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Передмова
Вступний іспит зі спеціальності “Політологія” складається усно за
білетами, які розроблені на основі програми для вступників до аспірантури.
Білет містить три питання. Метою вступного іспиту є оцінювання рівня знань
вступників до аспірантури відповідно до вимог освітньо-наукової програми
(ОНП) дисципліни. Основні завдання програми:
– оцінювання теоретико-методологічної підготовки вступника з
дисциплін магістерської програми;
– оцінювання вмінь вступника використовувати теоретичні знання для
вирішення актуальних завдань політичної науки та суспільно-політичної
модернізації України;
– оцінювання вміння встановлювати взаємозв’язки між теорією,
методологією і практикою політичної науки.
Програма складається з чотирьох розділів: 1. “Теорія, методологія та
джерельна база політичної науки”; 2. “Політична система, політичні інститути
та політичні процеси”; 3. Політичний менеджмент, політична культура та
ідеологія“; 4. Світова політика та світовий політичний процес”.
Критерії оцінювання знань вступників
Відповідь, яка оцінюється в 91–100 балів, має відповідати таким вимогам:
– повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання
або проблеми;
– повний перелік необхідних для розкриття змісту політологічних
категорій, наукових концепцій і парадигм;
– виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні
теоретичного матеріалу з політології;
– уміння користуватися сучасними методами наукового аналізу
суспільно-політичних теорій, концепцій і політичних процесів, визначати їх
сутність і форми виявлення;
– демонстрація здатності висловлення та аргументування власного
ставлення до альтернативних поглядів щодо політичних процесів і явищ;
– знання нормативно-законодавчої бази України у сфері державного
управління та суспільно-політичної діяльності, а також міжнародних і
міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням;
– засвоєння теоретичних питань відповідно до основної та додаткової
літератури.
Відповідь, яка оцінюється в 71–90 балів, має відповідати таким вимогам:
згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б одна із цих
вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання); або: в
цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але
допущені значні помилки під час: а) використання цифрового матеріалу; б)
посилання на конкретні історичні періоди та дати; в) визначення авторства і
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змісту в цілому правильно зазначених теорій і концепцій, що порушує логіку
висновків під час відповіді на конкретне питання. Відповідь, яка оцінюється
в 51–70 балів, має відповідати таким вимогам:
– згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три вимоги
(якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
– одночасно допущені дві серйозні помилки, які визначені в критерії
оцінки питання в 5 балів;
– зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи
загальновизнаними за відсутності у відповіді доказів і раціональних аргументів
на їх користь.
Відповідь оцінюється в 0-50 балів за таких обставин:
– згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи
більше вимог (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
– одночасно допущені дві чи більше значних помилок, які визначені в
критерії оцінки питання в 5 балів;
– зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи
загальновизнаними в разі відсутності у відповіді доказів і раціональних
аргументів на їх користь;
– характер відповіді дає підстави стверджувати, що особа, яка складає
іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і
тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді
або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.
Виконання екзаменаційного завдання має бути виключно самостійного
характеру. Загальна підсумкова оцінка за екзамен дорівнює середній кількості
балів, отриманих за відповіді на три запитання. Оцінювання знань вступників,
що складають іспит, здійснюється за 100-бальною шкалою. Бали переводяться в
4-бальну (національну) шкалу в такому порядку:
Оцінка за 100-бальною
шкалою
Оцінка за національною
шкалою

91–100

71–90

51–70

0–50

5
“відмінно”

4
“добре”

3
“задовільно”

2
“незадовільно
”

