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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Програма підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 052 «Політологія» за освітньо-професійною програмою 

«Політологія. Політична аналітика та експертиза» розроблена відповідно до освітньо-

професійної програми «Політологія. Політична аналітика та експертиза» прийнятою в МДУ 

від 27 червня 2019 р. протокол №11. Основна мета підсумкової атестації полягає у 

визначенні відповідності професійної підготовки випускників спеціальності 052 

«Політологія» вимогам освітньо-професійної програми «Політологія. Політична аналітика та 

експертиза». 

Підсумкова атестація відбуватиметься у формі комплексного екзамену з політичної 

аналітики та експертизи. На екзамені здобувач має продемонструвати вміння відстоювати 

знання з політичної теорії, методів політичних досліджень та аналізу політики в експертно-

аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській сферах, а також 

готовність реалізувати отриманні знання і вміння у своїй майбутній професійній діяльності. 

Комплексний екзамен з політичної аналітики та експертизи перевіряє сформовані 

наступні компетентності та результати навчання з окремих обов’язкових освітніх 

компонентів.  

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати комплексні спеціалізовані 

завдання в предметній сфері політології та застосовувати широкий спектр сучасних теорій і 

методів політичних досліджень та аналізу політики в експертно-аналітичній, політико-

організаційній, консультаційній та громадській сфері практичної професійної діяльності. 

Загальні компетентності:  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 знання предметної області та розуміння професійної діяльності; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність вирішувати експертно-аналітичні та політологічні  завдання 

державною мовою; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

 здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми; 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня, з експертами з інших галузей знань; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 здатність ставити та розв’язувати проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

Комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації. 

Фундаментальне знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології. 

Вільне володіння категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом 

сучасної світової політичної науки. 

Комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку влади 

та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної 

культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 
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Застосування широкого спектру політологічних понять, теорій і методів до аналізу 

владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 

історичного або сучасного контексту. 

Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та 

взаємодії. 

Вільне володіння  широким спектром політологічних теорій, концептів і методів для 

професійної інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та 

міжнародному рівні. 

Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та 

високоспеціалізованого інструментарію прикладного аналізу. 

Здатність  здійснювати фахову науково-педагогічну діяльність  у закладах освіти. 

Спроможність професійно виконувати політико-організаційні, науково-дослідницькі, 

експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку 

праці. 

Здатність розробляти політичні рішення та аналізувати їх ефективність. 

Здатність надавати керівникам різних рівнів державних і недержавних організацій та 

установ консультаційну допомогу (теоретичну,  методичну, практичну) з вивчення та аналізу 

політичного життя суспільства. 

Здатність моделювання політичних рішень, процесів, явищ з метою прогнозування їх 

розвитку. 

Здатність готувати аналітичні доповіді та публічно презентувати результати 

дослідження. 

Програмні результати навчання 

Розвинуто використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи для 

інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному 

рівні, вміти використовувати знання основних етапів розвитку політичного мислення та 

пізнання, поняття і категорії, методології сучасної політичної науки. 

Володіння базовими принципами політичного моделювання і застосування 

інтелектуальних систем . 

Вміння аналізувати документи та текстову інформацію, інтерпретувати її на рівні 

політичних документів.  

Здатність розрізнити різні стилі наукового письма та застосовувати їх у  складанні 

політичних документів. 

Володіння теоретичними та прикладними компонентами прогнозування 

(передбачення наслідків, наступних дій та ефектів) політичних подій. 

Здатність  спілкуватися та презентувати свої ідеї та результати дослідження широкій 

аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.  

Знання основних закономірностей побудови та функціонування технології 

політичного процесу,   вміти виокремлювати і оцінювати аналогії, різноманіття та зв’язки 

між основними політичними процесами в різних країнах та регіонах світу.  

Комплексне розуміння особливості реалізації системи безпеки у різних регіонах світу, 

їх соціально-економічний, історичний та соціокультурний контекст функціонування та 

взаємодії. 

Здатність системно оцінювати та прогнозувати світові та національні політичні кризи 

та явища, тенденції їх розвитку та подолання.  

Здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі політології у 

процесі проведення політичної експертизи та наданні політичній оцінці ситуації  з приводу 

світового політичного процесу та міжнародних відносин, а також місця у них України.  

Вміння розв’язувати комплексні спеціалізовані завдання в предметній сфері 

політології та застосовувати широкий спектр сучасних теорій і методів політичних 
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досліджень та аналізу політики в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-

організаційній, викладацькій, консультаційній та громадській сфері практичної професійної 

діяльності. 

Здатність орієнтуватись в теоретико-методичних основах ведення політичного 

консультування суб’єктів політичної та громадської діяльності,  використовувати в політичні 

сфері діяльності основні технології взаємодії з органами влади та проведення лобістських 

кампаній. 

Вміння ефективно формувати комунікаційні стратегії в політичній діяльності,  

спроможність здійснювати комунікацію у різних сферах політичної  діяльності. 
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Перелік програмних питань з дисциплін 

 

Політична експертиза 

 

1. Поняття «політична експертиза»  

2. Мета та завдання політичної експертизи. 

3. Українські фабрики думки і їх роль у виробленні політичного курсу. 

