душі, інші ідеї мусять горіти в їх головах, ніж в обмеженої, 

нездібної народної маси” 

3) „без матеріальної сили і морального авторитету не може бути національної 

аристократії” 

4)дух давнини, старі інстинкти національної вдачі, воля до панування, 

ірраціональні догмати віри в національну ідею, щоб „сиділи вони не в 

книжках і програмах, а в крові” – чинники формування касти „лучших 

людей” 

13. Оберіть за критерієм місця у системі владних відносин види  

     політичних еліт з числа запропонованих: 

1) адміністративна  2) легітимна  3) правляча   4) опозиційна 

14. Визначте характерне для антрепренерської (підприємницької) та  

      корпоративної систем формування політичних еліт.  

      Характерні ознаки: 

1) невелике число формальних вимог, інституційних перешкод 

2) досить висока передбачуваність політики 

3) висока конкурентність добору, гострота суперництва за отримання 

керівних посад 

4) першорядна значимість особистих якостей, індивідуальної активності 

5) схильність до відтворення одного й того ж типу керівника 

6) майже відсутність конкуренції 

7) зниження можливості виникнення конфліктів усередині еліти 

     Системи формування політичних еліт: 

а) антрепренерська (підприємницька) 

б) корпоративна (система гільдій) 

15. Розділіть зазначені недоліки між: а) антрепренерською та б) корпо- 

      ративною системами формування політичних еліт: 

1) тенденція до бюрократизації, організаційної рутини, догматизму 

2) слабка прогнозованість поведінки кандидатів після того, як вони 

досягають мети 

3) високий ризик непрофесіоналізму в політиці 

4) схильність нових представників еліти до надмірного захоплення зовнішнім 

ефектом своїх вчинків, популізмом 

5) ускладнення виправлення помилок і усунення недоліків за ініціативою 

знизу 



16. Узгодьте приведені визначення з напрямками наукового обгрунтуван- 

      ня політичного елітизму. 

      Визначення:  

1) фактичні або приписувані певній людині здібності і особливості, що 

підносять і підсилюють її авторитет та обумовлюють обійняття нею владних 

позицій та віднесення до еліти 

2) політична еліта – це певний генетичний резерв індивідуальностей усякого 

етносу, який становить приблизно 5-10 % популяції 

3) оскільки люди існують лише в суспільстві, яке є організацією певного 

рівня, то для розвитку та існування цієї організації необхідне керівництво і 

управління, чим і покликана займатися політична еліта 

 

 Напрямки:  а) біологічний      б) харизматичний   в) функціональний 

            

Тема 9. 

1. Наука „народознавство” називається: 

               1) етнографія    2) етнологія   3) етнопсихологія  4) етнополітології 

5) етносоціологія 

2.До поняття „етнос” не відноситься: 

1) нація   2) народ    3) плем’я     4) національна меншина     5) рід 

3. Практична політика держави в етнонаціональній сфері – це: 

1) кратополітика    2) ідеократія  3)етнократія   4) етнополітика    5) 

охлократія 

4. Наука, що вивчає політичний статус, місце, роль і значення у суспільно-

політичних та політико-правових сферах, структурах та  

      інститутах етносів, націй і народів називається: 

1)етносоціологія  2)етнографія  3)етнологія   4)етнополітології 

5)етнопсихологія 

5. Етнополітологія не вивчає: 

1)націю – етнос  2)націю – держава 3)повномасштабну націю 

4)політичну націю  5)„культурогенну” націю 

6. Визначте відповідність: 

1) народ України                               поняття етнополітичне 

2) український народ                        поняття соціально-політичне 

3) українська нація                           поняття геополітичне 

7. Що не повинно бути присутнім в етнополітиці розвинутої, демократичної 

поліетнічної держави: 

1) національна свідомість і самосвідомість   2) національна гордість 

3) національна ідея   4) національний характер і менталітет 

5) національна виключність 

8. Визначте пріоритетні тенденції розвитку націй в сучасному світі: 

1) корпоративності  2) диференціації   3) прогресу  4) інтеграції 

(інтернаціоналізації)  5) регресу 

 

9. В умовах багатонаціональної демократичної, правової держави  



    етнополітика повинна виходити з принципів: 

1) рівноправ’я   2) інтернаціоналізму   3) космополітизму 

4) націонал-екстремізму   5) націонал-шовінізму 

10.Визначте відповідне тлумачення понять: 

    націоналістичне                 Самовизначення нації в загальносвітовій 

                                                 спільноті народів на принципах рівноправнос- 

                                                 ті, міжнаціональної злагоди і міжнародного  

                                                 визнання. 

                                                  

    національне                        Вихідний пріоритет інтересів своєї нації над 

                                                 іншими. Досягнення національної і державної  

                                                  незалежності будь що всупереч об’єктивним і  

                                                  суб’єктивним фактором внутрішньо-та зовні- 

                                                  шньополітичної ситуації і міжнародного виз- 

                                                  нання. 

Тема 10. 

1. Головні принципи міжнародної політики: 

1) світ визнається як суперечливе, взаємозв’язане і цілісне розмаїття 

соціальних і політичних систем 

2) суспільства розуміються як системи організмів, які можуть і повинні 

співіснувати 

3) пріоритет загальнолюдських цінностей що до класових, станових, 

національних та інших,  поліваріантність суспільного прогресу 

4) можливість існування світу без насильства і воєн 

5) війна – єдиний засіб вирішення політичних протиріч  

2. Пріоритетні національні  інтереси та принципи національної безпеки 

України є: 

1) Україна не вважає жоден народ світу своїм ворогом 

2) Україна відмовляється від війни як засобу досягнення національних цілей 

3) Україна не має територіальних претензій до інших держав 

4) Україна відмовилася від володіння ядерною зброєю, проголосила свій 

без’ядерний статус 

5) як неядерна держава, Україна приєдналася до „Договору про не 

розповсюдження ядерної зброї” 

6) Україна має територіальні претензії до своїх сусідів 

3. Основними напрямками зовнішньополітичного курсу України є: 

1) вступ до НАТО  2) вступ до ЄС  3) вступ до СОТ 

4) активно розвивати СНД 

4. Пріоритети, цілі і напрямки зовнішньої політики української держави 

сформульовані в: 

1) „Акті незалежності України” 

2) „Зверненні Верховної Ради України до Парламентів і Народів Світу”  3) 

Конституції України  4)  виступах Президента України  

5) „Універсалі Національної Єдності” 

5. До глобальних проблем людства відносяться: 



1) проблема війни і миру, гонка озброєнь, створення систем ПРО 

2) проблема голоду    

3) проблема розповсюдження нових хвороб і епідемій, що загрожують 

існуванню людства 

4)  екологічні катастрофи і збереження довкілля 

5) інформаційний імперіалізм 

6) міжнародний тероризм 

7) контакти з позаземними цивілізаціями 

6. Реалізація національних інтересів може здійснюватись за допомогою: 

1) політики експансії, анексії, загарбання і придушення 

2) політики дотримання Статус-Кво 

3) політики зміни обставин 

4) політики пошуку миру для виживання 

5) політики альтруїзму, коли наголос робиться на моральних факторах 

7. Основними напрямками сучасної міжнародної політики є: 

1) прагнення США залишитися на протязі якомога довшого часу єдиною 

наддержавою 

2) у майбутньому світове співтовариство буде формуватися як 

багатополюсне 

3) після краху соціалізму східноєвропейські країни інтегрувалися чи 

намагаються в тій чи іншій формі інтегруватися в ЄС і НАТО 

4) Україна прагне главенства у світовому співтоваристві 

8. Національні інтереси та завдання української держави у 

зовнішньополітичній сфері це: 

1) забезпечення стабільності міжнародного становища України та 

взаємовигідне співробітництво  

2) збереження територіальної цілісності та недоторканості кордонів 

3) входження національного господарства до міжнародної економічної 

системи і підвищення добробуту народу 

4) посилення обороноздатності країни шляхом відновлення невеликого 

ядерного потенціалу 

9. Шляхи подолання негативної глобальної ситуації у світі це: 

1)  вчасно оцінити гостроту і невідкладність вирішення глобальних проблем 

2) сформулювати завдання створення нового світового порядку 

3) змінити спосіб життя і ставлення людства до землі і навколишнього 

середовища 

4) довірити долю людства наддержаві – США 

10. Головними тенденціями транснаціональної злочинності та міжна-   

родного тероризму є: 

1) глобалізація та пристосування до геополітичних, геоекономічних змін у 

світі 

2) політична багатоликість  

               3) перенесення сфери діяльності на латиноамериканський континент 

                  (Перу, Колумбія та ін.) 

