
 

 



 
 



1. Предмет політології, її функції та структура 

1.1.  Предмет політології, її сутність, місце та роль у житті суспільства. 

1.2. Основні етапи становлення політології як самостійної науки, в т. ч.  

української. 

1.3.Специфіка політології в системі гуманітарних наук, їх 

взаємозв’язок та взаємозалежність. 

1.4. Основні категорії та функції політології, методи вивчення 

політичного життя. 

1.5. Роль та місце політології на сучасному етапі світового соціального 

розвитку, в т. ч. і в оновленні політичного і духовного життя України. 

 

2. Політика як соціальне явище 

2.1. Політична сфера, її зміст, структура та сутність. 

2.2. Основні виміри політики, визначення її ролі та місця в системі 

суспільних відносин 

2.3. Різновиди та функції політики (зовнішня, внутрішня, соціальна, 

економічна, аграрна, національна, міжнародна, регіональна та інші) 

2.4. Суб’єкти і об’єкти політики. 

2.5. Соціальна структура суспільства як один із важливих детермінантів 

політики. 

2.6. Політика і мораль, їх взаємозалежність. 

2.7. Політика й сучасний розвиток українського суспільства. 

 

3. Основні віхи світової та вітчизняної політичної думки 

3.1. Виникнення і розвиток політичної думки в Стародавньому світі. 

3.2. Проблема влади і держави в епохи Раннього християнства та 

Середньовіччя. 

3.3. Політичні ідеї Нового часу. 

3.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні. 

3.5. Основні політико-ідеологічні доктрини сучасності (комуністична, 

соціал-демократична, консервативна, ліберальна, фашистська), їх 

характеристики. 
 

4. Сутність і технології політичної влади 

4.1. Поняття і основні виміри політичної влади, визначення її ролі та 

місця в системі суспільних відносин. 

4.2. Основні політологічні концепції влади. 

4.3. Державна влада як вища форма політичної влади, її основні 

функції. 

4.4. Засоби масової інформації і влада, їх взаємовідносини. 

4.5. Політичний режим як спосіб реалізації політичної влади, їх основні 

види (демократичний, ліберальний, авторитарний, тоталітарний). 

4.6. Технологія здійснення політичної влади. 
 

 



5. Політична система суспільства 

5.1. Сутність політичної системи суспільства. 

5.1.1. Поняття і структура політичної системи. 

5.1.2. Функція й типологія політичних систем. 

 

5.2. Держава в політичній системі суспільства 

5.2.1. Поняття «держава» і теорії її походження. 

5.2.2. Структура держави. 

5.2.3. Форми державного правління. 

5.2.4 Форми державного устрою. 

5.2.5. Політичний режим. 

5.2.6. Демократична, соціальна, правова держава. 

 

5.3. Політичні партії 

5.3.1. Поняття і типологія політичних партій. 

5.3.2. Роль і функції партій у суспільно-політичному житті. 

5.3.3. Поняття і типи партійних систем, їх типологія. 

 

5.4. Громадські об’єднання і рухи: 

5.4.1. Поняття, права та функції громадських об’єднань і рухів, їх місце 

у політичній системі суспільства. 

5.4.2. Класифікація громадських об’єднань. 

 

5. 5. Політична свідомість і політична культура як елементи політичної 

системи 

5.5.1. Сутність політичної культури. 

5.5.2. Типи політичної культури. 

5.5.3. Політична свідомість та поведінка в структурі політичної 

культури. 

 

5.6. Основні історичні етапи становлення державності України 

 

5.7. Особливості структури політичної системи України 

5.7.1. Основні засади та принципи політичного ладу. 

5.7.2. Політичні і громадянські права та свободи. 

5.7.3. Виборча система в Україні. 

 

5.8. Структура вищих органів державної влади, принципи їх 

функціонування 

5.8.1. Статус Верховної Ради України, структура, основні 

повноваження, система стримувань і противаг щодо інших гілок влади. 

5.8.2. Конституційний статус Президента, структура влади, основні 

повноваження, система стримувань і противаг. 

5.8.3. Система виконавчих органів влади, їх повноваження. 

5.8.4. Система судових органів влади, принципи функціонування. 



5.9. Адміністративно-територіальний устрій України. Система 

місцевого самоврядування, його структура, повноваження, порядок 

формування. 

5.10. Політичні партії, громадські організації, рухи, їх статус, порядок 

формування, права та функції. 

 

6. Особа в сфері політики 

6.1. Місце і роль особи у сфері політичних процесів. 

6.2. Політична участь і політичне функціонування як особливі сфери 

політичної діяльності людини. 

6.3. Поняття та основні характеристики політичної соціалізації. 

 

7. Політичні еліти і політичне лідерство 

7.1. Сутність, ознаки та функції політичної еліти. 

