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Вопрос: Яку структурну диференціацію відображає розподіл соціології на академічну і прикладну:
- методологічну
- предметну
- прагматичну
Вопрос: Для якої категорії досліджень основним змістом роботи дослідника є збір і аналіз фактичних
даних про об'єкт:
- прикладна соціологія
- мікросоціологія
- емпірична соціологія
Вопрос: До якого етапу еволюції соціології належить творчість О.Конта:
- протосоціологія
- класична соціологія
- соціологія постмодерну
Вопрос: Який сектор економіки є домінуючим у постіндустріальному суспільстві?
- промисловість
- сільське господарство
- сфера послуг
Вопрос: Теорія, яка пояснює появу держави її божественним походженням, називається…
- Телеологічною
- Релігійно-конфесійною
- Теологічною
- Міфологічною
Вопрос: Що з переліченого не є обов’язковим атрибутом політичної партії?
- Наявність політичної програми
- Наявність організаційної структури
- Володіння політичною владою

- Добровільний характер об’єднная
Вопрос: Прообразом сучасних політичних партій, який організаційно не сформувався як суб’єкт
публічної політики, вважаються…
- Протопартії
- Квазіпартії
- Псевдопартії
- Кланові клуби
Вопрос: Згідно з англо-американським підходом до вивчення політичних партій, справжніми
політичними партіями були…
- Партії торі та вігів
- Партії гвельфів та гібелінів
- Античні партії жителів гори, рівнини та набережної частини міста в Афінах
- Політичні клуби часів Французької революції
Вопрос: Одним із перших, по-справжньому сучасне визначення «партії» для світової політології
запропонував…
- Е. Берк
- М. Дюверже
- М. Вебер
- Т. Гоббс
Вопрос: Який підхід до аналізу політичних партій зосереджується на максимально великій вибірці,
яка прагне охопити всі національні різноманіття, досліджує феномен партії з метою створення
загальної теорії?
- Макропідхід
- Мікропідхід
- Глобальний підхід
- Теоретичний підхід
Вопрос: Який підхід до аналізу політичних партій зосереджується на партіях як на конкретних
суб’єктах політичного процесу з конкретними часовими та просторовими параметрами?
- Макропідхід
- Мікропідхід
- Конкретизуючий підхід
- Просторово-часовий підхід

Вопрос: Виберіть правильне твердження:
- PR завжди реалізується у суспільствах відкритого типу
- PR як правило реалізується у суспільствах відкритого типу
- PR завжди реалізується у суспільствах закритого типу
- PR як правило реалізується у суспільствах закритого типу
- PR завжди реалізується у суспільствах обох типів
Вопрос: Виберіть правильне твердження:
- Першочерговою метою PR є налагодження ефективних публічних комунікацій
- Першочерговою метою PR є передача позитивної суспільної інформації
- Першочерговою метою PR є впровадження в масову свідомість необхідних ціннісних уявлень
- Першочерговою метою PR є налагодження позитивних відносин між структурою та її
громадськістю
Вопрос: Виберіть правильне твердження:
- Термін “заслужити пресу” означає налагодження дружніх стосунків із журналістами провідних
ЗМІ
- Термін “заслужити пресу” означає отримання висвітлення в ЗМІ завдяки досягненням чи помітній
діяльності
- Термін “заслужити пресу” означає налагодження взаємовигідної комерційної співпраці PR-фірми
із ЗМІ
- Термін “заслужити пресу” означає отримання PR-фірмою переваг в доступі до ЗМІ порівняно із
конкурентами
Вопрос: Виберіть правильне твердження:
- Між роботою PR-спеціаліста та журналіста існує незначна різниця – обидва повинні об’єктивно
інформувати
- Між роботою PR-спеціаліста та журналіста існує суттєва різниця – перед ними стоять різні
завдання
- Між роботою PR-спеціаліста та журналіста немає жодної різниці – вони виконують однакові
завдання
- Між роботою PR-спеціаліста та журналіста існує прірва – їх функціональні обов’язки несумісні
Вопрос: Термін «педагогічна технологія» трактується дослідниками як:
- метод
- модель
- система