 



 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З 

ПОЛІТОЛОГІЇ 

  Завдання до іспиту повинні націлити студентів  на комплексну 

перевірку знань  з дисципліни. Підготовка до виконання цих завдань має 

відігравати важливу роль у формуванні політичного мислення та політичної 

культури, активної громадянської позиції молодого спеціаліста будь-якого 

профілю.  

 Завдання містить: 1) тест, що вимагає знання політологічного  змісту 

праць мислителів та учених, основних категорій курсу; 2) теоретичне 

питання; 3) логічну таблицю-завдання.  

 При оцінці робіт враховуються рівень знань, вміння логічно і грамотно 

викладати свої думки. Студент повинен продемонструвати свою  обізнаність 

у справах внутрішньої та зовнішньої політики України та орієнтуватися у 

складних проблемах міжнародного життя.  

 

ЗАВДАННЯ 1 

1. Кому належить цей вислів: ”Влада псує. Велика влада псує людину дуже   

   сильно. Абсолютна влада – абсолютно”? 

а) Арістотель    б)  Платон            в) Н.Макіавеллі         г) Ж.-Ж.Руссо 

     д) Ш.Л.  Монтеск’є                       е)   М.Вебер                є)   Д.Актон 

 Які заходи пропонував автор цього вислову для обмеження влади? 

2. Сутність політичного режиму. Політичний режим сучасної України. 

3. Дайте визначення поняття “політична еліта” та заповніть таблицю    

   „Класичні теорії політичної еліти”:  

Назва теорії еліт Представники Основні ідеї 

   

   

   

   

 

                                                        ЗАВДАННЯ 2 

1. Ціцерон вважав ідеалом державного устрою: 

    а) монархію; б) аристократію; в) демократію; г) змішану форму. 

   Обґрунтуйте свій вибір варіанту відповіді. 

2. Поняття демократії (етимологічне визначення демократії. Нормативна та   

    емпірична демократія). 

3. Заповніть таблицю:  

Характеристика основних політичних режимів 

Тоталітарний Авторитарний Демократичний 

   

   

   

   

 



ЗАВДАННЯ 3 

1. Поняття «політика” в науковий обіг уперше ввів: 

    а) Платон       б) Ціцерон             в) Маркс               г) Гегель 

    д) Овідій          е) Ленін                є)  Арістотель      з) Макіавеллі 

   Яким чином автор з’ясовував цей термін? Що таке політика? 

2. Основні напрями та характеристика зовнішньої політики сучасної України. 

3. Заповніть таблицю: 

Класичні теорії демократії Сучасна плюралістична демократія 

Основні принципи Основні принципи 

  

  

 

ЗАВДАННЯ 4 

1. Ознайомтесь з коротким змістом політико-філософських концепцій епохи  

    Просвітництва і напишіть як вони називаються та ім’я автора :  

             Назва і автор концепції                      Суть концепції 

1. Людина від народження має право на 

життя, власність і свободу 

2. Держава – результат добровільної угоди 

між людьми з метою підтримання 

порядку, захисту прав та інтересів людей 

3. 

 

Народ – джерело державної влади, її носій, 

суверен 

4. Законодавча, виконавча, судова влада – це 

три окремі гілки влади, що здійснюють 

свої повноваження автономно і  в межах 

закону 

5. Панування права у державі, неможливість 

відчуження основних природних прав 

особи 

 

2. Громадянське суспільство та місцеве самоврядування. Європейська хартія   

    про місцеве самоврядування (15 жовтня 1985 р.).  

3. Заповніть таблицю: 

    Відмінності громадянських рухів від партій: 

    Ознака              Громадські рухи Партії 

Ідейна 

орієнтація 

  

Соціальна 

база  

  

Мета   

Ставлення до 

влади 

  

Організаційна    



структура 

Членство   

                                                        ЗАВДАННЯ 5 

1. Н.Макіавеллі вважав, що з сильнішим за себе варто: 

   а) об’єднуватись за будь-яких умов;    

   б) уникати об’єднання за будь-яких можливостей; 

   в) об’єднуватись, якщо до того змушують обставини; 

   г) об’єднуватись на вигідних умовах. 

   Як ці поради впливають на політичні реалії України? Яке значення вони  

   мають під час виборів Президента України та формуванні Парламенту? 

2. Поняття і структура політичної системи. 

3. Заповніть таблицю: 

Основні принципи правової держави 

1.  

2.  

3.  

 

ЗАВДАННЯ 6 

1. Ш.Л.Монтеск’є, обстоюючи ідею розподілу влади, вважав: 

   а) пріоритетною над виконавчою та судовою владою повинна бути  

       законодавча; 

    б) пріоритетною над виконавчою та законодавчою владами повинна бути   

        судова влада; 

    в) пріоритетною над законодавчою та судовою владами повинна бути  

        виконавча влада; 

    г) доцільною паритетність усіх гілок влади. 

         Обґрунтуйте свій вибір варіанту відповіді.  

2. Чим відрізняються функції держави від повноважень державних органів? 

3.   Заповніть таблицю: 

Держава     Державно-

територ. устрій 

Форма 

правління 

Голова 

держави 

Виборча 

система 

Україна     

                                                    

                                                    ЗАВДАННЯ 7 

1. Систему політичного плюралізму в демократичному суспільстві вперше  

    обґрунтував: 

    а) Г.Моска,     б)  В.Парето,      в) Р.Міхельс,     г) А.Бентлі,   д) М.Коковцев 

  Яким чином сучасні політологи найчастіше тлумачать поняття “політичний    

  плюралізм”? 

2. Типи, види та функції політичної культури. 

    Модернізація політичної культури України визначається не лише 

змістом сучасного політичного процесу в нашій державі, а й специфікою 

історичного досвіду. Які елементи цього досвіду здатні позитивно вплинути 

на оновлення української політичної культури?  



3. Заповніть таблицю: 

Особливості античного варіанту політичного розвитку 

Платон Арістотель Ціцерон 

Головні ідеї:  

 

 

Головні ідеї:  

 

Головні ідеї:  

Основні праці: 

 

 

Основні праці: 

 

 

Основні праці: 

 

ЗАВДАННЯ 8 

1. Термін “модернізація” означає:  

    а) раціональний стиль функціонування бюрократії; 

    б) політичний плюралізм; 

    в) світський характер політичної культури; 

    г) формування національної інтеграції суспільства; 

    д) формування національної держави; 

    е) стабільність політичних інститутів 

    Сформулюйте розгорнуте визначення поняття “модернізація” 

2. Політична соціалізація як політико-культурний процес. Особливості  

   політичної соціалізації молоді в Україні. 

3. Заповніть таблицю: 

 Назвіть основні ознаки 

Президентська 

республіка 

Президентсько-

парламентська республіка 

Парламентсько-

президентська 

республіка 

   

   

   

 

ЗАВДАННЯ 9 

1. В.Винниченку належать такі слова: “Нація без державності є економічний  

    мертвий колективний організм”.     Прокоментуйте цей вислів. 

2. Політичні конфлікти: сутність, шляхи і способи їх розв’язання. 

3. Заповніть таблицю: 

Основні напрямки соціальної політики в Україні 

1.  

2.  