РОЗДІЛ 1.
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПОЛІТИЧНОЇ
НАУКИ
Тема 1. Теоретико-методологічні засади політології
Ґенеза та розвиток політичної науки (Аристотель, Н. Макіавеллі, Ш. Л.
Монтеск’є, Г. Гроцій, І. Кант, Г. Гегель, К. Шмітт, Т. Парсонс, Д. Істон, Р. Даль,
Т. Кун). Гносеологічні, онтологічні та епістемологічні засади політології.
Формалізована структура політології. Предмет, структура та функції політичної
науки. Предметна специфіка та місце політології в системі суспільних наук.
Методологія як особливий тип раціональної свідомості в політологічному
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дискурсі. Методологія та методи політичної науки. Загальнонаукові та
спеціальні методи на основі позитивістської теорії О. Конта. Принципи
методологічного плюралізму в політології. Міждисциплінарний підхід до
аналізу політики. Науково-методологічна еволюція: від детермінізму до
синергитики. Модельно-конструктивне мислення як основа раціонального
знання. Інноваційна методика досліджень політики. Сутність теорії та
методології постмодернізму в політології.
Напрями та провідні тенденції у політологічних дослідженнях.
Забезпечення гносеологічної цілісності політологічних досліджень. Науковометодологічний рівень вітчизняних і зарубіжних політологічних досліджень.
Типологія джерел та наукової літератури з політології. Сучасний стан і
проблеми розвитку інформаційно-джерельної сфери політологічних досліджень
в Україні.
Тема 2. Парадигмальний і концептуальний дискурс політології
Теоретико-методологічні засади політології в системі політичних
відносин (О. Конт, Е. Дюркгейм, Г. Спенсер, М. Вебер). Основні категорії
політичної науки. Політологія в контексті теорії «наукових революцій» (Т.
Кун). Американська, британська, французька та німецька школи політології.
Сутність і структура наукових парадигм в політології. Функціональна
взаємозалежність наукових парадигм і політологічних концепцій. Типологія,
моделювання, раціоналізація та оптимізація політологічних парадигм.
Адаптація політичної науки до сучасних потреб суспільства. Зовнішні та
внутрішні впливи на політологічний дискурс. Класичні, некласичні,
посткласичні та постнекласичні парадигми в політології.
Вплив процесів глобалізації на систему політичного аналізу. Внесок
українських вчених і мислителів у розвиток політології. Ідеологи української
політичної думки та національної ідентичності: М. Грушевський, М.
Драгоманов, Д. Донцов, В. Липинський, І. Лисяк-Рудницький, Ю. Липа, М.
Міхновський, І. Франко, М. Хвильовий. Вплив процесів глобалізації на сферу
політичних знань.
Тема 3. Політика як особлива сфера суспільних відносин
Феномен політики і політичної діяльності. Політика як соціальне явище
та об’єкт політології. Політика як засіб забезпечення групових (класових)
інтересів і як система розподіл цінностей всередині суспільства (Д. Істон, К.
Райт). Політика як покликання та професія (М. Вебер). Політика і мораль.
Суб’єкти та об’єкти політики. Людина і політика: форми та механізми
взаємодії.
Вітчизняний і зарубіжний досвід наукового аналізу політичних відносин.
Механізми вироблення політики та реалізація політичної стратегії. Внутрішні
та зовнішні ресурси політики.
Експертне
оцінювання
державної
і
публічної політики. Політичні взаємодії та рівні політичної консолідації.
Класифікація соціально-політичних відносин. Аксіологічні фактори соціально-
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політичних взаємодій.. Дослідження
психологічних проблем в Україні.

в

галузі

ґендерних

РОЗДІЛ 2.
ПОЛІТИЧНА
СИСТЕМА,
ПОЛІТИЧНІ
ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