7.2. Типологія політичних еліт та механізми їх формування. 

7.3. Політичне лідерство: сутність, ключові якості та типи поведінки. 

7.4. Класифікація та основні характеристики політичних лідерів. 

7.5. Культ особистості як антипод політичного лідерства. 

 

8. Етнонаціональні відносини у політичному житті суспільства 

8.1. Політична думка про еволюцію нації як людської спільноти. 

8.2. Основні категорії етнонаціональної політики. 

8.3.Особливості етнонаціональних відносин в сучасній Україні. 

9. Міжнародна політика і міжнародні відносини в сучасному світі 

          9.1. Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті 

суспільства. 

9.2. Визначення та сутність світового політичного процесу. 

9.3. Поняття зовнішньої політики держави. 

9.4. Місце України в світовому політичному процесі. 

 

10. Політичні конфлікти і кризи, шляхи їх подолання 

10.1. Поняття та основні характеристики політичного конфлікту. 

10.2. Параметри розвитку та види політичних конфліктів. 

Політична криза і політична катастрофа. 

10.3. Соціально-політичні конфлікти в Україні, їх природа та сутність. 

10.4. Шляхи і методи розв’язання політичних конфліктів. 

11. Глобальні проблеми сучасності та їх політологічний вимір 

11.1. Сутність глобальних проблем сучасності та причини їх 

виникнення. 

11.2. Класифікація ключових глобальних проблем сучасності та їх 

Характеристика. 

11.3. Шляхи розв’язання глобальних проблем та футурологічні 

прогнози щодо дальшого світового розвитку людства. 

11.4. Тероризм – нова глобальна проблема сучасності. 

 



Критерії оцінки знань вступників до аспірантури 

 

У програму фахового вступного іспиту входять питання з 

фундаментальних та загально-інженерних дисциплін, які є базовими для 

навчання за відповідною освітньо-науковою програмою підготовки «доктор 

філософії». Теоретичні питання, у кількості трьох, охоплюють весь комплекс 

напрямків фундаментальної та загально-інженерної підготовки. При 

відповідях на них претендент повинен продемонструвати такий рівень 

фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати 

наступний рівень кваліфікації. При відповідях на питання претендент 

повинен продемонструвати не тільки володіння науковим матеріалом, але й 

розуміння зв’язку теорії та практики. 

Критерії оцінки знань: 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за вступні іспити 

здійснюється за шкалою ECTS:  

Рівень 

компетен

т-ності 

За 

бально

ю 

шкалою 

За 
шкало

ю 
ЕКТС 

Критерії оцінювання 

IV 

Високий 

(творчий) 

 

90 – 100 А 

Здобувач вільно володіє категоріальним 
апаратом дисципліни, має ґрунтовні знання 
теоретичного матеріалу та демонструє високий 
рівень методичної грамотності при виконанні 
завдань практичного спрямування. 

III 

Достатній 

(конструк- 

тивний) 

 

82-89 В 

Здобувач демонструє вільне володіння 
навчальним матеріалом з дисципліни, вміє 
професійно відстоювати свою точку зору, володіє 
добре сформованими методичними уміннями і 
навичками. У відповідях на запитання здобувач 
може допускати несуттєві помилки за умови 
своєї загальної наукової грамотності. Відповіді 
повні, логічно структуровані. 

75-81 С 

Здобувач демонструє достатній рівень 
володіння теоретичним матеріалом курсу, уміє 
викласти його у взаємозв’язку з практичними 
уміннями і навичками, добре володіє 
методичними знаннями. У відповідях можуть 
траплятися окремі помилки, які суттєво не 
впливають на загальний рівень підготовки з 
даної дисципліни, деякі практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом сформовані 
недостатньо. 

II 

Середній 

(репро- 

64-74 D 

Здобувач демонструє посереднє, 
фрагментарне володіння теоретичним 
матеріалом курсу, неточне трактування 
основних термінів і понять дисципліни, з 



дуктив- 

ний) 

 

допомогою викладача може аналізувати 
матеріал, робити висновки. Рівень 
сформованості практичних вмінь недостатній. 

60-63 E 

Здобувач демонструє володіння навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий. 
Відповіді неповні, поверхові. Теоретичний зміст 
курсу освоєний частково, деякі практичні 
навички роботи не сформовані, частина 
передбачених програмою навчальних завдань не 
виконано або якість виконання оцінено числом 
балів, близьким до мінімального. 

І 

Низький 

 

35-59 FX 

Здобувач не засвоїв більшої частини 
матеріалу, у відповідях допускає суттєві 
помилки, володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів,  більшість передбачених програмою 
навчальних завдань не виконано; при 
додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного 
складання) 
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