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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з "Політології" – з'ясувати рівень
теоретичних знань та практичних навичок вступників, які вступають на основі освітнього
(освітньо-кваліфікаційного) рівня з метою формування рейтингового списку та
конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем "бакалавр"спеціальності
052 Політологія в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у кілька етапів:
 на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів, що
виносяться на вступне фахове випробування;
 абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у письмовій
формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;
 співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;
 обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.
3.Білети: структура білету.
Білет додаткового вступного випробування містить три питання. Зміст питань
складається з таких нормативних дисциплін як «Політологія», «Соціологія», «Основи
права», «Людина та світ», «Супільствознавство», «Філософія».
4. Вимоги до відповіді вступника.
Вступник має виявити:
рівень сформованості наукового світогляду;
знання основних етапів розвитку гуманітарних і політичних наук; володіння
основними парадигмами світової політологічної думки;
обізнаність із змістом сучасної політології як науки, визначати її роль в житті
сучасного суспільства;
знання дослідження процесів глобалізації та суспільної інтеграції.
ІІ. Критерії оцінювання
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння:
в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише основної, але й
додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки,
використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить приклади.
Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння:
має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна, логічна, з
елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в неосновних
питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня чіткість у визначенні
понять.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та вміння: в
загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при висвітленні
понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі
знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
ІІІ. Структура програми
1. Визначення поняття «політика».
2. Геополітичне та географічне положення України,
державотворення

його

вплив

на

процеси

3. Держава як основний інститут політичної системи
4. Державне управління в Україні в період занепаду Козацько-гетьманської держави.
5. Державний лад і управління періоду визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.
6. Внесок Аристотеля у розвиток політичної науки.
7. Внесок Н. Макіавеллі у розвиток політичної науки.
8. Вибори і виборчий процес
9. Загальні, особливі і одиничні категорії політології.
10. Закони і закономірності політології.
11. Запорізька Січ - особлива форма української національної держави з широким
козацьким самоврядуванням.
12. Історичні витоки національної традиції публічної влади й управління в Україні.
13. Історичні уроки розбудови системи державного управління та проведення
адміністративних реформ в Україні.
14. Київська Русь – середньовічна держава
15. Методи емпіричних досліджень.
16. Методологічні підходи до дослідження політики.
17. Національно-демократичні революції в Україні.
18. Незалежна Українська держава
19. Організація державної влади й управління в період Гетьманату.
20. Організація державної влади та козацького самоврядування на Запорозькій Січі та в
часи Гетьманства.
21. Партії і партійні системи
22. Підходи до визначення предмета політології і фактори, від яких залежить визначення
предмета політичної науки.
23. Політична влада: сутність, теорії.
24. Політична історія як наука.
25. Політична культура суспільства.
26. Політична система як підсистема суспільства.
27. Політична система: сутність, теорії.
28. Політичне лідерство.
29. Політичне та державне управління в Україні в період 1917 - 1920 рр..
30. Порівняльний аналіз сучасного стану політичної науки у країнах пострадянського
простору, США і країнах Західної Європи.
31. Причини, які сприяли виділенню політичної науки в окрему галузь наукового знання у
ХІХ – ХХ ст.
32. Проблема легітимності політичної влади.
33. Проблема походження політики.
34. Радянська Україна у 20-40-х рр. ХХ ст.
35. Система політичного та державного управління українськими землями у ХVIII –
початку XX ст.
36. Соціально-політичні конфлікти
37. Становлення української державності у XVII ст.
38. Становлення української національної держави та формування органів державного й
місцевого управління в період визвольної війни українського народу під проводом Б.
Хмельницького
39. Структура і функції політичної влади.
40. Структура і функції політичної системи.
41. Структура політичної науки. Політологічні субдисципліни.
42. Структури влади й управління в Київській Русі.
43. Суб’єкти і об’єкти політики.
44. Сутність міжнародних відносин. Глобалізація
45. Типологія політичних систем.
46. Україна в умовах кризи тоталітарної системи у 1945 – 1991 рр.
47. Українська держава у кінці XVII-XVIII ст.
48. Українські землі у другій половині XIV – першій половині XVII ст.

49. Утворення Центральної ради та формування органів державного управління в Україні.
50. Фундаментальні і прикладні політичні дослідження у структурі політичної науки.
51. Функції політики.
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