і

соціально-

ІНСТИТУТИ

ТА

Тема 4. Теорія політичних систем і політичні режими
Загальна теорія систем (Л. Берталанфі, Д. Істон, Г. Алмонд, Р. Даль).
Внутрішнє та зовнішнє середовище системи. Інституційна структура системи.
Центральний елемент політичної системи. Типологія політичних систем.
Системний аналіз політичного життя. Структурно-функціональний аналіз
політичних систем у концепціях Л. Берталанфі, Т. Парсонса, Д. Істона.
Сутність політичних режимів та їх різновиди. Основні характеристики
політичних режимів за М. Дюверже. Сутність демократія та диктатури.
Авторитаризм і тоталітаризм (Р. Арон, Ф. Фукуяма). Завдання, функції,
ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення політичної влади.
Концепція “метаморфози влади” (Е. Тоффлер). Методи реалізації влади в
традиційних політичних системах. Революція як явище суспільного буття:
причини, рушійні сили, наслідки.
Програми і проекти стратегії суспільно-політичного розвитку. Процес
розроблення та впровадження політичних рішень. Норми, стандарти та засоби
політичного управління.
Сутність політичних протиріч і конфліктів у
концепціях Р. Дарендорфа, Л. Козера, К. Боулдінга. Механізми та засоби
врегулювання політичних конфліктів. Взаємовпливи суб’єктів і об’єктів
політичного процесу. Передумови та фактори соціально-політичної
нестабільності. Форми відповідальності суб’єктів політичних відносин.
Тема 5. Політична влада, політичні еліти та політичне лідерство
Концептуальна інтерпретація феномену влади (Н. Макіавеллі, Ж. Боден,
К. Маркс, М. Вебер). Влада як центральна категорія політології та феномен
політики. Соціальна й соцієнтальна природа влади. Атрибутивні,
реляціоністські та біхевіористські теорії влади (Ф. Ніцше, З. Фрейд, К. Юнг).
Сучасні концепції влади (Б. Рассел, Е. Тоффлер, Е. Фромм). Комунікаційні та
структурно-функціональні детермінанти влади (Н. Луман, Т. Парсонс).
Ресурси влади: фінансово-економічні, соціальні, силові, нормативні,
культурно-інформаційні. Об’єкти та суб’єкти політичної влади. Легітимність
влади та її різновиди (М. Вебер). Політична еліта як головний суб’єкт влади.
Концепції політичної еліти (Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс). Теорія
“демократичного елітізму” та “елітарної демократії” (Г. Лассуел, Р. Даль, К.
Мангейм, Ч. Міллс). Теорія “правлячого класу” (М. Джілас). Типологія та
функції політичної еліти. «Закриті» та “відкриті” еліти.
Принципи рекрутування та ротації еліт. Політичні еліти пострадянського
простору. Структура влади та політичні еліти країн Європейського Союзу.
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Теорія і концепції політичного лідерства (Т. Карлейль, Р. Емерсон, М. Вебер).
Лідерство як форма політичної поведінки. Сучасні концепції політичного
лідерства. Критерії визначення та практика політичного лідерства (вітчизняний
і зарубіжний досвід).
Тема 6. Держава в політичній системі
Держава як форма політичної організації суспільства. Класичні теорії
держави (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, М. Вебер, К. Дойч). Сутність і
зміст, основні категорії, поняття, методологія аналізу державної політики.
Концепції соціальної стратифікації та політичної конвергенції П. Сорокіна.
Типологія соціальних груп: статусна група, класи, суспільні верства.
Закономірності, особливості, тенденції та інститути державної політики.
Доктрини, концепції, теорії, моделі державної політики. Концепція
“транснаціональної держави” (У. Бек).
Цільові пріоритети державної політики та тенденції політичного
процесу. Учасники процесу вироблення державної політики. Розбудова
ієрархічної
структури
“людина-суспільство-держава”.
Зміст
понять
“бюрократія” і “політичний істеблішмент”. Політичні партії і партійні системи.
Типологія політичних партій і партійних систем. Владні та позавладні
політичні відносини. Соціальні групи як суб’єкти політики. Моніторинг і
оцінювання політичної діяльності. Процес здійснення урядової влади в
концепціях А. Бентлі та Д. Трумена. Демократичний процес у контексті
суспільної модернізації: вітчизняний і європейський досвід. Часовий та
просторовий континуум державної політики.
Методологія аналізу та формулювання політичних цілей і програм.
Альтернативні моделі політичного розвитку.
Концепція “відкритого
суспільства” (К. Поппер). Моделювання державної політики. Зовнішня
політика як функція держави. Етичні та моральні критерії державної політики
(вітчизняний і зарубіжний досвід). Принципи гуманізму в політиці: людина як
суб’єкт політичних відносин. Громадянське суспільство і держава: структура та
функції.
РОЗДІЛ 3.
ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА
ІДЕОЛОГІЯ
Тема 7. Теоретичні засади політичного менеджменту та сучасний
парламентаризм
Науково-теоретичні та правові засади політичного менеджменту.
Політичний менеджмент у системі суспільно-владних відносин. Міжнародний
менеджмент: параметри, цілі, функції. Ґенеза та історична еволюція
парламентаризму. Теоретичні засади парламентаризму. Парламент як
політичний інститут: повноваження, функції. Український парламент у процесі
державотворення.
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Парламентська демократія і популізм. Лобізм у парламентській
діяльності. Виборчі системи та виборчий процес у концепціях А. Лейпхарта і Ф.
Гоулда. Політичні аспекти розвитку правового та громадянського суспільства.
Концепція “суспільного договору” у сучасному вимірі. Концепція
“демократичного мінімуму” (Р. Дарендорф). Концепція “демократичного
транзиту”. Концепції інформаційного суспільства Д. Белла, В. Ростоу, Дж.
Гелбрейта. Алгоритми, інструменти і технології політичного управління в
системі законодавчих і виконавчих органах влади.
Рівні інституалізації політичних відносин. Моніторинг і аудит політичної
діяльності. Механізми управління політичними процесами. Види міжпартійних
відносин і взаємодій. Концепція “кадрових політичних партій” (М. Дюверже).
Політичні блоки (фракції) в парламентській діяльності. Типи виборчих систем і
виборчий процес Типи громадських організацій і об’єднань. Механізми
контролю в публічному управлінні на прикладах Європейського парламенту.
Правові засади та форми міжнародного парламентаризму.
Тема 8. Політична культура та сучасні політичні ідеології
Поняття, структура та функції політичної культури. Політична культура
як усталена та динамічна система суспільно-політичних цінностей. Історична,
соціальна та цивілізаційна обумовленість політичної культури. Концепції
політичної культури (І. Гердер, Г. Алмонд, С. Верба). Залежність політичних
культур від політичних режимів. Політична культура в системі суспільних
відносин. Демократична, авторитарна, та тоталітарна культура суспільства.
Громадянська культура і “збалансована демократія”. Політична культура та
політична поведінка. Політичні міфи та політичні стереотипи. Західна
(європейська) політична міфологія (О. Шпенглер, Е. Кассірер). Політична
міфологія радянської та пострадянської доби. Політична культура в контексті
соціалізації. Політична культура нації та етносу. Політична культура і моральні
основи політики. Зміст понять “нація”, “народ”, “етнос”.
Концепція «зіткнення цивілізацій» і “культурних фронтів” (С.
Хантингтон). Сутність і функції політичної ідеології. Ідеологія та політична
свідомість. Консерватизм, лібералізм, соціалізм, комунізм, фашизм,
неолібералізм, радикалізм, націоналізм та інші типи політичних ідеологій.
Партійні політичні ідеології країн пострадянського простору. Соціальні
індикатори політичної культури в Україні. Формування національної ідеї та
політичної ідеології в Україні в умовах інформаційного суспільства.

