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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 052 

«Політологія» розроблена в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з 

даної спеціальності та призначена особам, які здобули вищу освіту за 

ступенем магістра або спеціаліста, які мають достатній рівень теоретичних 

знань, умінь, навичок та інших компетентностей для оволодіння освітньо-

науковою програмою підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора 

філософії, а також здатні провести власне наукове дослідження, 

результати якого матимуть наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення. Розроблена Програма вступного іспиту забезпечить можливість 

абітурієнтам  продемонструвати фундаментальні знання предмета та об'єкта 

політичної науки як науково-дослідницької сфери, виявити достатнє знання 

класичних та сучасних політологічних концепцій та теорій, показати уміння 

комплексно аналізувати матеріал, продемонструвати розуміння політичних 

явищ та процесів, що є принципово важливим в пізнанні сутності сучасних 

політичних проблем та світового й глобального суспільного розвитку, 

виявити вміння вести академічну дискусію тощо. Вступники до аспірантури 

повинні добре орієнтуватися у проблемах політичної теорії, історії 

політичної думки, методології політичної науки, функціонування політичних 

інститутів, процесів, культури та ідеологїї, а також орієнтуватись у 

проблемах міжнародних відносин і зовнішньої політики держави. Вступник 

до аспірантури повинен продемонструвати знання закономірностей розвитку 

політичної теорії; методології, принципів і методів політичної науки; 

основних тенденцій розвитку політичних процесів; основних етапів розвитку 

світової політичної думки та історії політичної думки України; знання 

основних теорій, концепцій і доктрин; розуміння сучасного стану і 

перспектив розвитку політичної науки в Україні; основних шкіл та напрямків 

сучасної вітчизняної та зарубіжної політичної науки. Вступник до 

аспірантури повинен також продемонструвати здатність аналізувати 

проблеми з різних точок зору, методичну грамотність, сформованість 

комунікативно-навчальних і дослідницьких умінь. 

Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в 

аспірантуру за спеціальністю 052 Політологія.  

 

Розділ 1. Політична теорія та історія політичної думки. 



1. Політологія як наука і навчальна дисципліна: об’єкт, предмет, 

структура. 

2. Методи політології. 

3. Функції політології. 

4. Історія політичної думки стародавнього світу. 

5. Середньовічна політична думка. 

6. Особливості політичної дуки Нового часу. 

7. Сучасні напрямки розвитку зарубіжної політичної думки. 

8. Особливості становлення та розвитку політичної думки в Україні. 

9.  Політична наука в незалежній Україні. 

10. Суть та теоретичні підходи до розуміння політики.  

11. Взаємовідносини між політикою та іншими сферами суспільства.  

12. Політична ідеологія: сутність та роль у суспільстві. 

13. Основні різновиди політичних ідеологій та їхні особливості. 

14. Політична культура: суть, структура та функції. 

15. Різновиди політичної культури. 

 

Розділ 2. Політичні інститути та процеси. 

1. Влада як суспільне явище: зміст і основні підходи до розуміння. 

2. Політична влада, її форми та типи.  

3. Легітимність політичної влади.  

4. Сутність та структура. 

5. Функції політичної системи.  

6. Моделі політичних систем (Моделі Д. Істона, Г.Алмонда, К. Дойча). 

7. Типологія політичних систем. 

8. Політичний процес: суть та різновиди. 

9. Політична діяльність, її особливості, рівні та форми. 

10. Політичні технології. 

11. Особливості прийняття політичних рішень. 

12. Політична соціалізація: суть, етапи, агенти та моделі. 

13. Політична участь та її форми. 

14. Феномен політичного лідерства. 

15. Суб’єкт політики: суть та різновиди. 

16. Форми взаємодії суб’єктів політики. 

17. Особливості політичних еліт як суб’єктів політики. 

18. Нація як суб’єкт політики. 

19. Суть, передумови виникнення, ознаки та функції політичних партій. 

20. Типологія політичних партій. 

21. Класифікація партійних систем у сучасному світі. 

22. Політичні рухи: суть, різновиди, етап розвитку. 

23. Інститут виборів: суть, різновиди та суспільні функції.  

24. Демократичні принципи виборів.  

25. Суть та основні різновиди виборчих систем. 

26. Міжнародні відносини та зовнішня політика держави: сутність та види. 

27. Принципи та суб’єкти міжнародних відносин. 



28. Міжнародні конфлікти: суть, причини та способи врегулювання. 

29. Україна як суб’єкт міжнародних відносин. 

30. Міжнародні системи: суть, різновиди та особливості. 

 

 

Розділ 3. Держава як основний інститут політичної системи. 

1. Суть та ознаки держави. 

2. Теорії походження держави. 

3. Функції та парадигми держави. 

4. Форма держави та її складові. 

5. Форма державного правління: сутність та різновиди. 

6. Монархія як форма державного правління.  

7. Особливості та різновиди республіканської форми правління. 

8. Державно-територіальний устрій: сутність та різновиди. 

9. Унітарна держав та її особливості.  

10. Складні форми державно-територіального устрою. 

11. Суть та типологія політичних режимів. 

12. Античне й сучасне розуміння демократії та еволюція уявлень про неї. 

13. Сучасні концепції демократії. 

14. Демократія як політичний режим та його головні ознаки. 