3.  

Які пріоритети соціальної політики обирають кандидати в Президенти 

України перед виборами ? 

ЗАВДАННЯ 10 

1. Найкращою формою держави М.Драгоманов вважав: 

   а) імперію,    б) федерацію,     в) конфедерацію,     г) унітарну державу 

  Як він обґрунтовував цей вибір? 



2. Українська національна ідея та націоналізм. Їх роль у формуванні  

     незалежної держави в Україні. У яких країнах формування націй     

     відбувалось за типом політичної нації: 

   а) у тих, де сильна держава виникла раніше, ніж відбулася культурна   

       консолідація народу і владні структури сприяли національній  

       інкорпорації підлеглих етносів; 

    б) у тих, де рух за духовне відродження народу переріс у його політичну  

        консолідацію й утворення своєї держави. 

 Яким з цих шляхів, на Ваш погляд, йде Україна? 

3. Заповніть будь ласка таблицю: 

Політика      і         мораль 

Спільні риси Відмінності політики і моралі 

  

                                                               ЗАВДАННЯ 11 

1. Що з переліченого є головною та необхідною умовою існування  

    демократичної політичної системи? 

   а)  виборність органів місцевого самоврядування; 

   б)  наявність політичних партій; 

   в) обмежений в часі мандат на перебування при  владі; 

   г)  вибори, які гарантують реальну можливість вибирати серед багатьох 

    кандидатів. 

   Що є головним для успіху реформи політичної влади в Україні? 

2. Економічні функції держави в умовах переходу до  ринкової економіки. 

3. Заповніть  таблицю: 

Основні риси громадянського суспільства 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

ЗАВДАННЯ 12 

1. Перші кроки держави в галузі економічної політики були зроблені: 

    а)  в Італії,   б) в Росії,     в) в США,     г) в Німеччині,        д) у Франції. 

     Що переслідує стратегія “швидкого стрибка”? 

2. Які типи легітимності виділяв М.Вебер? Охарактеризуйте їх. 

3. Заповніть таблицю, що показує розвиток політичної думки в Україні на   

    межі Х1Х та ХХ ст.: 

Представники концепції: Базові характеристики: 

 Народницький напрям: 

 Консервативний напрям:  

 Державницький націоналізм: 

 Інтегральний націоналізм: 



 

ЗАВДАННЯ 13 

1. Автором системного аналізу політичного життя є: 

    а) Г.Алмонд,              б)  Т.Парсонс,        в) Г.Пауелл,      г) У.Мітчел, 

    д) М.Вебер,                е) Д.Істон 

    Покажіть абстрактну модель політичної системи. 

2. Н.Макіавеллі визначав сутність держави через „державний інтерес”.   

    Використання яких засобів реалізації „державного інтересу” припускав  

    Н.Макіавеллі. Охарактеризуйте їх. 

3.  Заповніть таблицю: 

Типологія політичних партій 

         Критерії класифікації Види партій 

Організаційна структура  

Характер партійного керівництва  

Спосіб функціонування  

Соціальні інтереси  

Ідеологічний генотип  

Характер доктрини  

Ставлення до характеру 

перетворень у суспільстві 

 

Статус у політичній системі  

Місце у спектрі політичних сил  

Правове положення  

 

ЗАВДАННЯ 14 

1. В історії політичної думки протистоять два твердження: “Держава  

відображає інтереси всіх громадян” та “Держава – зброя економічно 

панівного класу.” Яке твердження, на Ваш погляд, відповідає дійсності і 

чому саме? Хто були прихильниками першої та другої точок зору? 

2. Етнонаціональна політика незалежної України. Поясніть, чи належить 

ринкова економіка до чинників національної консолідації? 

3. Заповніть таблицю: 

Група інтересів – це ... 

Основні функції груп інтересів Типологія груп інтересів 

 

 

 

Формування яких груп інтересів Ви спостерігаєте у політичному житті 

України? 

ЗАВДАННЯ 15 

1. Перші теоретичні концепції соціальної політики виникли: 

   а) на початку Х1Х ст.,    б) в середині Х1Х ст.,      в) на межі Х1Х – ХХ ст., 

   г) в кінці ХХ ст. 

    Глобалізація соціальної політики та соціалізація глобальної політики на    



   початку ХХ1 ст. 

2. Походження й сутність держави. Ознаки держави. Доповніть перелік 

теорій   

    походження держави: 

   а) теологічна, б) суспільного договору, в) ___________________, 

    г) _________________________, д) ________________________________. 

3. Заповніть таблицю: 

            Характерні риси республіканської форми державного правління 

Основні критерії 

форми правління, 

порядок виборів 

президента 

Парламентська 

республіка 

Президентська 

республіка 

“Змішана” 

республіка 

1. Порядок 

формування 

уряду 

   

2. Обсяг 

повноважень 

президента 

   

3. Наявність 

посади 

прем’єр-

міністра 

   

4. Всенародне 

голосування 

   

                                                

ЗАВДАННЯ 16 

1. Що не є основною функцією законодавчого органу? 

а) контроль за діяльністю виконавчої  влади 

б) тлумачення законів 

в) представництво інтересів громадян, що обрали депутатів у законодавчий 

орган влади 

г) законодавча діяльність 

Як формується вищий законодавчий орган України та які організаційні 

принципи його діяльності? 

2. Соціально-етнічні спільноти як суб’єкт та об’єкт політики. Які типи   

соціально-етнічних спільнот мешкають на території України? Закон України 

про національні меншини (основні ідеї) 

3. Заповніть таблицю: 

Методи 

політології 

         На чому акцентують увагу прихильники того 

чи  

                                     іншого методу 

Інституціональний  

Історичний   

Соціологічний   



Біхевіористський   

Психологічний  

Системний   

Емпіричний  

(прикладний) 

 

 

ЗАВДАННЯ 17 

1. Політичний режим сучасної України можна характеризувати як: 

    а) тоталітарний,   б) авторитарний,    в) демократичний,   г) автократичний, 

    д) охлократичний,   е) ліберальний,  ж) “змішаний”. 

Поясніть свою думку. 

2. Політична реформа в Україні: необхідність, зміст. 

3. Заповніть таблицю „Глобальні проблеми сучасності”: 

Види глобальних 

проблем 

            сучасності 

Основний зміст 

глобальних 

      проблем сучасності 

Можливі шляхи 

вирішення 

глобальних проблем 

сучасн 

   

Який вплив на вирішення цих проблем мають демократичні рухи сучасності? 

 

ЗАВДАННЯ 18 

1. Найголовнішою ознакою влади є: 

   а) легальність; б) легітимність; в) різноманітність ресурсів; 

   г) суверенність; д) публічність;    е) моноцентричність; ж) цілісність; 

   з) насилля; і) панування однієї групи над іншими. 

   Дайте чітке визначення поняття “влада” та зробіть свій коментар. 

2. Основні ідеї  праці М.Вебера “Політика як покликання та професія”.  

3. Заповніть таблицю: 

   Характеристики основних типів політичних режимів (дати 4 ознаки) 

Тоталітарного 

Авторитарного 

Демократичного 

 

ЗАВДАННЯ 19 

1. Які можливі наслідки переконливого домінування партії, що знаходиться  

   при владі? 

   а) пасивність і розкол політичної опозиції, що відчуває себе безсилою; 

   б) єдність опозиції та вибір агресивних форм політичної активності, 

   в) виникнення загрози для існування демократичного правопорядку, 

   Чи стосується це суверенної України? 

2. Сучасні теоретичні уявлення про сутність і роль політичних еліт. 

   Основоположниками сучасних елітарних теорій були: 

   а) В.Парето, б) Ф.Ніцше, в) Г.Моска, г) М.Вебер, д) З.Фрейд, 



   е) Р.Міхельс, є) Т.Парсонс. 

    Підкресліть необхідне. 