4. Політична експертиза в політико-управлінському процесі. 

5. Експертні системи та програми. 

6. Проблеми, що зустрічаються в практичній роботі експертів. 

7. Ролі та компетенції експерта в сучасній політиці. 

8. Методологія експертної роботи. 

9. Особливості формування експертної спільноти в Україні. 

10. Інформаційне забезпечення політичної експертизи. 

 

 

 

 

Методологія та організація наукових досліджень 

 

1. Охарактеризувати принципи етики та академічної доброчесності в роботі 

над науковим дослідженням. 

2. Визначити місце методів теоретичного рівня у науковому дослідженні. 

3. Охарактеризувати емпіричні методи дослідження (на прикладі власної 

магістерської роботи). 

4. Обґрунтувати необхідність апробації наукового дослідження. Наукова 

публікація: поняття, функція, основні види. 

5. Визначити дослідницьке питання на прикладі власного магістерського 

дослідження. Охарактеризувати критерії постановки дослідницького 

питання. 

6. На прикладі власної магістерської роботи обґрунтувати теоретико-

методологічні (концептуальні) підходи дослідження. 

7. Пояснити роль категоріально-понятійного апарату дослідження. 

8. Охарактеризуйте методичні прийоми методів синтезу та аналізу. 

9. На прикладі власного дослідження охарактеризуйте методи аналізу при 

роботі документами (джерелами). 

10. Пояснити різницю в дослідницьких стратегіях: індуктивній та 

дедуктивній. 
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Сучасна зарубіжна політологія 

1. Західна політична наука в ретроспективі ХХ ст. Поява політичної науки 

нового типу. 

2. Теоретичні основи сучасної західної політології. 

3. Чиказька політологічна школа. Чарльз Меріам та конкретні емпіричні та 

міждисциплінарні дослідженя. 

4. Формування американської, німецької, французької та італійської шкіл 

політичної науки. 

5. Поява біхевіоризму: «біхевіористична революція». 

6. Постструктуралізм та постмодернізм у дослідженнях сутності політичних 

феноменів (М. Фуко, Ж. -Ф. Ліотар, А. Турен). 

7. Концепція деліберативної демократії. 

8. Світ-системний аналіз (І. Валлерстайн). 

9. Ревізія класичної теорії демократії: посткласична теорія демократія (Й. 

Шумпетер). 

10. Інституціоналізм та раціоналізм у політиці. 

 

  

Політична кризологія 

 

1. Сутність та зміст політичної кризи. 

2. Підходи до визначення причин появи політичної кризи. 

3. Політична криза як результат нестабільного розвитку політичної системи або 

тупикового стану політичних відносин. 

4. Генезис та еволюція політичної кризи. 

5. Основні ознаки політичної кризи. 

6. Урядова, парламентська політична криза. 

7. Криза ідентичності. Криза легітимності. 

8. Схема управління політичною кризою та етапи її подолання. 

9. Відмінності між політичною кризою та політичним конфліктом. 

10. Аналіз кризових процесів політичного розвитку сучасної України. 

 

 

Політична комунікація 

1. Політична комунікація: поняття та сутність, функції. 

2. Етапи формування теорії політичної комунікації. 

3. Моделі, рівні та структура політичної комунікації. 

4. Типологічні підходи до політичної комунікації. 

5.  «Нові медіа» в політичному процесі. 

6. Агітаційно-пропагандистські комунікаційні технології. 
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7. Маркетингові форми організації політичної комунікації. 

8. Комунікативна взаємодія держави та громадянського суспільства. 

9. Розвиток електронних форм політичної комунікації: «електронна 

демократія», «електронний уряд». 

10. Технології комунікативного впливу громадської думки на державно-

політичні рішення. 

 

 

 

 

Націоналізм: ідеологія та політична практика 

1. Націоналізм: варіативність інтерпретації. Типи націоналізму.  

2. Теорії походження нації (прімордіалізм, інструменталізм, конструктивізм).  

3. «Правий поворот»  як тренд сучасного світу  

4. Мультикультуралізм: ідея і політика. Сучасні виклики. 

5. Популізм: стратегія політичної боротьби 

6. Взаємозвязок націоналізму та правого популізму 

7. Націоналістичні і право популістьскі парті і рухи в Європі 

8. Міжнародно-правовий захист національних меншин 

9. Мовна політика в Україні 

10. Націоналізм  і євроскептицизм 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

Загальні положення. 

Ці критерії включають основні вимоги до оцінки компонентів знань 

бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Міжнародні 

відносини» під час складання державних екзаменів, що дозволяє робити 

висновок про якість підготовки студентів-міжнародників до роботи в 

дипломатичних представництв за кордоном, робітниками обласної та 

районної держадміністрацій, співробітниками сумісних підприємств або 

туристичних фірм. 

Оцінку рівня підготовки студентів пропонується робити за середнім 

балом, виведеним на основі оцінювання завдань . 

 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінк

а в 

ЕСТS 

Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

90-100 A відмінно 

Студент виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати 

набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні 

обдарування і нахили 

82-89 B дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим 

обсягом матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна 

74-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання 

і розуміння основних положень; з 
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допомогою викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих 

60-63 E достатньо 

Студент володіє навчальним матеріалом 

на рівні, вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів  
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