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ВСТУП 

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 052 

«Політологія» вміщує в себе базові теоретико-прикладні напрями 

політичної науки. Метою даного видання є перевірка у вступників до 

аспірантури професійних компетентностей щодо їхнього вміння 

самостійно аналізувати сутність політичних явищ і процесів, 

характеризувати основні принципи формування сучасної політичної 

системи, обґрунтовувати актуальні політичні проблеми, орієнтуватися 

в основних напрямах політичної думки, визначати теоретичні, 

духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного 

знання, їх роль  і функції у підготовці політичних рішень, розрізняти 

політичні відносини і політичні процеси, суб’єкти і об’ єкти політики, 

володіти навиками політичної культури, аналізувати сутність 

політичної влади, держави, політичного життя, міжнародні політичні 

процеси, місце та роль України в сучасному політичному просторі. 

Крім цього вступники повинні продемонструвати здатність до 

аналітичного мислення, вміння чітко, логічно і послідовно доводити 

свою думку та вільно оперувати понятійно–категоріальним апаратом 

політичної науки. 

 

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА 

 

Тема 1: Політика та наука про політику 

Походження і сутність політики. Політика як суспільно-

історичне явище. Функції політики. Структура політики. Суб’єкти і 

об’єкти політики.  

Становлення і розвиток політології як науки і навчальної 

дисципліни. Об’єкт і предмет політології. Методологічні засади 

політології. Функції політичної науки.  

 

Тема 2: Основні етапи розвитку політичної думки 

Суспільно-політичні уявлення давнього світу і Середньовіччя. 

Політична думка Відродження та Нового часу. Сучасна політична 

думка. Основні політологічні школи. 

Особливості становлення і розвитку політичної думки в Україні. 

Політичні концепції українських мислителів ХIХ-ХХ ст. 

(М. Драгоманов, Д. Донцов, М. Грушевський, В. Липинський). 

 

Тема 3: Політична влада 

Сутність влади як суспільного явища. Ресурси влади і основні 

види влади. Природа, сутність, особливості політичної влади. 
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Суб’єкти і об’єкти політичної влади. Сучасні теоретичні трактування 

політичної влади. 

Легітимність політичної влади та її типи. 

 

Тема 4: Політична еліта і політичне лідерство 

Формування і розвиток елітарних уявлень. Основні теорії еліт. 

Сутність, структура і функції політичної еліти. Типологія еліт. 

Політична еліта сучасної України, особливості її формування. 

Природа і сутність, функції політичного лідерства. Типологія 

політичного лідерства. Політичне лідерство в сучасній Україні. 

 

Тема 5: Політична система суспільства 

Сутність, структура, функції політичної  системи суспільства. 

основні теорії і моделі політичних систем. Типологія політичних 

систем. 

Політичний режим як механізм функціонування політичної 

системи суспільства. Сутність і основні типи політичних режимів. 

Поняття, основні виміри і форми демократії. Особливості і шляхи 

переходу до демократії в Україні. 

 

Тема 6: Держава як політичний інститут 

Природа і сутність держави. Поняття, основні ознаки, функції 

держави. Типи сучасних держав. Теорії походження держави. Форми 

державного правління. Форми державного територіального устрою. 

Громадянське суспільство. 

Основні шляхи становлення і розвитку правової і соціальної 

держави та громадянського суспільства в сучасній Україні. 

 

Тема 7: Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та 

рухи 

Походження, сутність, ознаки, функції політичних партій. 

Типологія сучасних політичних партій. Поняття і типи партійних 

систем. Класифікація сучасних українських партій. Громадсько-

політичні організації і рухи: сутність, ознаки, функції і види. 

Становлення багатопартійності в сучасній Україні. 

 

Тема 8: Політична культура та політичні ідеології 

Поняття, структура, функції, типи політичної культури. 

Співвідношення політичної свідомості і політичної культури. Стан 

політичної культури в Україні. 
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Поняття і функції політичної ідеології. Основні типи ідеологій в 

сучасному світі.  

Політична соціалізація як процес освоєння суб’єктом політико-

культурних цінностей. Етапи політичної соціалізації. 

 

Тема 9: Політичні процеси 

Поняття, структура, характер політичного процесу та його 

особливості. Типологія та основні стадії політичного процесу. 

Політичні конфлікти: сутність, типологія, функції та шляхи 

розв’язання. Політична модернізація. 

Політична діяльність, політична участь та політична поведінка 

як складові політичного процесу. Вибори і виборчий процес. Основні 

види виборчих систем.  

 

Тема 10: Міжнародна політика 

Сутність, суб’єкти і базові принципи міжнародної політики. 

Сутність і зміст поняття «світове співтовариство». Співвідношення 

внутрішньої і зовнішньої політики. Основні тенденції сучасного 

світового політичного процесу.  

Україна у системі міжнародних політичних відносин та її місце 

у сучасному геополітичному просторі. 

 

КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному екзамені зі спеціальності 

для здобуття ступеня вищої освіти доктор філософії 
 

1. Загальні положення: 

Мета вступного іспиту зі спеціальності – оцінити відповідність 

знань, умінь та навичок вступників згідно з вимогами програми 

вступних іспитів до аспірантури.  
 

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет вступного іспиту зі спеціальності 

складається з 3-х питань. 
 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 100-баловою шкалою.  

 Максимальна кількість балів за повні правильні 

відповіді: перше питання – 35 балів, друге питання – 35 балів, третє 

питання – 30 балів. Неправильна відповідь оцінюється у 0 балів. 

 Особи, які отримали менше 60 балів до наступних 

іспитів не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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