3. Типи політичної влади за М.Вебером:  

  Раціонально-      

легальна влада 

Традиційна влада Харизматична 

влада 

Характерні 

ознаки 

   

Глава  

владної 

системи 

   

Джерело  

влади 

   

 

ЗАВДАННЯ 20 

1. Які чинники політичної соціалізації молоді у сучасній Україні? Яку модель   

    політичної соціалізації обрав український уряд?:  

 а)психологічну;     б)насильницьку;    в)інтересів 

    Яким чином президентські вибори 2004 р. вплинули на становлення   

    культури громадянської поведінки молоді? 

2. Політичні рішення. Прийняття політичних рішень за авторитарного та 

    демократичного режимів. 

3. Заповніть таблицю: 

Види 

влади 

Суб’єкти 

влади 

Джерела 

влади 

Функції 

влади 

Об’єкти 

влади 

Ресурси 

влади 

      

      

      

      

                                                  

                                                  ЗАВДАННЯ 21 

1. В основу якої політичної та юридичної концепції лягли такі ідеї   

    мислителів    

    Нового Часу?  

   - ідея поділу влад, 

   - ідея верховенства закону над державою та її органами, 

   - ідея природних, невідчужуваних прав особи, 

 - ідея необхідності гарантій прав і свобод людини. 

    Визначте цю концепцію та назвіть її представників. 

2. Назвіть та охарактеризуйте основні демократичні політичні рухи 

сучасного світу. Суспільно-політичний рух проходить такі стадії (доповніть 

список): 

    а) створення передумов руху;      б) висловлення прагнень; 

    в) ____________________________ 

    г) ____________________________ 



    д) стадія згасання політичного руху. 

3. Заповніть таблицю: 

Теорії політичного лідерства: Основні риси концепції 

Теорія “рис лідера”  

Теорія “конституентів”  

Теорія “лідер як “функція ситуації”  

Компенсаторна теорія лідерства   

Які головні риси повинен мати політичний лідер у державі, що 

трансформується? 

 

ЗАВДАННЯ 22 

1. Визначте твердження відповідні плюралістичній концепції демократії: 

     а) заперечення автономії особи, ставлення до неї як до складової 

         єдиного соціального організму; 

     б) первинність великого соціального об’єкта (нації, церкви та ін.) у 

          визначенні поведінки громадянина; 

     в) необмежену владу більшості над меншістю; 

     г) суперництво і баланс інтересів як основу демократичної влади. 

   Обґрунтуйте Ваш вибір. 

2. Партійні системи: поняття і типи, особливості партійної системи сучасної   

    України. 

3. Заповніть таблицю: 

         Держава Громадянське 

суспільство 

Визначення   

Функції   

Форми   

 

ЗАВДАННЯ 23 

1. Вирішальною ознакою нації, без якої вона не може існувати, на відміну від  

   етносу є:   

   а) мова,     б) культура,    в) власна правова система,  г) спільна релігія, 

   д) спільна територія,       е) спільність походження; ж) власна ідентифікація;  

   з) бажання (воління) жити власним життям. 

 Що таке “політична нація” ? 

2. Політична культура як соціальний феномен. До компонентів політичної  

    культури  належать:  

   а) знання про політику; б) оцінки політичних явищ; в) політичні  орієнтації;     

   г) емоційні сторони політичних орієнтацій (любов до батьківщини тощо);  

   д) види політичної активності;   е) зразки політичної поведінки;  

   є) все  вищезазначене. 

3. Заповніть таблицю: 

Мажоритарна виборча система. 

Переваги              :            недоліки 

Пропорційна виборча система. 

Переваги              :            недоліки 



  

 

ЗАВДАННЯ 24 

1. Вислів “мета виправдовує засоби” належить: 

   а) Леніну,   б) Макіавеллі,          в) Лайолі,      г) Сталіну,  

   д) Гітлеру,   е) Цезарю,              ж) Арістотелю 

    Ваше ставлення до цієї тези. 

2. Найважливіші права людини та проблеми їх реалізації у сучасному світі.  

    Декларація ООН про права людини (1948 р.). 

3. Заповніть таблицю: 

      Основні напрямки економічної політики держави в сучасній України 

1.  

2.  

3  

4  

5  

Які напрямки економічної політики були у програмах кандидатів на пост 

Президента у 2004р.? 

 

ЗАВДАННЯ 25 

1. Особа, яка демонструє яскраво виражені авторитарні риси характеру,  

найчастіше підтримує: 

         а) консервативні партії та рухи,       б) соціалістичні партії та рухи, 

         в) екстремістські партії та рухи,      г) партії та рухи, що захищають     

             права меншин,                               д) ліберальні партії та рухи. 

    Які за напрямком партії приваблюють Вас і чому? 

2. Типологія політичної культури (за Г.Алмондом і С.Вербою). Особливості   

    політичної культури сучасної України. 

3. Заповніть таблицю: 

                                       Основні риси правової держави 

1.  

2  

3.  

4.  

5.  

Які риси правової держави вже притаманні Українській державі? 

 

 

ЗАВДАННЯ 26 

1. Першими в історії політичної думки ідею розподілу влади висловили: 

    а) І.Кант,        б) Платон,     в) Ш.-Л.Монтеск’є,    г) А.Августин, 

    д) Арістотель,       е) М.Вебер,    ж) Д.Локк. 

   Який зміст вкладено авторами  у цей принцип? 

2. Ідеологія глобалізму: зміст та суперечливий характер. 



3. Заповніть таблицю: 

                                 Основні функції політичного лідера 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

ЗАВДАННЯ 27 

1. Яку ознаку  К.Поппер вважав головною при визначенні  відкритого  

   суспільства? 

   а) свободу міграції,                             б) свободу критики, 

   в) широкі можливості для бізнесу,      г) владу закону.  

   Чому саме це? 

2. Необхідність та проблеми реформування політичної системи України. 

3. Заповніть таблицю: 

Лібералізм це: 

Основні принципи Головні політичні ідеї: 

  

Чим від класичного відрізняється неолібералізм? 

 

ЗАВДАННЯ 28 

1. На міжнародному симпозіумі “Демократичні зміни в сучасному світі” 

     (Туніс, 1995) наводилися лаконічні визначення демократії. Нижче подано  

    найбільш характерні з них: 

    Демократія це: 

- правління народу, 

- ставлення керуючих до керованих, 

- це плюралізм, 

- це гарантія індивідуальних прав і свобод, 

- це протилежність тоталітаризму, 

- це консенсус 

- демократія – це форма управління, що ґрунтується на дотриманні прав і 

свобод особистості 

 Якому з цих визначень Ви віддаєте перевагу і чому?  

2. Політична влада. Метаморфози влади за умов глобалізації. 

3. Заповніть таблицю: 

Консерватизм це: 

Основні принципи Основні політичні погляди 

  

ЗАВДАННЯ 29 

1. Вкажіть, що означає “політична соціалізація”: 

   а) вплив держави на економіку,      б) діяльність партії з метою завоювання 

       влади,        в) процес залучення до політичних цінностей, 

  г) процес виховання дітей у родині. 



  Які моделі соціалізації Ви знаєте? 

2. Дайте розгорнуте визначення “політичного режиму” як категорії  

    політології. Поясніть, чому для того, щоб мати уявлення про реальну  

    політичну владу в тій чи іншій країні, необхідно знати не лише про 

    проголошену в ній форму правління, але й про пануючий політичний  

    режим. 

3. Заповніть таблицю „Ресурси влади”: 

Економічні: 1 

Соціальні: 2 

Інформаційні: 3 

Силові: 4 

Демографічні: 5 

 

ЗАВДАННЯ 30 

1. Які з перелічених нижче держав є федеративними, а які унітарними? 

    а)  Австрія,    б) Великобританія,          в) Італія,           г) Канада, 

    д) Росія,         е) США,           є) Франція,    ж) Швейцарія, з) Японія. 

   Якою державою за адміністративно-державним устроєм є Україна? 

2. Функції засобів масової інформації у політичному житті суспільства. 

