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ВСТУП 
Програма передбачає глибоке знання матеріалу про сучасний стан 

розвитку політичної науки та основні проблеми, що існують в цій галузі. 
Оцінювання рівня теоретичної фахової підготовки аспіранта 

передбачає складання вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 052 

«Політологія» відповідно до навчального плану підготовки докторів 
філософії за цією спеціальністю. Іспит дає змогу визначити і перевірити 

теоретичні знання та прикладні навички вступаючих до аспірантури для 
проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні 

мати наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення .  

Мета вступного іспиту - виявити основні професійні компетентності 

щодо вміння: самостійно аналізувати сутність політичних явищ і процесів, 
закономірностей розвитку політичної теорії; характеризувати основні 

принципи формування сучасної політичної системи, обґрунтування 
актуальних політичних проблем; орієнтуватися в основних напрямах 

політичної думки, визначати теоретичні, 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, міжнародних 

політичних процесів, місця та ролі України в сучасному політичному 
просторі; визначати основні тенденції розвитку політичних процесів, 

методології, принципів і методів політичної науки, аналізувати та 
оцінювати сучасну геополітичну ситуацію. 

Вступник до аспірантури повинен також 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. Політологія як наука і навчальна дисципліна 

 

Підходи до визначення поняття політологія. Становлення і розвиток 
політології як науки і навчальної дисципліни. Формування та 

інституціоналізація політичної науки. Методологічні засади політології. 
Предмет і об'єкт політології. Основні категорії політології та проблеми їх 

систематизації. Функції та структура політології. Місце політології в 
системі наук про суспільство. Значення політології на сучасному етапі 

розвитку України. 
 

 
 

 



 4 

Тема 2. Історія зарубіжних політичних вчень 
 

Політична думка країн Стародавнього Сходу (Періоди розвитку 
політичної думки Стародавньої Індії. «Артхашастра», «Махабхарата», 
«Закони Ману». Течії політичної думки Стародавнього Китаю). Політична 

думка Стародавнього Вавилону (Закони царя Хаммурапі). Політичні 
вчення Стародавньої Греції (вчення Сократа, Платона та Аристотеля). 

Політико-правова думка Стародавнього Риму (Постулати римського права. 
Вчення Цицерона). Політична думка епохи Середньовіччя (вчення Аврелія 

Августина, Фоми Аквінського, Марсилія Падуанського, Аль Фарабі). 
Особливості політичної думки епохи Відродження (вчення Н. Макіавеллі, 

Мартіна Лютера, утопістів Томаса Мора і Томмазо Кампанелла). Політичні 
ідеї Нового Часу (вчення Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, 

Ш.Л. Монтеск’є, І. Канта, Г. Гегеля, А. Токвіля). Ліберально-демократичні 
концепції у Північній Америці (Т. Джефферсон, Д. Медісон). Сучасні 

зарубіжні політологічні школи (вчення М. Вебера, К. Поппера, Ф. Хайека, 
Т. Адорно, Г. Арендт,  Ю. Габермаса, Ж. Рансьєра).  

 
Тема 3. Історія української політичної думки 
 

Особливості розвитку української політичної думки. Політико-
правові погляди в Київській Русі («Слово про закон і благодать» Іларіона, 

«Повість минулих літ» Нестор-Літописець, «Руська правда» Ярослав 
Мудрий, «Повчання» Володимир Мономах, «Слово о полку Ігоревім»). 

Політичні вчення доби Відродження (Вчення С. Оріховського-Роксолана, 
І. Вишенського, П. Могили). Розвиток української політичної думки у 

козацько-гетьманську добу. Політична думка доби Просвітництва. 
Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського братства (Вчення М. Костомарова, 

Т. Шевченка, П. Куліша). Політичні погляди І. Франка, М. Грушевського, 
В. Винниченка, В. Липинського, М. Міхновського, Д. Донцова. Політична 

думка в УРСР. Становлення політології в сучасній Україні.  
 
Тема 4. Політика як соціокультурний феномен.  

 
Підходи до розуміння політики. Концепції політики. Політика і 

держава. Структура, функції та елементи політики. Предмет та об’єкт 
політики. Класифікація політики за сферами громадського життя, за 

суб’єктами політики, за пріоритетом діяльності, за об’єктом дії, за сферами 
суспільства, за змістом і характером. Взаємозв’язок політики та економіки, 

політики та моралі, політики та права. Місце політики в суспільному 
житті. Основні тенденції розвитку політики в сучасній Україні.  
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Тема 5. Політична система суспільства 
 

Поняття політичної системи, її структура та функції. Концепції 
політичної системи Д. Істона, Г. Алмонда та К. Дойча. Політичні 
інститути, їх різновиди та роль в політичній системі суспільства. Типологія 

політичних систем. Інституціональна, комунікативна, функціональна, 
нормативна, політико-культурна підсистеми. Держава як основний 

інститут політичної системи. Тенденції розвитку політичних систем. 
Порівняльна характеристика політичних систем країн світу. Політична 

система сучасної України. 
 