- усі відповіді правильні
Вопрос: Ким є Президент України?
- найвищою посадовою особою в державі
- главою виконавчої влади
- главою держави
- представником Українського народу
Вопрос: Який державний орган є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони
при Президентові України?
- Служба безпеки України
- Генеральний штаб Збройних Сил України
- Міністерство оборони України
- Рада національної безпеки і оборони України
Вопрос: Ким згідно Конституції України є Президент України?
- главою виконавчої гілки влади
- главою законодавчої гілки влади
- найвищою посадовою особою
- гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності України
Вопрос: Який громадянин України може бути обраний Президентом України?
- має досвід правозахисної діяльності
- має вищу юридичну освіту
- проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років
- є народним депутатом України
Вопрос: Яка мова в Україні визнається державною?
- українська
- українська та російська
- українська та мова національних меншин, визначена відповідно до Закону України «Про засади
державної мовної політики»
- українська та регіональна мова, визначена відповідно до Закону України «Про засади державної
мовної політики»
Вопрос: Як Конституція України визначає українську державу за формою державного устрою?
- конфедеративною державою

- федеративною державою
- унітарною державою
- суб’єктом федерації
Вопрос: Комплекс найбільш типових, усереднених, історично зумовлених цінностей, норм, моделей
поведінки, орієнтацій стосовно політичної системи визначається як
- Політична участь
- Політична культура
- Політична свідомість
- Політична поведінка
Вопрос: Хто з теоретиків політичної культури виокремив типи гомогенної та гетерогенної політичної
культури
- Г. Алмонд
- Д. Істон
- В. Розенбаум
- І. Гердер
Вопрос: Г. Алмонд в структурі політичної культури виокремлює когнітивний компонент, який
визначається ним як
- Сукупність знань про політичну систему
- Судження та думки про політичну систему
- Сукупність почуттів стосовно політичної системи, її структури, функцій та ролей
- Сукупність орієнтацій стосовно політичної системи
Вопрос: Найбільш бажані матеріальні та нематеріальні об’єкти, до яких прагне індивід у своїй
політичній діяльності, мають назву
- Політичні орієнтації
- Політичні цінності
- Політичні традиції
- Політичні установки
Вопрос: У яких трьох моделях, за поданнями Г. Алмонда і С. Верби, реалізуються уявлення громадян
про свою політичну ролі в суспільстві
- Учасники, піддані, лідери
- Піддані, парохіали, лідери
- Лідери, учасники, парохіали

- Парохіали, учасники, піддані
Вопрос: Першим вжив термін політична культура
- Ж. -Ж. Руссо
- І. Гердер
- Ш. Монтеск’є;
- І. Кант
Вопрос: Які технології навчання не можна вважати інтерактивними?
- комунікативні
- інформаційні
- модульні
- фізичний розвиток особистості
Вопрос: Технологія розвивального навчання спрямована на :
- опанування грамоти та математичний розвиток дітей
- розвиток інтересу до навчання
- високий загальний розвиток особистості, створення засад для всебічного гармонійного розвитку
- всі відповіді правильні
Вопрос: Особа, яка вважає, що її право, передбачене загальновизнаними міжнародно-правовими
нормами, але не передбачене Конституцією України, порушене…
- може звертатися за захистом до національного суду України
- не може скористатися судовим захистом
- може звертатися до Європейського суду з прав людини
- може звернутися до Суду ЄС
Вопрос: Біженців:
- можна висилати тільки в країни, з яких вони прибули
- не можна висилати за жодних обставин
- можна висилати з міркувань державної безпеки
- можна висилати до сусідніх країн
Вопрос: Контроль за дотриманням норм Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966
р. здійснює:
- Рада з Опіки ООН
- Рада з прав людини ООН

- Комітет з прав людини
- Секретаріат ООН
Вопрос: Громадянин України має право звернутися з позовом проти своєї держави до:
- Міжнародного Суду ООН
- Європейського суду з прав людини
- Міжнародного кримінального суду
- Європейського суду справедливості
Вопрос: Європейський суд з прав людини функціонує при:
- ООН
- ЄС
- Раді Європи
- ОБСЄ
Вопрос: До імітаційних активних методів навчання належать:
- ділова та рольова ігри
- аналіз конкретних ситуацій
- практика та стажування
- правильні відповіді а) та б)
Вопрос: Хто є представниками системи розвивального навчання?
- Л.Занков, Д.Ельконін,В.Давидов
- Й.-Г.Песталоцці
- Д.Б.Ельконін-В.Б.Давидов
- Р.Штейнер
Вопрос: Хто формулює остаточне визначення «педагогічної технології»:
- П. Д. Мітчелл
- М. В. Кларин
- Г. К. Селевко
- А. І. Космодем’янська
Вопрос: Дослідження яких науковців вважаються фундаментальними для макропідходу до аналізу
політичних партій?
- М. Дюверже та К. Джанда