     З яких  ЗМІ одержуєте інформацію? 

3.    Заповніть таблицю:   

     Основні сучасні школи зарубіжної політології 

 англо-

американська 

французька німецька 
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  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПОЛІТОЛОГІЯ » 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної  

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількістькредитів – 4 
Галузьзнань 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки»  

(шифр і назва) 

 

Обов’язкова 

Модулів –3 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 2-й 2-й 

 Спеціальність 051«Економіка»  

(шифр і назва) 

Освітньо-професійна програма 

051 

«Економіка» 

 

 

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120  

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  4;  

самостійної роботи 

здобувача – 8;  

 

Освітній рівень Перший 

(бакалаврський) 

20 год. 4 год. 

Семінарські 

20 год. 6 год. 

Самостійна робота 

40 год. 55 год.  

Індивідуальні завдання 

40 55 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 



2.Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання політології – вивчення принципів, що 

викристалізувані зарубіжним та вітчизняним досвідом розвитку гуманітарної 

науки, освіти та виховання, які доведені теорією та перевірені практикою. 

Серед них – фундаментальність, системність, єдність логічного та 

історичного, національного та загальнолюдського, суспільного та 

особистого, теорії та практики, навчання та виховання. Усі вони мають 

забезпечити людинотворчий характер політологічної освіти та формувати у 

здобувачів політичну культуру і свідомість. 

Завдання – сформувати системні знання про сутність політичного 

життя, політичних відносин і процесів, про суб’єкт і об’єкт політики; знати 

права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у 

житті держави та суспільства. 

ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

Викладання 

та навчання 

Лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття, 

колоквіуми; самостійна робота здобувача вищої освіти з 

навчальною (підручники, посібники, конспекти тощо) і 

спеціальною науковою літературою та відповідним 

програмним забезпеченням. Консультації з викладачами, 

семінари; виконання робіт зі збирання, аналізу та спеціальної 

обробки даних та інших індивідуальних завдань; 

проходження практик на підприємствах галузі; виконання 

дипломної роботи. 

 

Оцінювання Освітня складова програми. Система оцінювання знань за 

дисциплінами освітньо-професійної програми складається з 

поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти 

проводиться в усній, письмовій і дистанційній формі 

(опитування за результатами опрацьованого матеріалу). 

Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену/заліку 

проводиться в письмовій формі, з подальшою усною 

співбесідою. 

Поточні та модульні контрольні роботи, заліки, екзамени, 



звіти про практики, дипломні роботи тощо. 

Науково-практична складова програми. Оцінювання 

наукової діяльності здобувачів вищої освіти здійснюється на 

основі аналізу кількісних та якісних показників виконання 

вимог змістових модулів з кожної дисципліни та практики.  

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Програмні 

результати 

навчання 

1. Використовувати понятійний апарат політології в 

освітній, дослідницькій та інших сферах професійної 

діяльності  

2. Вільно спілкуватися державною та іноземною / 

іноземними мовами усно і письмово з професійних питань. 

3. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати 

самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу 

професійної літератури.  

4. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, 

комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у 

команді в процесі вирішення фахових задач.  

5. Презентувати результати власних досліджень для 

фахівців  

і нефахівців. 

6. Застосовувати положення політологічних теорій та 

концепцій до дослідження політичних змін в Україні та світі.  

7. Досліджувати сучасні політичні процеси і явища  

з використанням новітніх методів політичного аналізу. 

8. Проводити експертизу, моніторинг та оцінювання 

політичних проектів і програм. 

9. Володіти політологічними методами аналізу соціальної 

інформації. 

10. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші матеріали  

за результатами політологічних досліджень соціальних 

проблем сучасного суспільства.  

11. Володіти навичками збору соціальної інформації  

з використанням методів політології.  

12. Провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність  

в команді або індивідуально. 

13. Демонструвати навички самостійної дослідницької 

роботи, відкритості до нових знань. 

14. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології у процесі пошуку, збору та аналізу політологічної 

інформації.  



15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально, 

додержуватися принципів професійної етики політолога. 

16. Вміти розробляти програму політологічного 

дослідження; розробляти його інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

знати: об’єкт, предмет і методи політичної науки, чітко оперувати і 

володіти понятійно-категоріальним апаратом, процеси міжнародного 

політичного життя, геополітичний простір, місце, роль і статус України в 

сучасному політичному світі; 

вміти:визначити теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні 

компоненти політичного знання, їх роль і функції в підготовці політичних 

рішень, володіти навичками політичної культури, вміти застосовувати 

політичні знання в своїй професійній громадській діяльності. 

 

Перелік компетентностей: 

Інтегральна 

компетент-

ність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері політології, що передбачають 

застосування основних політологічних теорій і методів та 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні 

компетент-

ності (ЗК) 

1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних 

концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності. 

2. Здатність бути критичним і самокритичним.  

3. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів політичної діяльності).  

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

6. Здатність до аргументованого представлення власної 

думки, компетентної і толерантної дискусії з її опонентами. 

7. Здатність спілкуватися іноземною (-ними) мовою 

(мовами). 

8. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях.  

9. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології.  

10.  Навички міжособистісної взаємодії.  

11. Здатність працювати в команді. 

12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 



(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

 

Фахові 

компетент-

ності 

спеціальності  

1. Здатність до опанування та використання основних 

класичних та сучасних політологічних теорій  

2. Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним 

апаратом політології. 

3. Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в 

Україні та світі в цілому. 

4. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

проводити політологічне дослідження. 

5. Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати 

політичну інформацію з використанням соціологічних 

методів.  

6. Здатність використовувати політичну інформацію у 

власному дослідженні. 

7. Здатність використовувати сучасні інформаційно-

комунікативні технології в освітній, дослідницькій та інших 

сферах професійної діяльності. 

8. Здатність презентувати результати політологічних 

досліджень для фахівців та нефахівців.  

9. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 

результати, формулювати аргументовані висновки та 

рекомендації. 

10. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм 

професійної етики політолога.  

 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами: «Загальна 

теорія політики», «Історія та культура України», «Соціологія», «Політичний 

менеджмент», «Філософія», «Релігієзнавство», «Правознавство», 

«Культурологія»,  «Соціальна екологія», «Політична економія». 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади політології. 

Тема 1. Предмет, структура та інструментарій політології. 

Визначення предмету політології. Суб’єкт-об’єкт політичного життя. 

Структура курсу політологія та його основні завдання. Методика і 

методологія, категорії, закони і закономірності та функції політології.  

Місце і роль політології в системі суспільствознавчих дисциплін: 

взаємозв’язок та взаємозалежність. Зростання ролі політичних знань в 

українському суспільстві. 

Тема 2. Політична діяльність і політичний процес. 

Політична діяльність як спосіб існування політичного життя. 

Структура політичної діяльності: суб’єкти та об’єкти, мотиви і способи їх 

взаємовпливу. Форми політичної діяльності: управлінська, виконавча, 

законодавча, судова, контрольна та інші. 

Визначення, сутність і структура політичного процесу, характеристика 

його суб’єктів та об’єктів. Функціональний зміст політичного процесу: 

лобізм, корупція, опозиція, надзвичайний стан, круглий стіл. Міжнародний 

політичний процес. Політична модернізація в сучасній Україні. 

Тема 3. Суспільно-політичні конфлікти та шляхи їх подолання. 

Поняття політичного конфлікту. Теорії політичних конфліктів К. 

Маркса, А. де Токвіля, Г. Зіммеля, Г. Парсонса, Р. Дарендорфа. Позитивні і 

негативні функції конфлікту. Суб’єкти конфліктів. Типологія конфліктів. 

Стадії конфлікту.  

Управління конфліктом. Способи урегулювання конфліктів. Основні 

шляхи досягнення національної і соціально-політичної злагоди у сучасному 

українському суспільстві. 