Тема 6. Держава як політичний інститут 
 

Виникнення та сутність держави. Теорії походження держави. 
Ознаки і функції держави. Типологія держав: за усталеністю суспільно-

політичного життя, за функціональною спрямованістю держави, за 
соціально-економічним показником і класовою природою. Форми 

державного правління і державного устрою. Концепція правової і 
соціальної держави. Тенденції розвитку сучасної держави. Типи сучасних 
держав. Визнані та невизнані держави. Основні шляхи становлення і 

розвитку правової і соціальної держави та громадянського суспільства в 
сучасній Україні. 

 
Тема 7. Політична влада 

 
Сутність влади як суспільного явища. Сучасні теоретичні 

трактування політичної влади. Потреба у владі, принципи і способи її 
реалізації. Класифікація влади за : сферами здійснення, за специфікою 

суб’єктів і об’єктів, за характером суспільних відносин, за джерелами і 
мотивами підпорядкування об’єкта суб’єкту. Поняття «політична влада» її 

специфіка і механізми реалізації. Рівні політичної влади. Ресурси влади. 
Співвідношення державної і політичної влади. Суб’єкти і об’єкти 
політичної влади. Зміст концепції поділу влад. Органи державної влади та 

їх повноваження. Особливості політичної влади в Україні. Легітимність та 
легальність політичної влади та її типи. 

 
Тема 8. Політичні режими 

 
Політичний режим як механізм функціонування політичної системи 

суспільства. Підходи до поняття «політичний режим». Елементи 
становлення політичного режиму. Сутність та основні складові 

політичного режиму. Типологія політичних режимів. Динаміка політичних 
режимів. Поняття, основні виміри і форми демократії. Теорії 

демократичного режиму. Політичні принципи демократії. Форми 
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демократичного режиму. Види і характерні риси недемократичних 
політичних режимів. Демократичні засади політичної системи України. 

 
Тема 9.  Політичні партії, громадсько-політичні об’єднання та рухи 

 

Походження, сутність, ознаки, функції політичних партій. Еволюція 
політичних партій. Генетична модель походження політичних партій за 

М. Дюверже. Програмні цілі, зміст і засоби політичної діяльності. 
Типологія сучасних політичних партій. Поняття і типи партійних систем. 

Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Класифікація сучасних 
українських партій. Громадсько-політичні організації і рухи: сутність, 

ознаки, функції і види. Перспективи подальшого розвитку громадських 
організацій та рухів України. Групи інтересів та групи тиску: поняття, 

класифікація, функції.  
 

Тема 10. Вибори та виборчі системи 
 

Поняття виборів та виборчих систем. Класифікація виборів: за 

суб’єктом обрання, за масштабом проведення, за результатами, за часом 
проведення. Основні принципи виборів та виборчого права. Підготовка та 

проведення виборів. Формування виборчих округів та дільниць. Функції 
виборів. Вибори до органів державної влади. Вибори як спосіб зміни 

політичних еліт. Виборчі цензи. Типи виборчих систем, їх вплив на 
формування партійної системи. Мажоритарна і пропорційна виборчі 

системи. Риси та різновиди змішаних виборчих систем. Ознаки виборчої 
системи України. 

 
Тема 11. Громадянське суспільство  

 
Поняття, основні принципи та інститути громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство як джерело політичних інтересів. Передумови 

виникнення та структура громадянського суспільства. Взаємозв’язок 
держави і громадянського суспільства. Політичні інститути 

громадянського суспільства. Роль громадянського суспільства у 
становленні, підтримці та розвитку демократії та публіічної політики. 

Місцеве самоврядування як політичний інститут громадянського 
суспільства. Політична роль засобів масової комунікації. Вплив Інтернету 

на політику.  Роль соціальних мереж у функціонуванні регіонального та 
загальнонаціонального громадянського суспільства. 

  
Тема 12. Політична еліта та політичне лідерство  

 
Поняття політичної еліти. Класичні та сучасні концепції еліт. 

