
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
23.00.01 – теорія та історія політичної науки

I. Формула спеціальності:
Змістом  спеціальності  є  дослідження  теоретико-методологічних  засад 
політичної  науки,  особливостей  розвитку  та  напрямів  зарубіжної  та 
вітчизняної  політичної  думки,  з'ясування  основних  завдань  і  функцій 
політичної науки, її місця та ролі в системі соціально-гуманітарного знання.

II. Основні напрями досліджень:
– Проблема об'єкта та предмета досліджень політичної  науки (предметне 

поле політичної науки, історична ґенеза предмета політичної науки).
– Цілі, завдання, функції, структура, напрями досліджень політичної науки.

– Специфіка політичного пізнання.

– Політичне життя суспільства як об'єкт політичної науки, системний аналіз 
політики.

– Політична  наука  як  спосіб  пізнання,  інтерпретації  та  перетворення 
політичної реальності.

– Закономірності політичного життя суспільства; проблема закономірностей 
у політиці. Раціональне й ірраціональне в політиці.

– Етапи,  особливості  виникнення  та  розвитку  політичного  знання  та 
політичної науки в різних країнах світу.

– Історія політичної думки.

– Ідеї, концепції, доктрини, теорії політичної науки.

– Національні школи політичної науки.

– Інституціалізація політичної науки в Україні.

– Загальноцивілізаційне та національне в школах і течіях політичної науки в 
Україні.

– Проблеми становлення та розвитку методології політичної науки.

– Аналіз  методологічних підходів  до вивчення явищ,  процесів,  феноменів 
політичного життя.

– Методи, принципи та підходи до дослідження сфери політичного.

– Становлення плюралістичного підходу до вивчення політичних явищ.

– Критерії науковості політичного знання.

– Місце  політичної  науки  у  структурі  соціально-гуманітарних  знань: 
політична  наука,  політична  філософія,  політична  історія,  політична 
психологія,  політична  соціологія,  політична  економія,  державознавство, 
юридичні науки.

– Система  політичних  наук:  теорії  першого,  другого  та  третього  рівнів; 
теоретична  та  прикладна  політологія.  Політична  наука  та  політична 
технологія як єдність теоретичного й емпіричного.

– Особливості впливу світових політичних процесів, державної політики на 
формування політичної науки.

– Політичне знання як інструмент соціальних перетворень.

– Моделі соціополітичної динаміки крізь призму філософії політики.



– Політичні  зміни,  реформи,  трансформація,  модернізація  як  форми 
поєднання теорії і практики.

– Прогностичний  потенціал  політичної  науки.  Політичне  прогнозування: 
зміст, функції.

– Політична наука та політична влада.

– Політична наука та політична освіта.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

політичні науки.