Змістовий модуль 2. Функціональні основи політичної системи 

суспільства. 

Тема 4. Влада і політичний режим. 

Влада як суспільне явище. Поняття і суть влади, основні концепції 

влади. Народ – джерело і носій влади. Соціальне призначення влади. Основні 

види влади: політична, економічна, духовна, сімейна. Функції влади. 

Співвідношення державної і політичної влади. 

Поняття політичного режиму: його сутність та основні компоненти. 

Основні типи політичних режимів сучасності: тоталітарні, авторитарні, 

демократичні. Динаміка політичних режимів. Основні риси політичного 

режиму в Україні на сучасному етапі. 

Тема 5. Політична система суспільства. 



Генезис, еволюція, сучасні концепції і моделі поняття та сутності 

політичної системи суспільства. Політична система як механізм формування 

і функціонування влади в суспільстві. Основні елементи політичної системи, 

її інституційна, інформаційно-комунікаційна і нормативно-регулятивна 

підсистеми. Типологія політичних систем сучасного світу. Формування та 

функціонування політичної системи українського суспільства, особливості її 

сучасної трансформації. 

Тема 6. Держава як основний інститут політичної системи 

суспільства. 

Походження, зміст та сутність держави. Позакласовий, класовий та 

загальноцивілізаційний підходи до аналізу сутності походження держави. 

Основні ознаки і функції держави. Історичний розвиток української держави. 

Форми державного правління і державного устрою.  

Державні інститути та органи. Класифікація органів державної влади. 

Конституція України про основні засади державності. 

Тема 7. Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання і 

рухи. 

Історичні умови виникнення політичних партій. Поняття, типологія та 

функції політичних партій. Сутність та типи партійних систем. Партійна 

система в сучасній Україні. Становлення багатопартійності в умовах 

суверенної України. 

Громадсько-політичні об’єднання та рухи, їх сутність та роль у 

політичному житті суспільства. Виникнення громадсько-політичних 

організацій, їх типологія, організаційна структура, основи діяльності. 

Роль і місце громадсько-політичних організацій, політичних партій при 

структуруванні українського суспільства. 

Змістовий модуль 3. Загальнонаціональні та світові політичні 

процеси. 

Тема 8. Політичні еліти і політичне лідерство. 

Наукове обґрунтування елітаризму. Генеза ідей політичного елітизму. 

Типологія політичних еліт. Системи формування та змін політичних еліт. 

Передумови ефективної діяльності політичних еліт. Сутність політичного 

лідерства. Теорії політичного лідерства. Характерні риси і функції 

політичного лідера. Типологія політичного лідерства.  

Особливості політичного лідерства в Україні. 

Тема 9. Етнополітика і міжнаціональні відносини. 

Сутність і особливості соціально-етнічних відносин. Взаємозв’язок 

етнічного, національного і соціального в суспільстві. Етносоціальна 

структура суспільства: нація, національні та етнічні групи. 



Етнонаціональна політика: мета, принципи, проблеми. Нація та 

держава. Національний суверенітет. Взаємозв’язок національної, соціальної, 

економічної та демографічної політики. Етнополітичні конфлікти: характер, 

причини виникнення та шляхи їх вирішення.  

Етнополітична реальність сучасної України. Характерні особливості  

закріплення в Конституції України та законодавчих актах сучасного стану 

відродження української нації, прав і свобод інших народів. Міжнаціональні 

відносини в Україні і проблема консолідації та злагоди поліетнічного 

суспільства. 

Тема 10. Україна у сучасному геополітичному просторі. 

Геополітичне становище України, її зовнішньополітична діяльність. 

Захист інтересів суверенітету  України в усіх сферах міжнародних відносин. 
З’ясування і реалізація міждержавних і міжнародних інтересів шляхом 

дипломатичних служб і відносин.  

Україна як повноправний суб’єкт міжнародних відносин та можливі 

наслідки її інтеграції в єдиний Євразійський простір. Україна у міжнародних 

і європейських союзах, організаціях, об’єднаннях. 

Змістовний модуль 4. Прес-конференції. 

Теми: 1, 4, 6, 7, 9. 

Змістовний модуль 5. ІНДЗ (Реферати). 



4.Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 

У тому чіслі 
усь

ого 

У тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п.с 
лаб інд с.р 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади політології. 

Тема 1. 
Предмет, 

структура 

та 

інструмента

рій 

політології. 

12 2 2  4 4 12 1 1  5 5 

Тема 2. 
Політична 

діяльність і 

політичний 

процес. 

12 2 2  4 4 12 1 1  5 5 

Тема3. . 

Суспільно-

політичні 

конфлікти 

та шляхи їх 

подолання. 

 

12 2 2  4 4 12 1 1  5 5 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 
36 6 6  12 12 36 3 3  15 15 

Змістовий модуль 2. Функціональні основи політичної системи суспільства 

Тема4. 
Влада і 

політичний 

режим. 

12 2 2  4 4 12 1 1  5 5 

Тема5. 
Політична 

система 

суспільства. 

12 2 2  4 4 12  1  5 5 

Тема6. 
Держава як 

основний 

інститут 

політичної 

системи 

суспільства. 

12 2 2  4 4 12  1  5 5 

Тема7. 
Політичні 

12 2 2  4 4 12    5 5 



партії та 

громадсько-

політичні 

об’єднання і 

рухи. 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 
48 8 8  16 16 48 1 3  20 20 

Змістовий модуль 3. Загальнонаціональні та світові політичні процеси 

Тема 8. 
Політичні 

еліти і 

політичне 

лідерство. 

12 2 2  4 45 12    5 5 

Тема9.Етно

політика і 

міжнаціона

льні 

відносини. 

12 2 2  4 4 12    10 5 

Тема10. 
Україна у 

сучасному 

геополітичн

ому 

просторі. 

12 2 2  4 4 12    5 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 
36 6 6  12 12 36    20 20 

Усього 

годин 
120 20 20  40 40 120 4 6  55 55 

 

5. Теми семінарських занять 

Пор. 

№ 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  Тема 1. Предмет, структура та інструментарій політології. 2 

2 Тема 2. Політична діяльність і політичний процес. 2 

3 
Тема 3. Суспільно-політичні конфлікти та шляхи їх 

подолання. 2 

4 Тема 4. Влада і політичний режим. 2 

5 Тема 5. Політична система суспільства. 2 

6 
Тема 6. Держава як основний інститут політичної 

системи суспільства. 2 

7 Тема 7. Політичні партії та громадсько-політичні 2 

 



об’єднання і рухи. 

8 Тема 8. Політичні еліти і політичне лідерство. 2 

9 Тема 9. Етнополітика і міжнаціональні відносини. 2 

10 
Тема 10. Україна у сучасному геополітичному 

просторі. 2 

 Усього 20 

 

8. Самостійна робота 

Пор.№ Назва теми  Кількістьгодин 

1  Предмет політології. Методологія політичної 

науки. 
1 

2 Політична думка в Європі у ХІХ-поч.ХХ ст. 1 

3 Течії, школи сучасної політології і основні 

напрямки  її розвитку. 
1 

4 Сучасні політико-ідеологічні доктрини. 1 

5 Пам’ятки політичної думки Київської Русі. 1 

6 Українська політична думка ХІХст.-поч.ХХ ст. 1 

7 Розвиток ідей в сучасній українській політології. 1 

8 Політична діяльність і політичний процес. 1 

9 Вибори і виборчі системи. 1 

10 Сутність, структура та функції влади. 1 

11 Легітимність політичної влади: поняття та типи. 1 

12 Політичний режим: поняття, критерії, 

класифікація. 
1 

13 Поняття, структура і функції політичної системи 

суспільства. 