РОЗДІЛ 4.
СВІТОВА ПОЛІТИКА ТА СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
Тема 9. Феномен світової політики
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Світова політика як нова якість системи міжнародних відносин. Світовий
політичний процес: наукова категорія та об’єктивна реальність.
Співвідношення
понять
“світова
політика”,
“міжнародні
відносини”,”«міжнародний процес”. Світовий соціум і його складові. Політична
гетерогенність світу та анклавна природа світової політики. Фактори зміни
конфігурації співвідношення сил на міжнародній арені;
Цивілізаційні та соціокультурні протиріччя світового розвитку в
концепціях «зіткнення цивілізацій» і «кінця історії» (С. Гантингтон, Ф.
Фукуяма). Рушійні сили та визначальні тенденції світового політичного
процесу. Міжнародні відносини як особливий вид суспільних відносин. Видові
комплекси та форми міжнародних відносин. Зовнішня політика і міжнародні
відносини. Форми взаємодії суб’єктів (акторів) світової політики. Сутність і
критерії лідерства в світовій політиці.
Сучасні концепції «демократичного світу» (Ж. Атталі, М. Дойл). Криза
неоліберальної моделі побудови світу. Націоналізм і інтернаціоналізм у
розвитку міжнародної спільноти. Загальноєвропейський і євразійський
політичні процеси. Результати політичних трансформацій у постсоціалістичних
країнах. Політична та економічна інтеграція в контексті формування нового
світового порядку. Національна та міжнародна безпека в умовах глобальних
трансформацій. Конституційні засади зовнішньої політики України. Україна в
процесах євроатлантичної інтеграції. Природа сучасних міжнародних
конфліктів і гібридних війн. Інформаційні комунікації і технології у
міжнародних відносинах.
Тема 10. Політологія глобального світу
Глобалізм і глобалізація як політологічні категорії. Фундаментальне
протиріччя сучасної глобалізації. Концептуальні підходи до природи та
наслідків глобалізації. Адепти та критики глобалізації (Р. Робертсон, Дж.
Розенау, Е. Гідденс, С. Амін, Л. Бентон, Р. Гілпін). Глобалізація та
фрагментація системи міжнародних відносин. Біполярний, багатополярний і
постбіполярний світ.
Роль глобальних структур у світовій політиці. Сучасні прояви
глобалізаційних процесів в окремих країнах і регіонах світу.
Західноєвропейський, північноамериканський і східноазійський полюси
інтеграційного розвитку. «Велика сімка» і “група 20” як носії глобалізації.
Глобалізація і державний суверенітет. Парадокси сучасної глобалізації.
Постглобалізм як концепція і фаза розвитку міжнародної спільноти.
Теорія і практика глобального управління (мондіалізму). ООН як
універсальна міжнародна організація та модель міжнародного уряду.
Геополітична ідентичність середніх і малих держав. Концепція “нової
територіальності” (Дж. Раггі). Процеси модернізації в державах
пострадянського простору. Розбудова української державності в умовах
трансформації
міжнародної
системи.
Геополітична
ідентичність
і
геополітичний код України. Україна в сучасних глобальних трансформаціях.
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Рейтинг глобальної конкурентоспроможності України.
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
Розділ 1. Теорія, методологія та джерельна база політичної науки
1. Сутність і ґенеза політики як суспільного явища.
2. Зміст і призначення політики в працях Аристотеля, Платона, Н.Макіавеллі,
Т. Гоббса, Дж. Локка, Г. Гроція, Ш. Монтеск’є.
3. Політика як с соціальне явище та форма суспільної життєдіяльності.
4. Політика як засіб забезпечення групових інтересів і система розподілу
суспільних цінностей.
5. Людина і політика: форми та механізми взаємодії.
6. Формалізована структура та основні категорії політології.
7. Предметна специфіка та місце політології в системі суспільних наук.
8. Методологічні основи політології як наукової дисципліни.
9. Науково-методологічна еволюція: від детермінізму до синергитики.
10.“Великі” парадигми: реалізм–ідеалізм–модернізм у політології
11.Еволюція наукових парадигм у політології: від класики до постмодерну.
12.Розвиток інформаційно-джерельної сфери політологічних досліджень
13.Адаптація політичної науки до потреб суспільства.
14.Вплив процесів глобалізації на сферу політичного знання.
Розділ 2. Політична система, політичні інститути та політичні процеси
15.Поняття “політична система”: структура, функції та ресурси.
16.Політична система як особливий тип суспільної системи.
17.Структурно-функціональний аналіз політичних систем у концепціях Л.
Берталанфі, Т. Парсонса, Д. Істона.