15. Правова держава: сутність, засади і принципи. 

16. Громадянське суспільство: суть, структура та функції. 

17. Тоталітаризм – політичний феномен ХХ століття. 

18. Авторитарний політичний режим та різноманітність його форм. 

19. Порівняльна характеристика недемократичних політичних режимів. 

20. Процес становлення Української незалежної держави. 

21. Структура та повноваження Верховної Ради України. 

22. Конституційний статус Президента України. 

23. Кабінет Міністрів України: процедура формування та повноваження. 

24. Судова влада в Україні. 

25. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні. 

 

 

Форми контролю та критерії оцінювання 

Вступний іспит зі спеціальності проводиться в усній формі за 

екзаменаційними білетами, кожний з яких складається з 3-х питань. 

Рівень знань, умінь і навичок вступників до аспірантури оцінюється 

балами відповідно до критеріїв оцінювання. 
Оцінювання знань вступників відбувається за 100-бальною шкалою 

та національною шкалою. Загальна оцінка за вступне випробування 

складається із суми балів, виставлених за відповіді на кожне з питань 

екзаменаційного білету, з використанням еквівалента оцінки за національною 

шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Критерії оцінювання: 

- “відмінно” – досконале знання теоретичних, методологічних і практичних 



аспектів   курсу з обраної спеціальності; 

- “добре” – ґрунтовне знання основних питань та категорій курсу з 

політології та  міжнародних політичних процесів; 

- “задовільно” – знання ключових питань; 

- “незадовільно” – незнання ключових питань з обраної спеціальності, 

невміння  підкріплювати теоретичні знання прикладами з практики. 

«Відмінно» (88-100 балів) виставляється вступникам, які показали 

вміння самостійно характеризувати основні закономірності державно-

правових явищ та вільно оперувати категоріальним апаратом; вміння 

давати послідовні, чіткі й логічно побудовані відповіді на основні та 

додаткові питання; продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, 

фактами, категоріями та термінами; аргументовано використовують їх для 

представлення власних суджень. Відповідь глибока, чітка, лаконічна та 

вичерпна, із демонстрацією всебічного знання та розуміння програмного 

матеріалу, із застосуванням аналітичного підходу та додаткового 

фактологічного і концептуального матеріалу, подано правильні визначення 

понять, обґрунтовано та здійснено порівняння різних підходів та 

інтерпретацій, наведено приклади, висновки – чітко сформульовані й добре 

обґрунтовані.   Для отримання оцінки «відмінно» відповідь має включати: 

логічність викладення матеріалу; обґрунтування та аргументацію власної 

думки; знання категоріально-понятійного матеріалу; наявність фактичних 

даних та посилань на вітчизняний та зарубіжний досвід; аналітичне 

обґрунтування та логічність викладення фактів; обґрунтовані й аргументовані 

висновки, узагальнення й твердження; коректні та компетентні відповіді на 

поставлені додаткові запитання. Максимальна оцінка присвоюється, якщо 

здобувач у повному обсязі, точно, послідовно та логічно викладає основний 

теоретико-методологічний та практичний матеріал. При цьому, на високому 

аналітичному рівні обґрунтовує й пояснює структуру власної відповіді, 

наводить приклади, надає обґрунтовані й аргументовані самостійні висновки 

й узагальнення; демонструє обізнаність із рекомендованою літературою та 

науковими джерелами; виявляє творчий підхід та креативність мислення при 

відповіді. 

«Добре» (71-87 балів) виставляється за правильне і логічне 

відтворення матеріалу, розуміння основоположних теорій і фактів, вміння 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними з несуттєвими 

помилками; при відповіді демонструється вільне оперування понятійним 

апаратом, однак, з окремими неточностями; має місце недостатня 

аргументація при оцінці фактів, процесів, явищ. 

«Задовільно» (51-70 бали) виставляється за знання, які 

продемонстровані в неповному обсязі. Знання – фрагментарні. Теоретичні 

та фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого 

осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Вступник недостатньо 

обізнаний з матеріалом джерел та не може критично оцінити наукові 

факти, явища, ідеї. Відповідь засвідчує достатнє розуміння студентом 



матеріалу, але й нездатність його системно вибудувати, надати та 

обґрунтувати власну думку; відповідь поверхнева, без переконливих 

прикладів, непослідовна, має помилки та неточності. 

«Незадовільно» (1-50 балів) виставляється за неправильну або 

поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння 

поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не 

знає, її понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь засвідчує 

вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом. 

Кількість оціночних балів знижується на 20% у разі, якщо здобувач 

знає матеріал,  грамотно і за суттю його викладає, але припускає незначні 

неточності в доказах, трактуванні понять та категорій, при цьому здобувач 

повинен володіти необхідними уміннями та навичками для логічного аналізу. 

Кількість балів знижується на 50% за умови знання здобувачем лише 

основного програмного матеріалу, допускається неточностей, недостатньо 

чітких формулювань, непослідовності у відповідях, не дає відповідей на 

частину поставлених запитань. Кількість балів зменшується на 80%, якщо 

здобувач не знає значної частини програмного матеріалу, припускає 

принципові помилки в доказах, трактуванні понять та категорій, не володіє 

основними уміннями та навичками при відповіді, не в змозі відповісти  на 

додаткові та контрольні запитання. 
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