1 

14 Типологія політичних систем сучасності. 1 

15 Політична система України та особливості її 

сучасного реформування. 
1 

16 Стратегія формування і механізми здійснення 

економічної політики  
1 

17 Основні напрямки формування соціальної 

політики в Україні. 
1 

18 Основні ознаки та функції держави. 1 

19 Форми державного політичного правління. 1 

20 Форми національно-територіального устрою 

держави. 
1 

21 Концепції правової держави та громадянського 

суспільства. 
1 

22 Проблеми формування громадянського 1 



суспільства і правової держави в Україні 

23 Походження, сутність і функції   політичної 

партії. 
1 

24 Типологія політичних партій та партійних систем. 1 

25 Становлення партійної системи в Україні. 1 

26 Громадські об’єднання і суспільно-політичні рухи 

та організації в 

     політичному процесі. 

1 

27 Політична соціалізація особистості. 1 

28 Сутність і типологія політичних еліт. 1 

29 Сутність та теорії та класифікація політичного 

лідерства. 

1 

30 Зміст і структура політичної культури. 1 

31 Сутність і складові політичної свідомості. 1 

32 Проблеми формування політичної свідомості і 

політичної       культури в українському 

суспільстві. 

1 

33 Теоретичні та практичні засади етнополітики. 1 

34 Етнополітичні процеси у сучасному світі. 1 

35 Міжнаціональні відносини в Україні. 1 

36 Характеристика багатоманітності світового 

політичного процесу. 
1 

37  Сутність і типологія суспільно-політичних 

конфліктів та шляхи їх  

      вирішення. 

1 

38 Міжнародний тероризм і боротьба з ним . 1 

39 Модернізація, глобалізація та інтернаціоналізація 

сучасного світового співтовариства. 
1 

40 Україна у сучасному геополітичному просторі. 1 

 Разом 40 

 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання - реферат. 

(Здобувач виконує один реферат на весь заліковий кредит).  

Реферат є одним із перших видів науково-навчальних робіт, які 

виконують студенти у вузі. Кожен студент готує один реферат, який містить 

відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих, наприклад, 

архівних документів з певної теми, які викладено у вигляді зв’язаного тексту.   

Приблизна структура реферату може бути такою: 

ВСТУП 

РОЗДІЛ І.  Історія й теорія питання. 

РОЗДІЛ ІІ. Розв’язання проблеми в сучасних умовах. 

ВИСНОВКИ. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 



Реферат потрібно починати з викладу суті проблеми. Слід уникати 

зайвих фраз.  

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість 

щодо соціальних потреб суспільства та розвитку конкретної галузі 

політології. 

У розділі І наводяться основні теоретичні, експериментальні 

дослідження з теми, згадуються вчені минулого, які вивчали дану проблему, 

їхні ідеї. Визначаються сутність (головний зміст) проблеми, основні чинники 

(фактори, умови), що зумовлюють розвиток явища або процесу, який 

вивчається. Наводиться перелік основних змістових аспектів проблеми, які 

розглядалися вченими. Визначаються недостатньо досліджені питання, 

вказується на слабку розробленість окремих проблем. 

У розділі ІІ подається поглиблений аналіз сучасного стану процесу або 

явища, тлумачення основних поглядів і позицій щодо проблеми. Особлива 

увага приділяється виявленню нових ідей і гіпотез, нових методик, 

оригінальних підходів до вивчення проблеми. Важливо висловити власну 

думку  щодо перспектив розвитку проблеми. 

У висновках подаються узагальнені умовиводи, ідеї, думки, оцінки, 

пропозиції науковця. 

До списку літератури включають публікації переважно останніх 5-10 

років. Особливемісце становлять праці останнього часу. 

У додатках наводяться таблиці, схеми, які суттєво полегшують 

розуміння праці. 

Обсяг реферату повинен мати від 10 до 20 сторінок. 

Виклад матеріалу в рефераті повинен бути на достатньому науково-

теоретичному рівні. Слід використовувати синтаксичні конструкції, властиві 

мові наукових документів, уникати складних граматичних зворотів. 

У рефераті потрібно використовувати стандартизовану термінологію, 

уникати незвичних термінів і символів або пояснювати їх при першому 

згадуванні в тексті. Терміни, окремі слова й словосполучення можна 

замінювати абревіатурами й прийнятими текстовими скороченнями, 

значення яких зрозуміле з контексту. 

              Тематика навчально-дослідних завдань (рефератів) 

1. Сутність понять „політика” і „політологія”. 

2. Методи дослідження політичного процесу. 

3. Закони і закономірності політології. 

4. Функції політології. 

5. Політика як явище суспільного життя. 

6. Політологія в системі суспільствознавства. 

7. Зростання ролі політики і політології в сучасному  світі. 

8. Відродження і розвиток української політології. 

9. Конфуціанство і легізм як основні теорії та моделі існування 

китайсь- 

кої стародавньої держави і суспільства.  

10. Політичні погляди визначних мислителів Античної Греції Платона і  



      Аристотеля. 

11. М.Т.Ціцерон – мислитель і політичний діяч Античного Риму. 

12. Видатні мислителі, державні та політичні діячі епохи Відродження. 

13. Політичні ідеї епохи Просвітництва. 

14. Характеристика європейської політичної думки ХІХ-поч. ХХ ст. 

15. Основні політико-ідеологічні течії сучасності. 

16. Сучасні політологічні школи Заходу. 

17. Альтернативні моделі та концепції майбутнього розвитку 

суспільства. 

18. Суспільно-політичні погляди в Київській Русі. 

19. Політичні ідеї українських мислителів епохи Відродженні та 

Просвітництва. 

20. Політична думка в Україні у ХІХ-поч. ХХ ст. 

21. Сучасні політичні концепції та теорії перспективного розвитку  

      українського суспільства. 

22. Політична діяльність: сутність, структура, основні напрямки. 

23. Поняття і типологія політичного процесу. 

24. Теорія політичної участі. 

25. Наукові еліти у політичному процесі. 

26. Роль референдумів у політичному житті суспільства. 

27. Основні фактори впливу на стратегію і тактику виборчих 

президентських і парламентських кампаній. 

28. Аналіз політичної кризи державної влади в Україні у 2007 р. та  

      стратегій її подолання. 

29. Основні типи політичних конфліктів в незалежній Україні, їх роль 

та шляхи подолання. 

30. Конфлікт і криза: спільне, особливе, взаємозв’язок. 

31. Аналіз теорій класового конфлікту в індустріальному суспільстві  

      (дослідження К.Маркса, Т.Гейгера, С.Ліпсета, Т.Парсонса). 

32. Системний аналіз факторів політичного ризику в сучасній Україні. 

33. Сутність і різновидності політичних виборів та виборчих систем. 

34. Характеристика влади і політичного панування: ефективність, 

масштаби, види функціонування, історичні і сучасні форми. 

35. Політичне життя і владні відносини. 

36. Структура, суб’єкти, носії, ресурси політичної влади. 

37. Проблема легітимності політичної влади: поняття та типи. 

38. Політичний режим: сутність, критерії, класифікація. 

39. Аналіз влади та політичного режиму в Україні. 

40. Особливості сучасного демократичного режиму та перспективи  

його становлення в Україні. 

41. Історія становлення та розвитку політичної системи суспільства. 

42. Сутність, структура і функції політичної системи суспільства. 

43. Концепції і моделі політичних систем сучасності. 

44. Порівняльний аналіз сучасних політичних систем. 

45. Особливості реформування політичної системи України. 



46. Політична система і політична організація суспільства. 

47. Генезис, сутність, історичні форми і функції держави. 

48. Форми політичного державного правління у сучасному світі. 

49. Форми державного територіально-адміністративного та 

національно-територіального устрою. 

50. Тенденції розвитку державності у світовому співтоваристві. 

51. Правова держава і громадянське суспільство та перспективи 

становлення їх в Україні. 

52. Формування громадянина в умовах сучасної української держави:  

      актуальні проблеми і перспективи. 

53. Економічна політика держави. 

54. Соціальна політика держави. 

55. Фінансово-бюджетна політика держави. 

56. Сучасні проблеми розвитку агропромислового комплексу України   

      (політико-економічний аналіз). 

