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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма додаткового фахового вступного випробування складається з таких
дисциплін: «Політичні інститути та процеси в ЄС», «Порівняльна політологія».
Додаткове вступне випробування має на меті виявити рівень підготовки вступників.
Вступники повинні знати:
- категорійний і понятійний апарат сучасної політологічної теорії і практики;
- основні закономірності і тенденції розвитку політичного життя суспільства;
- систему інститутів державної влади;
- принципи і особливості організації політичної і державної влади в Україні і в
зарубіжних країнах;
- методологію та методику політологічних досліджень;
Вступники повинні вміти:
- самостійно вести політичні дослідження, розробляти програми конкретних
досліджень, виробляти рекомендації щодо впровадження окремих політик на
різних рівнях;
- здобувати і об’єктивно аналізувати політичну інформацію, обробляти її з
допомогою сучасних методів;
- володіти навичками теоретичного аналізу і узагальнення соціально-політичної
інформації;
- проводити кваліфікований аналіз і давати оцінку прийнятим рішенням,
постановам органів законодавчої, виконавчої влади, партійних і громадських
організацій, їх лідерів;
- перекладати оригінальну спеціальну літературу, редагувати наукові тексти,
вільно володіти однією з іноземних мов у своїй професійній діяльності;
- об’єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію, брати
участь в політичних дискусіях, передвиборчих кампаніях, масових і групових
політичних опитуваннях.
ЗМІСТ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Перелік питань з курсів
«Політичні інститути та процеси в ЄС» та «Порівняльна політологія».
Питання з курсу «Політичні інститути та процеси в ЄС»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поняття та види інтеграції.
Інтеграція та співробітництво: співвідношення понять та процесів
Теорії інтеграції.
Проблеми суверенітету в теоріях інтеграції
Передумови європейської інтеграції в 50-х рр. ХХ століття
Ідея єдиної Європи, її розвиток та роль в сучасних євроінтеграційних процесах
Проекти об’єднання Європи.
Ідея “Пан-Європи” та розвиток панєвропейського руху.
Ідея федералізму в європейській інтеграції.

10.Перші європейські співтовариства та їхні інститути
11.Позиція Великої Британії в євроінтеграційних процесах. Вступ Великої Британії
в ЄЕС.
12.Плани політичної інтеграції в Європі в 60-х рр. та причини їхньої невдачі.
13.Розвиток системи європейського політичного співробітництва в 70-х рр.
14.Єдиний європейський акт та поглиблення політичної інтеграції в Європі.
15.Типи ухвал та правових актів в Європейському Союзі.
16.Процедури прийняття рішень в ЄС.
17.Членство в ЄС. Умови та види членства.
18.Основні інститути ЄС. Загальна характеристика
19.Європарламент: структура, формування та функції.
20.Європейська комісія: формування, структура та функції
21.Європейська Рада: формування, структура та функції.
22.Суд європейських співтовариств.
23.Розподіл повноважень серед інститутів ЄС.
24.Значення Маастрихтської угоди в поглибленні політичної інтеграції в Європі.
25.Субсидіарність як принцип політики ЄС.
26.Утворення Європейського Союзу. Нові сфери європейського співробітництва.
27.Європейське громадянство. Співвідношення національного та європейського
громадянства.
28.Опори ЕС.
29.Розвиток регіоналізму в ЄС. Комітет регіонів
30.Амстердамський договір. Основні положення.
31.Розширення ЄС та напрями реформування інститутів.
32.Хвилі розширення ЄС, їхні особливості.
33.Європейські угоди.
34.Процеси розширення ЄC в к.90-х рр.
35.Розширення ЄС як чинник його інституційного розвитку та реформування.
36.Значення та наслідки розширення ЄС на Схід.
37.Копенгагенські критерії.
38.Розвиток ідеї Європи “різних швидкостей”.
39.Новітні проекти розширення Європи: Європа “а la carte”, “core Europe”, Європа
концентричних кіл.
40.Україна та ЄС: правова та інституційна основи відносин.
41.Європейська ідентичність та її вплив на інтеграційні процеси.
42.Проблема інтеграції України як чинник внутрішньополітичної боротьби.
43.Конституція ЄС (проект). Причини конституційної кризи.
44.Лісабонська угода 2007 р.
45.Європейська політика сусідства та її еволюція.
Питання з курсу «Порівняльна політологія»:
1.
2.
3.
4.