Структурно-функціональний і ціннісний підходи до визначення 
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політичних еліт. Теорії еліт за В. Паретто, Г. Моска, Г. Лассуелом, Л. 
Боденом, Х. Ортега-і-Гассетом. Механізми формування політичних еліт. 

Функції політичної еліти. Специфіка формування політичної еліти в 
тоталітарному, авторитарному і демократичному режимах. Класифікація 
політичних еліт у сучасному суспільстві. Сутність та витоки політичного 

лідерства. Типологія і функції політичного лідерства. Характерні риси 
політичного лідера та основні вимоги до нього. Особливості політичного 

лідерства в сучасних умовах. Проблеми формування політичного лідерства 
і політичних еліт в сучасній Україні. 

 
Тема 13. Політичні процеси  

 
Поняття, структура, характер політичного процесу та його 

особливості. Методологічні підходи до визначення суті і змісту 
політичного процесу. Основні типи політичних процесів. Глобальні та 

регіональні процеси. Революційні та еволюційні, закриті та відкриті, 
стабільні та нестабільні політичні процеси. Форми здійснення політичного 

процесу. Суб’єкти політичного процесу. Специфіка політичних процесів 
демократичного суспільства. Основні політичні процеси сучасності. 
Демократичний транзит як процес переходу до демократії. Особливості 

демократичного транзиту в Україні. Модернізаційний підхід до аналізу 
політичних процесів. Політична діяльність, політична участь та політична 

поведінка як складові політичного процесу.  
 

Тема 14. Політичні конфлікти  
 

Поняття політичного конфлікту. Класифікація конфліктів. Розуміння 
політичного конфлікту за З. Бжезинським, Ф. Фукуямою, С. Гантінгтоном. 

Сутність, типологія та функції політичних конфліктів. Суб’єкти та об’єкти 
політичного конфлікту. Стадії розвитку політичних конфліктів. Політична 

криза і способи виходу з неї. Прийняття рішення в умовах кризи. Методи 
вирішення політичних конфліктів. Поняття «третя сторона» у 
врегулюванні конфлікту, «посередництво», «надання добрих послуг», 

«спостереження за перебігом переговорів», «арбітраж». Проблеми, 
пов’язані з врегулюванням конфлікту при його ескалації та розширенні.  

Конфліктність суспільства та шляхи досягнення суспільної злагоди. 
Тенденції в розвитку конфліктів наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. 

Міждержавні конфлікти. Регіональні конфлікти щодо правоналежності 
територій. Питання сепаратизму і право націй на самовизначення. 

Особливості сучасних конфліктів та підходів до їх врегулювання. Поняття 
«гібридна війна». Роль міжнародних організацій у врегулюванні 

конфліктів. 
 



 8 

Тема 15. Військова агресія як форма намагання вирішення 
політичних питань співіснування 

 
 Акт агресії як міжнародний злочин. Види агресії. Застосування сили 
в міжнародних відносинах. Пріоритети національної безпеки. Правовий 

режим воєнного стану. Ознаки збройного конфлікту. Загострення 
суперечностей на регіональному рівні. Історичні конфлікти держав-сусідів 

як загроза активізації військової агресії. Окупація та анексія. Основні 
важелі впливу на окуповані території. Поняття «сіра зона». Легітимізація 

військової агресії. Поняття «зона впливу». Кібертероризм як нова загроза 
безпеки та основні об’єкти атаки. Міжнародно-правова відповідальність за 

воєнні злочини.  
 

Тема 16. Політична культура та політичні ідеології  
 

Поняття, структура, функції, типи політичної культури. Політична 
культура за Г. Алмондом і С. Вербою. Співвідношення політичної 

свідомості і політичної культури. Культура функціонування політичних 
інститутів і способів політичної діяльності. Взаємозв’язок політичної, 
світоглядної, моральної й правової культури. Функції політичної культури. 

Політична культура в умовах ідеологічного плюралізму і 
багатопартійності. Стан політичної культури в Україні. Поняття і функції 

політичної ідеології. Світові політико-ідеологічні доктрини та рухи. Ідейні 
та політичні передумови виникнення сучасної соціал-демократії. 

Лібералізм як політико-ідеологічна доктрина. Консерватизм як політико-
ідеологічна доктрина та суспільно-політичний рух. Сучасний 

неоконсерватизм. Комуністична та соціал-демократична ідеологія. 
Більшовизм і фашизм як тоталітарні політичні ідеології. Сутність та 

історичні типи націоналізму. 
 