18.Влада як соціально-політичний феномен.
19.Види суспільної влади: політична, економічна, духовно-ідеологічна.
20.Політична влада в системі суспільних відносин.
21.Зміст понять “суб’єкт політики” і “суб’єкт влади”.
22.Зміст понять “бюрократія” й “політичний істеблішмент”.
23. Політичні інститути в суспільно-владних відносинах.
24.Механізми вироблення політики та реалізація політичної стратегії.
25.Цільові пріоритети політики та тенденції політичного процесу.
26. Держава в політичній системі.
27.Тенденції розвитку державності в сучасному світі.
28.Передумови створення та політична еволюція громадянського суспільства.
29.Парламент як політичний інститут: повноваження, функції.
30.Політичні партії в суспільно-владних відносинах.
31.Типологія політичних партій і партійних систем.
32.Політичне лідерство в сфері суспільно-владних відносин.
33.Політичні еліти та лідери: типологія політичних еліт.
34.Зміст понять “нація”, “народ”, “етнос”.
35.Сутність народовладдя в історичному та політичному контексті.
36.Концепції соціальної стратифікації і політичної конвергенції П. Сорокіна.
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37.Політична система та соціальна структура суспільства.
38.Політичне життя: основні критерії та соціальні форми.
39.Політичний менеджмент у регулюванні суспільно-владних відносин.
40.Типи виборчих систем і виборчий процес.
41.Громадські організації та рухи в Україні.
42.Типологія соціальних груп: статусна група, класи, суспільні верства.
43.Зміст поняття “соціальна мобільність” у контексті суспільного розвитку.
44.Процес здійснення урядової влади в концепціях А. Бентлі та Д. Трумена.
45.Сутність і типологія політичних режимів.
46.Громадянське суспільство і держава: структура та функції.
47. Структура політичної системи України та чинники її трансформації.
48.Політична опозиція: сутність, критерії, функції.
Розділ 3. Політичний менеджмент, політична культура та ідеологія
49.Зміст, функції та механізми політичного менеджменту.
50.Демократичний процес у контексті суспільної модернізації: вітчизняний і
європейський досвід.
51.Демократія і тоталітаризм: соціально-політичні характеристики.
52.Сутність політики в демократичних і тоталітарних суспільствах.
53.Політична ідеологія та її роль у житті суспільства.
54.Лібералізм як соціально-політичне явище та ідеологія.
55.Комунізм як соціально-політичне явище та ідеологія.
56.Націоналізм як соціально-політичне явище та ідеологія.
57.Консерватизм як соціально-політичне явище та ідеологія.
58.Політичний конформізм у суспільному та ідеологічному вимірі.
59.Фашизм як соціально-політичне явище та ідеологія.
60.Популізм як соціальне та політичне явище.
61.Конституційна та політична кризи: сутність, причини та наслідки.
62.Конфлікт як засіб саморегулювання стабільності суспільства.
63.Сутність політичних конфліктів у концепціях Р. Дарендорфа, Л. Козера, К.
Боулдинга.
64.Політичний компроміс і політичний консенсус як форми забезпечення
політичної стабільності.
65.Зміст поняття “політична культура” і типи політичних культур за Г.
Алмондом.
66.Політична культура й політична поведінка: спільне та відмінне.
67.Політичний вимір суспільних відносин: влада і народ.
68.Концепції інформаційного суспільства Д. Белла, В. Ростоу, Дж. Гелбрейта.
69.Суспільно-комунікативна теорія К. Дойча.
70.Сутність міжнародного парламентаризму та форми міжпарламентської
співпраці.
71.Політична модернізація та модернізаційний процес в Україні.
Розділ 4. Світова політики та світовий політичний процес
72.Світова політика та система міжнародних відносин.
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73.Національна держава в світових політичних процесах сучасності.
74.Права людини та права націй і народів на самовизначення.
75.Результати політичних трансформацій у постсоціалістичних країнах.
76.Процеси суспільної модернізації в державах пострадянського простору
77.Зовнішня політика як функція держави.
78.Конституційні засади зовнішньої політики України.
79.Зміст і співвідношення понять “національна безпеки” і “міжнародна
безпека”.
80.Концепція “зіткнення цивілізацій” С. Гантингтона та політичні реалії.
81.Європейська інтеграція: інститути та механізми політичної взаємодії.
82.Зміст і функціональні характеристики сучасної геополітики.
83.Геополітичний код і геополітична ідентифікація України.
84.Європейський парламент у контексті міжнародного парламентаризму.
85. ООН як універсальна міжнародна організація та модель міжнародного
уряду.