Предмет порівняльної політології;
Проблематика порівняльної політології;
Методологія порівняльної політології;
Етапи розвитку порівняльної політології;

5. Соціально-політична класифікація партій;
6. Організаційна класифікація політичних партій;
7. Порівняльний аналіз партійних систем;
8. Держави першого, другого і третього світу;
9. Багаті й бідні країни;
10.Економічна нерівність;
11.Ріст населення, економічний розвиток і оточуюче середовище;
12.Перспективи розвитку демократії, прав людини і громадянських свобод.
13.Форми правління: співставлення їх фундаментальних характеристик;
14.Монархічні форми правління, їх класифікація;
15.Порівняльний аналіз республіканських форм правління (в контексті поділу
влади);
16.Унітарна держава;
17.Федерація та її види;
18.Принципи організації влади у федерації;
19.Основні форми федеративного устрою;
20.Політико-правовий статус суб’єктів у федераціях;
21.Розмежування компетенції федерації і її суб’єктів;
22.Контроль федерації над її суб’єктами;
23.Форми участі суб’єктів федерації у вирішенні загальнофедеральних питань;
24.Політико-правовий статус інших складових федеративної держави;
25.Територіальна і культурно-національна автономія;
26.Форми наддержавного устрою;
27.Поняття та різновиди державного режиму;
28.Напівфеодально-теократичні режими;
29.Авторитаризм;
30.Тоталітаризм;
31.Напівдемократичні (ліберальні) режими;
32.Демократичні режими;
33.Розвиток державних режимів у сучасному світі;
34.Органи законодавчої влади в механізмі влади;
35.Парламент і парламентаризм в механізмі влади;
36.Одно - та двопалатні парламенти;
37.Формування палат;
38.Співвідношення компетенції палат;
39.Основні структурні складові парламенту (палат);
40.Партійні фракції;
41.Керівні органи парламенту;
42.Парламентські комісії (комітети);
43.Організація роботи представницького органу;
44.Основні повноваження парламентів;
45.Інститут глави держави в механізмі влади: загальна характеристика;
46.Положення інституту глави держави в системі вищих органів влади;
47.Монархи та президенти: особливості статусу;
48.Порядок заміщення поста глави держави;
49.Повноваження глави держави;

50.Органи виконавчої влади в механізмі влади;
51.Уряди як носії виконавчої влади;
52.Формування урядів;
53.Види урядів;
54.Парламентська відповідальність урядів;
55.Політична культура та її вплив на сферу політики;
56.Політична соціалізація;
57.Агенти політичної соціалізації;
58.Способи вираження і представництва політичних інтересів у політичних
системах;
59.Громадянська дія та форми участі громадян;
60.Групи інтересів, їх класифікація;
61.Системи груп інтересів;
62.Агрегація інтересів і політичні партії;
63.Інституціональна агрегація інтересів;
64.Змагальні і неконкурентні партійні системи та агрегація інтересів;
65.Вироблення політичного курсу;
66.Конституції і правила прийняття рішень;
67.Вироблення конституцій;
68.Внесення змін до конституцій;
69.Критерії успішності державної політики;
70.Види державної політики;
71.Вилучення ресурсів;
72.Побудова суспільства і символічні політичні дії;
73.Результати політики: внутрішній благоустрій;
74.Результати політики: суспільна безпека;
75.Рішення й результати у сфері міжнародної політики.
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