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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою фахового вступного випробування у тестовій формі є – виявлення підготовки
абітурієнтів до навчання в магістратурі, перевірка їхніх базових знань з теоретичних аспектів
політики, рівня засвоєння базових понять і категорій, ключових положень основних політичних
вчень та концепцій, володіння методикою проведення політичного аналізу, знання сутності
виборчої системи, змісту національного законодавства в цій сфері та вміння використовувати
набуті знання для вивчення та аналізу політичного процесу та політичної ситуації як в Україні,
так і за її межами. Програма охоплює комплекс тестових завдань з історії політичних вчень
світу, теорії політики, методики політичного аналізу та технологій політичного процесу, а
також теорії політичних партій та виборів і виборчих систем. Питання стосуються проблем та
фундаментальних понять зазначених дисциплін.
Відповідно до специфіки кафедри міжнародних відносин у ході фахових вступних
випробувань та вступних випробувань до університету до абітурієнтів виставляються такі
вимоги:
А) ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АБІТУРІЄНТІВ
Абітурієнти повинні:
– знати основні положення базових курсів як загальноосвітніх, так і спеціальних;
– продемонструвати готовність до самостійної творчої роботи;
– засвідчити здібності до аналітичної діяльності у сфері теоретичної і практичної політології;
– виявити вміння орієнтуватись у поточних політичних подіях, аналізувати факти,
співставляти положення політичних документів;
– засвідчити достатньо високий загальнокультурний рівень та наявність необхідного запасу
слів для свого віку;
– показати навички роботи із інформацією ЗМІ та наукових джерел;
Б) СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ АБІТУРІЄНТІВ
Абітурієнти повинні
знати:
– теоретичні положення про суть політики як суспільного феномена, її функцій, типологію
політики, суб’єкт та об’єкт політики;
– особливості політичних теорій, вчень в класичній спадщині різних країн світу;
– особливості аналізу політичної проблеми;
– суть, структуру, умови застосування технологій реалізації політики і прийняття
управлінських рішень у сфері політичного життя;
– взаємозв’язок історії та теорії політичних партій, основні етапи розвитку партології;
– особливості виборчих систем в країнах з різними типами політичної культури і традиціями,
історичним досвідом;
уміти:
– правильно використовувати понятійно-категоріальний апарат;
– аналізувати політику, застосовуючи основні методи політології, зокрема системноструктурний, контекстуальний, генетично-порівняльний та інші;
– вільно володіти поняттями і категоріями, які ввійшли в теоретико-методологічний арсенал
загальнолюдської політичної культури;
– робити порівняльний аналіз політичного розвитку в різних країнах;
– застосовувати існуючі політичні технології у практичній роботі під час аналітичної і
безпосередній політичній діяльності;
– аналізувати партійне та виборче законодавство, визначати його позитивні та негативні риси
з точки зору зміцнення та вдосконалення партійної системи;
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–

аналізувати виборче законодавство, визначати його позитивні та негативні риси з точки зору
зміцнення та вдосконалення виборчої системи.
СТРУКТУРА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування з абітурієнтами спеціальності 052 «Політологія» галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», які вступають до магістратури, складається з
атестації з профільних дисциплін і спрямована на виявлення рівня знань абітурієнтів з теорії
політики, історії політичних вчень світу, методики політичного аналізу та технологій
політичного процесу, теорії політичних партій та виборів і виборчих систем.
Фахове вступне випробування проводиться письмово, а відтак перевіряється
екзаменатором і дається оцінка згідно із встановленими критеріями.
Фахове вступне випробування складається з тестів, які в свою чергу містять в собі 60
тестових завдань. Кожне завдання містить три варіанти відповідей, з яких потрібно вибрати
лише одну правильну відповідь. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.
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Критерії оцінювання
фахового вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання за другим
(магістерським) рівнем зі спеціальності 052 «Політологія» галузь знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки»
Кожний варіант складається з 60 тестових питань. Оцінювання якості виконання
екзаменаційних завдань вступного іспиту здійснюється за національною шкалою та шкалою
ECTS у відповідності до кількості правильних відповідей за шкалою, наведеною в таблиці
Таблиця

%

Кількість правильних
відповідей

Сума
Балів

Оцінка
ECTS

Оцінка
за національною
шкалою

90% і більше

57-60

184-200

A

відмінно

51-56

168-183

B
добре

75% -89%
44-50

152-167

C

38-43

136-151

D
задовільно

50% -74%

49% і менше

31-37

120-135

E

30

Менше
120

FX

незадовільно
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ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання за другим
(магістерським) рівнем зі спеціальності 052 «Політологія» галузь знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки»
1. «Загальна теорія політики»
Політика як суспільне явище. Роль політики у суспільному житті. Зв’язок політики з
мораллю.
Демократія та її політичний зміст. Політичні системи. Порівняльний аналіз політичних
систем. Політичні конфлікти і стабільність.
Політичні еліти і політичного лідерство. Політична свідомість і політична культура.
Політичні ідеології в сучасному світі.
Значення засобів масової інформації в сучасній політиці. Дослідження ефективності
політики та її критеріїв.
2. «Історія політичних вчень світу»
Періодизація історії політичних вчень. Погляди на державу і право в країнах
Стародавнього Сходу. Політико-правові вчення в Стародавній Греції та Римі.
Особливості політичних вчень Європейського Середньовіччя. Політичні вчення епохи
Відродження та Реформації. Політичні ідеї європейського соціалізму.
Політична думка Нового часу. Основні національні школи і проблемні підходи сучасної
західної політології. Ідеологія правого та лівого екстремізму.
3. «Методика політичного аналізу»
Політичний аналіз як навчальну дисципліну і професію. Теоретичні й практичні засоби
політичного аналізу.
Роль, статус та етику політичного аналітика. Аналіз політичної проблеми і політичного
рішення. Основні положення оцінки політичних проблем. Рекомендації як продукт
аналітичного процесу.
Підходи в політичному аналізі: формаційний і цивілізаційний; системний; порівняльний;
інституціональний; бігейвіористський.
Гіпотези дослідження та їх операціоналізація. Типологія експертиз у політичному
аналізі.
4. «Теорія політичних партій»
Суспільної ролі, структури та функцій політичних партій. Історія, теорія та особливості
функціонування партій у різних країнах.
Типологія політичних партій. Поняття політичного спектру. Типологія партійних систем.
Партії і політична влада. Стратегія і тактика політичних партій.
Аналіз і прогнозування особливостей партійної політики в Україні.
5. «Вибори і виборчі системи»
Аналіз та сутність виборчої системи. Типи виборчих систем. Світовий досвід
формування виборчих систем. Зв’язок партійних і виборчих систем.
Мажоритарна виборча система та її особливості. Пропорційна виборча система та її
різновиди. Змішана виборча система.
Особливості виборчих систем в країнах з різними типами політичної культури та
історичним досвідом. Становлення виборчої системи в Україні.
6. «Технологія політичного процесу»
Політичний процес, його структура та особливості. Типології політичних процесів.
Держава як суб’єкт прийняття політичних рішень.
Політичне консультування, його сутність і завдання. Основні форми політичного
консультування, типи політичного консультування і його критерії.
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Загальне та особливе в технологіях політичного процесу. Переговорний процес. Технологія
переговорного процесу. Партійні коаліції в політичному процесі.
Сучасні тенденції світового політичного процесу та його особливості.
Інформація в політичному процесі. Комп’ютерні технології інформаційного і
маркетингового типу. Інформаційне забезпечення прийняття політичних рішень.
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