86.Зовнішня політика незалежної України: основні напрями та пріоритети.
87.Глобалізм і глобалізація в політологічній інтерпретації.
88.Постглобалізм як концепція і фаза розвитку міжнародної спільноти.
89.Україна в геополітичних і глобальних трансформаціях ХХІ ст.
90. Мегатенденції світового політичного процесу.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
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[Електронний ресурс]. - https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250383204
6. Про вибори народних депутатів України [Електронний ресурс] : Закон
України від 17 лист. 2011 р. №4061-VI // Відом. Верховної Ради України. –
2012.
–
№
10–11.
–
Ст.
73.
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17. – Назва з екрана.
7. Про вибори Президента України [Електронний ресурс] : Закон
України від 5 берез. 1999 р. № 474-XIV// Відом. Верховної Ради України. –
1999.
–
№
14.
–
Ст.
81.
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14. – Назва з екрана.
8. Про відновлення довіри до судової влади в Україні [Електронний
ресурс] : Закон України від 8 квіт. 2014 р. №1188-VII// Відом. Верховної Ради
України. – 2014. – № 23. – Ст. 870. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1188-18. – Назва з екрана.
9. Про громадські об’єднання [Електронний ресурс] : Закон України від
22 берез. 2012 р. № 4572-VI// Відом. Верховної Ради України. – 2013. – № 1. –
Ст. 1. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17. – Назва з
екрана.
10. Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний
ресурс] : Закон України від 5 лют. 2015 р. № 157-VIII // Відом. Верховної Ради
України. – 2015. – № 13. – Ст. 91. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19. – Назва з екрана.
11. Про запобігання корупції [Електронний ресурс] : Закон України від 14
жовт. 2014 р. № 1700-VII // Відом. Верховної Ради України. – 2014. – № 49. –
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Ст. 2056. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. – Назва
з екрана.
12. Про засади державної регіональної політики [Електронний ресурс] :
Закон України від 5 лют. 2015 р. № 156-VIII // Відом. Верховної Ради України. –
2015. – № 13. – Ст. 90. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15619. – Назва з екрана.
13. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів
України від 6 серп. 2014 р. № 385 // Офіц. вісн. України. – 2014. – № 70. – Ст.
1966. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
– Назва з екрана.
14. Про
затвердження
Методики
формування
спроможних
територіальних громад [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів
України від 8 квіт. 2015 р. № 214 // Офіц. вісн. України. – 2015. – № 33. – Ст. 963.
– Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF. –
Назва з екрана.
15. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної
адміністрації [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від
11 груд. 1999 р. № 2263 // Офіц. вісн. України. –1999. – № 50. – С. 77. – Режим
доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/2263-99-%D0%BF. – Назва з
екрана.
16. Про інформацію : Закон України [Електронний ресурс] від 2 жовт.
1992 р. № 2657-XII // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрана.
17. Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : Закон України
від 27 лют. 2014 р. № 794-VII // Відом. Верховної Ради України. – 2014. – № 13.
Ст. 222. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-18. – Назва з
екрана.
18. Про Конституційний Суд України [Електронний ресурс] : Закон
України від 16 жовт. 1996 р. № 422/96-ВР // Відом. Верховної Ради України. –
1996.
–
№
49.
–
Ст.
272.
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана.
19. Про Концепцію реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] :
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 2014 р. № 333 // Офіц.
вісн. України. – 2014. – № 30. – Ст. 831.
20. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон
України від 21 трав. 1997 р. // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 24. –
Ст. 170. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана.
21. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади
[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 верес.
2014 р. № 442// Офіц. вісн. України. – 2014. – № 74. – Ст. 2105. – Режим
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доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF. – Назва з
екрана.
22. Про політичні партії в Україні [Електронний ресурс] : Закон України