Тема 17. Політичний аналіз та політичне прогнозування  
 

Політичний аналіз і прогнозування як необхідні умови ефективності 

політичного процесу. Основні підходи до визначення політичного аналізу. 
Теоретичний, прикладний та методологічний рівень політичного аналізу. 

Рівні політичного аналізу та його структурні особливості.  Суб’єкти та 
об’єкти політичного аналізу. Структура та методи політичного аналізу. 

Футурологія як «філософія майбутнього». Прогнозування як передумова 
прийняття політичного рішення. Поняття, функції та особливості 

політичного прогнозування. Необхідність політичного прогнозування 
через нові внутрішньо та зовнішньодержавні виклики. Основні стадії та 

методи політичного прогнозування. Достовірність політичного прогнозу. 
Особливості аналізу й прогнозування політичних процесів. Прогнозування 

та моделювання в політології. 
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Тема 18. Політичний маркетинг та менеджмент  

 
Зміст та співвідношення понять політичне управління, політичне 

керівництво та політичний менеджмент. Суб’єкти та об’єкти політичного 

менеджменту, принципи його ефективної реалізації. Види політичного 
менеджменту. Етапи процесу підготовки та прийняття політичних рішень. 

Менеджмент виборчої кампанії. Організація управлінської діяльності в 
системі органів законодавчої та виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Партійний менеджмент. Особливості політичного 
менеджменту і комунікацій у кризових ситуаціях. Поняття, функції і види 

політичного маркетингу. Суб’єкти, об’єкти та предмети політичного 
маркетингу. Методи та форми дослідження політичного ринку. 

Особливості державного політичного та партійного маркетингу. 
Маркетинг виборчого процесу, його основні кроки та функції.  
 

Тема 19. Міжнародні відносини та світовий політичний процес  
 

Сутність, суб’єкти і базові принципи міжнародної політики. 
Співвідношення внутрішньої і зовнішньої політики. Світовий політичний 

процес: поняття, суб’єкти, закономірності та сучасні тенденції . 
Особливості сучасного світового політичного процесу: революційні та 

еволюційні тенденції, упорядкованість і спонтанність світового розвитку, 
демократизація та гуманізація міжнародних відносин і людський вимір 

політики. Суб’єкти, види та принципи міжнародних політичних відносин. 
Новий політичний порядок, баланс і гармонізація інтересів у сфері світової 

політики. Модернізація систем міжнародних політичних відносин. 
Прийняття зовнішньополітичних рішень і способи врегулювання 

міжнародних політичних конфліктів. Міжнародні політичні організації та 
міжнародні політичні відносини. Роль ООН й інших міжнародних 
інститутів у забезпеченні миру, безпеки, політичної стабільності у світі. 

Діяльність НАТО у питанні зміцнення сектору безпеки і оборони. 
Політичні аспекти глобальних проблем. Система колективної безпеки. 

Україна в системі міжнародних політичних відносин, її місце в сучасному 
геополітичному просторі. Програми прикордонного співробітництва 

України. Основні напрямки та пріоритети зовнішньополітичної діяльності 
Української держави.  

 
 

 
 

 
 

 



 10 

КРИТЕРІЇ  
оцінювання знань на вступному іспиті 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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43. Громадянське суспільство – www.civicua.org 

44. Інститут громадянського суспільства – www.csi.org.ua 
45. Мережа аналітичних центрів України – www.intellect.org.ua 
46. Український незалежний центр політичних досліджень – 

www.ucipr.kiev.ua 
47. Сайт Верховної Ради України -  http://zakon1.rada.gov.ua 

48. Реєстр політичних партій - http://www.minjust.gov.ua/parties 
49. Бібліотеки та інформаційні центри України - 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html 

http://www.president.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/uk/index%2041
http://www.cvk.gov.ua/
http://www.csi.org.ua/
http://www.ucipr.kiev.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/parties
http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html


 14 

50. Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень 
http://www.ucipr.kiev.ua/ 

51. Сайт Інституту політичних політичних і етнонаціональних досліджень 
ім.І.Ф.Кураса НАН України http://www.ipiend.gov.ua/?mid=1 
52. Офіційний сайт ОБСЄ http://www.osce.org/ 

53. Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України - 
http://www.rainbow.gov.ua/  

54. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua/  
55. Офіційний сайт Ради Європи http://www.coe.int/  

56. Офіційний сайт Європейського суду з прав людини 
http://www.echr.coe.int/echr 57. Офіційний сайт Венеціанської комісії Ради 

Європи http://www.venice.coe.int/ 
 

http://www.ucipr.kiev.ua/
http://www.ipiend.gov.ua/?mid=1
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr%2057