57.  Походження, формування і функціонування політичних партій та  

      партійних систем в історії і сучасності. 

58. Політико-правові, соціально-економічні та духовно-культурні 

засади становлення багатопартійності в Україні. 

59. Багатопартійність і демократизація суспільства в Україні. 

60. Аналіз діяльності окремих політичних партій, блоків партій,  

      суспільно-політичних рухів та громадських об’єднань. 

61. Молодіжні організації в Україні. 

62. Жіночі організації в Україні. 

63. Особливості рекрутування політичних еліт на пострадянському  

      просторі. 

64. Сучасна опозиційна еліта в Україні: суб’єкти, основні вимоги 

(поточні і стратегічні), здобутки, проблеми і труднощі. 

65. Порівняльний аналіз політичного лідерства Президентів України. 

66. Проблема відповідальності політичних лідерів в політології і 

суспільній практиці. 

67. Вождізм як різновид політичного лідерства. Загальне і специфічне у  

      різних вождів. 

68. Політична соціалізація особистості. 

69. Політичні еліти і лідерство в умовах демократизації українського  

      суспільства. 

70. Еліта націй та еліта суспільства. 

71. Видатні політичні лідери сучасності (зарубіжні і вітчизняні). 

72. Політична свідомість: сутність і основні характеристики. 

73. Поняття, структура і функції політичної культури. 

74. Політична субкультура студентської молоді. 

75. Типологія політичної культури. 

76. Соціокультурні особливості політичних реформ в Україні. 

77. Етнічний ренесанс к. ХХ-поч.ХХІ ст. у світі. 

78. Причини міжнаціональних конфліктів і політичні принципи та  



      механізми їх вирішення. 

79. Етнонаціональна політика в Україні. 

80. Стан і перспективи розвитку взаємовідносин української діаспори з 

      Батьківщиною. 

81. Інтернаціоналізм, космополітизм, націоналізм, шовінізм у міжнаціо- 

нальних відносинах: теорія, практика, пріоритети. 

82. Багатоманітність сучасного світового політичного процесу. 

83. Міжнародні політичні організації, їх роль і діяльність. 

84. Модернізація, глобалізація та інтернаціоналізація сучасного світу. 

85. Структура геополітичних інтересів України. 

86. Міжнародний тероризм і боротьба з ним. 

87. Сутність і типологія сучасних міжнародних конфліктів та шляхи  

      їх вирішення. 

 

10. Методи навчання: лекції, семінарські заняття, прес-конференції та 

дискусії, робота в Інтернеті, опрацювання обов’язкової та додаткової 

літератури в читальних залах бібліотеки, індивідуальна навчально-дослідна 

робота (реферат)   або виконання самостійних творчих робіт з актуальних 

соціально-політичних проблем, самостійна робота над тестами та 

завданнями, перевірка знань за тестами, усні опитування та письмові 

модульно-рейтингові роботи, підсумковий контроль знань  (екзамен). 

 

11. Методи контролю. 

1. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі  

диференційного заліку чи екзамену (згідно навчальних планів факультету) 

або шляхом накопичення балів за поточним контролем.  

Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на 

семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання тестів, самостійних робот, індивідуальних завдань, ведення 

конспектів лекцій. 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів 

студентів, відповідей на питання поставлені викладачем, оцінці виконання 

тестових завдань, оцінок під час самостійних робот, оцінювання внеску 

окремих студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який 

має на меті виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим 

матеріалом. Дата проведення контрольної роботи доводиться до студентів і 

призначається по завершенню вивчення змістовного модулю. Питання або 

практичні завдання готує викладач, що веде практичні заняття, вони 

узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою семінарських занять. 

Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на тестові завдання 

тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності 

викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати 

викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення 

дисципліни. 



Перевірка лекційного конспектута словника базових понять– 

проводиться в рамках практичного заняття, присутність на лекції і ведення 

конспекту та словника може оцінюватися в балах та враховуватися у 

кумулятивній оцінці. 

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами 

доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом. 

Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися 

до студентів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони 

затверджуються на засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. 

Екзаменатора призначає завідувач кафедри. Він має оцінити якість відповіді 

студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 



12. Розподіл балів, які отримують здобувачі 
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ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЗАГАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВРАХОВУЮТЬСЯ 

1. Результати поточного контролю (тестування) по кожній темі або усна 

відповідь студента під час відповідних семінарських занять, якщо за неї 

отримана вища оцінка.  

2. Якість підготовки і рівень захисту індивідуального навчально-

дослідного завдання.  

3. Результати самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студента. 

4.   Залік з курсу в усній або письмовій формі. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК 

Оцінка «відмінно» – 90-100 балів – виставляється студентові, який при 

відповіді на запитання показав досконалі, систематизовані, глибокі знання 

програмного матеріалу та основної і додаткової літератури, продемонстрував 

високий рівень самостійного аналітичного мислення та вміння самостійно 

вести пошук необхідної наукової інформацію, ставити і розв’язувати наукові 

проблеми. 

Оцінка «добре» – 82-89 балів – виставляється студенту, якщо при відповіді на 

запитання він виявив повне знання програмного матеріалу, передбачене на 

рівні аналогічного відтворення, продемонстрував знання основної і 

додаткової літератури, показав володіння практичними вміннями та 

навичками з виконання самостійної наукової роботи, але зробив окремі 

незначущі помилки, які не мають принципового значення. 

Оцінка «задовільно» – 64-73 бали – виставляється, якщо при відповіді на 

запитання студент виявив повні знання основного програмного матеріалу в 

обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, у цілому впорався 

з поставленими завданнями, передбаченими програмою на рівні 

репродуктивного відтворення, продемонстрував деякі елементи самостійного 

мислення, але при цьому окремими вміннями та навичками володів 

невпевнено, припустився помилок у викладенні програмного матеріалу. 

Оцінка «незадовільно» – 35-59 балів – виставляється, якщо при відповіді на 

запитання студент виявив серйозні прогалини в знаннях, не здатний 

використовувати ці знання на практиці, що робить неможливим подальше 

навчання і опрацювання дисциплін гуманітарного і соціально-економічного 

спрямування. 

Оцінка «незадовільно» - 0-34 балів  -  обов’язкове повторне вивчення 

дисципліни. 
 

Критерії оцінювання поточного тестування: 

 1 – 2 вірних відповіді – 1 бал 

 3 – 5 вірних відповідей – 2 бала 

 6 -  вірних відповідей – 3 бала 

 7 – 8 вірних відповідей – 4 бала 

 9 – 10 вірних відповідей – 5 балів 



Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання 

(реферату): 

 самостійність виконання; 

 логічність, деталізація та послідовність викладення матеріалу;  

 повнота й глибина розкриття теми;  

 обґрунтованість висновків,  

 наявність ілюстрацій (таблиці, рисунки, схеми тощо);  

 наявність конкретних пропозицій і прогнозів з обов’язковим 

посиланням на використані джерела та літературу;  

 кількість використаних джерел та літератури (не менше десяти); 

 якість оформлення; 

 рівень засвоєння матеріалу, вміння висвітлювати його перед 

аудиторією.    

Критерії оцінювання самостійної роботи: 

 самостійність виконання; 

 логічність, деталізація та послідовність викладення матеріалу;  

 повнота й глибина розкриття теми; 

 змістовна узгодженість складових роботи; 

 забезпечення виконання всіх параметрів завдання; 

 обґрунтованість висновків,  

 якість оформлення. 

 

13. Методичне забезпечення. Опорні конспекти лекцій, комплексні 

навчально-методичні матеріали, посібники, довідники, наукові та  періодичні 

видання, комп’ютерно-інформаційні схеми, таблиці, діаграми, кіно- 

фотодокументи, аудіо матеріали, слайди, політичні карти світу та України.  

14. Рекомендована література 

Основна 

29. Конституція України. – К., 1996. 
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