від
5 квіт. 2001 р. № 2365-III // Відом. Верховної Ради України. – 2001. – № 23. –
Ст. 118. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14. – Назва з
екрана.
23. Про Регламент Верховної Ради України [Електронний ресурс] : Закон
України від 10 лют. 2010 р. № 1861-VI // Відом. Верховної Ради України. –
2010. – № 14–15, 16–17. – Ст. 133. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. – Назва з екрана.
24. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 верес.
2015 р. “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” [Електронний ресурс] :
Указ Президента України № 555/2015 // Офіційний сайт Міністерства оборони
України.
–
Режим
доступу:
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/reformi-taplanuvannya-u-sferi-oboroni/voenna-doktrina.html
25. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
серп. 2014 р. “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її
обороноздатності” [Електронний ресурс] : Указ Президента України №
744/2014. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18125.html
26. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 трав.
2015 року “Про Стратегію національної безпеки України” [Електронний
ресурс] : Указ Президента України від 26 трав. 2015 р. № 287/2015 // Офіц. вісн.
України. – 2015. – № 43. – Ст. 1353. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. – Назва з екрана.
27. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” [Електронний
ресурс] : Указ Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/201 // Уряд.кур’єр. –
2015. – 15 січ. – № 6.
28. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” [Електронний
ресурс] : Указ Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/2015 // Офіц. вісн.
України. – 2015. – № 4. – Ст. 67. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10. – Назва з екрана.
29. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в
Україні. Розпорядження КМУ від 20 вересня 2017 р. № 649-р Електронний
ресурс : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124
30. Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні
та плану заходів щодо її реалізації. Розпорядження КМУ від 8 листопада 2017 р.
№ 797-р.. Електронний ресурс: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/797-2017%D1%80
31. Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та
Національний план дій до 2020 року по її впровадженню Електронний ресурс:
https://igu.org.ua/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B
A%D1%82%20%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%
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D0%B0%D1%96%CC%88%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1
%81%D1%96%D1%8F%203_4_0.pdf
32. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої : ратиф. Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. – [Електронний
ресурс]. – режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page
Ресурси мережі Інтернет
1.
American Empire Project www.AmericanEmpireProject.com
2.
China Institute of International Studies www.CIIS.org.cn
3.
Commonwealth of Independent States www.CIS.minsk.by
4.
European University Institute www.EUI.eu
5.
1apan Forum on International Relations www.JFIR.or.jp
6.
League of Arab States www.ArabLeagueOnline.orgNortheast Asian
Cooperation Initiative www.nabh.go.kr
7.
Organization of American States www.OAS.org
8.
Organization of the Islamic Conference www.OIC-OCI.org
9.
Rand Corporation www.rand.org
10. University
of
Tokio
Comparative
Regionalism
Project,
http://project.iss.u- tokyo.ac.jp/crep
11. US Asia Pacific Council www.USAPC.org
12. http//www.foreignaffairs.org/ – сайт журналу “Foreign Affairs”
13. http//www.foreignpolicy.com/ - сайт журналу “Foreign Policy”
14. http://ukrknyga.at.ua/ - ресурси сайту «Українська книга»
19. http://politzone.in.ua/ – ресурси сайту» «ПолитЗона» ( Портал
политических наук).
Додаткові ресурси Інтернет
1.
Freedom House - Режим доступу: http://www.freedomhouse.org.ua/
2.
NATO – Україна - Режим доступу: http://www.nato.int/cps/uk
3.
Альянс Франсез - Режим доступу: http://afodessa.com.ua/
4.
Британська Рада в Україні (British Council) - Режим доступу:
http://platfor.ma
5.
Громадська організація «СТРАТКОМ» –
Режим доступу:
http://stratcom.co.ua/
1.
Європейська комісія. – Режим доступу: http://www.ec.europa.eu/
2.
Європейський
Парламент.
–
Режим
доступу:
http://www.europarl.europa.eu/
3.
Європейська Рада. – Режим доступу: http://europa.eu/europeancouncil/

20

4.
Рада
Європейського
Союзу.
–
Режим
доступу:
http://www.consilium.europa.ea/
5.
Рада Європи. – Режим доступу: http://www.coe.int/
6.
Freedom House – Режим доступу: http://www.freedomhouse.org.ua
6.
Інститут Конфуція – Режим доступу: https://confucius-pdpu.com.ua/
7.
Інститут масової інформації – Режим доступу http://imi.org.ua
8.
Інститут Стратегічних комунікацій – Режим доступу: http://goalint.org/
9.
Італійське національне товариство Данте Аліґ’єрі – Режим доступу:
http://ladante.com.ua/ua/
10. Кабінет Міністрів України - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/
11. Культурно-інформаційний центр при Посольстві України у Франції
– Режим доступу: http://culture-ukraine.com/
12. Міністерство закордонних справ України – Режим доступу:
http://mfa.gov.ua/ua
13. Міністерство інформаційної політики України – Режим доступу:
http://mip.gov.ua/
14. Міністерство
культури
України
–
Режим
доступу:
http://www.mincult.kmu.gov.ua
15. Міністерство
оборони
України
–
Режим
доступу:
http://www.mil.gov.ua/
16. Міністерство освіти України – Режим доступу: http://mon.gov.ua/
17. Національний інститут стратегічних досліджень – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua
18. Офіційний сайт Генеральної Асамблеї ООН / Режим доступу:
http://www.un.org/ru/ga/
19. Національний інститут стратегічних досліджень – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua
20. Офіційне представництво Президента України – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/
21. Рада національної безпеки і оборони України – Режим доступу:
http://www.rnbo.gov.ua/
22. Український інститут національної пам’яті – Режим доступу
http://www.memory.gov.ua/