- М. Дюверже та К. Лоусон
- Ж. Блондель та К. Джанда
- К. Джанда та К. Лоусон
Вопрос: Авторами теорії картельних партій були:
- Р. Кац та П. Меїр
- Р. Кац та Ж. Блондель
- П. Меїр та Т. Погунтке
- Р. Кац та П. Меркль
Вопрос: Що є основним критерієм у М. Дюверже для поділу партій на кадрові та масові?
- Організаційна будова партії
- Рівень представлення інтересів виборців
- Вплив партій на прийняття політичних рішень
- Іедеологічні позиції партій
Вопрос: Який із типів партій у 1971 р. Ж. Шарло додав до типології М. Дюверже (кадрові та масові)?
- Партії виборців
- Картельні партії
- Партії активістів
- Ідеологічні партії
Вопрос: Хто з науковців першим обгрунтував сутність партій типу “catch-all”?
- Ж. Шарло
- О. Кірххаймер
- Дж. Помпер
- М. Ольсон
Вопрос: За Є. Вятром, сукупність відносин між легально діючими політичними партіями, що
виявляються у спільній боротьбі або суперництві за владу в суспільстві – це…
- Політична система
- Партійні відносини
- Партійна система
- Партійне суперництво
Вопрос: За А. Ковтнером, сукупність політичних сил, представлених у парламенті, або таких, які
прагнуть до представництва в ньому – це…

- Парламентська система
- Партійні відносини
- Партійна система
- Парламентський корпус
Вопрос: У чому полягає сутність «досконалої» двопартійної системи за Ж. Шарло?
- Дві партії отримують 100% голосів вибоців
- У виборах беруть участь тільки дві партії
- Дві основні партії разом отримують до 90% голосів виборців
- Тільки дві партії формують парламентську більшість
Вопрос: Яку назву має партійна система за якої будь-яка третя партія володіє достатньою
електоральною базою, щоби внести корективи, інколи суттєві, у звичну гру двох основних партій, які
отримують 75–80% голосів виборців?
- Трьохпартійна система
- Система двох із половиною партій
- Багатопартійна система
- Обмежена багатопартійність
Вопрос: Скільки типів партійних ситем виділяв Дж. Сарторі у своїй типології:
-6
-7
-8
-5
Вопрос: Для якого типу партійної системи, за Дж. Сарторі, характерним є існування кількох партій,
одна з яких упродовж тривалого часу перемагає на виборах і одноосібно формує уряд?
- Однопартійна система
- Партійна система з домінуючою партією
- Партійна система з партією гегемоном
- Атомізована партійна система
Вопрос: Який тип партійної системи, за Дж. Сарторі, характеризується пасивним становищем однієї
партії за відсутності реальної партійної конкуренції?
- Однопартійна система
- Партійна система з домінуючою партією

- Партійна система з партією гегемоном
- Атомізована партійна система
Вопрос: Який тип партійної системи, за Дж. Сарторі, характеризується наявністю багатьох
маловпливових і нечисельних партій?
- Партійна система поміркованого плюралізму
- Атомізована партійна система
- Партійна система крайнього плюралізму
- Молекулярна партійна система
Вопрос: Певний спосіб розуміння, трактування якого-небудь предмету, явища, процесу, провідна ідея
для їх систематичного висвітлення – це…
- Рефлексія
- Модель
- Концепція
- Утопія
Вопрос: Який принцип зорієнтований на мету дії або системи?
- Деонтологічний
- Телеологічний
- Онтологічний
- Гносеологічний
Вопрос: Хто ввів у науковий обіг поняття «парадигма»?
- Т. Парсонс
- Т. Кун
- Б. Рассел
- М. Вебер
Вопрос: До якої методологічної школи відносять М. Олсона?
- Лібералізм
- Інституціоналізм
- Раціоналізм
- Біхевіоризм
Вопрос: Учення про цінності, сенс життя та майбутнє людського роду – це…
- Онтологія

- Епістемологія
- Гносеологія
- Аксіологія
Вопрос: Головна ідея відкритого суспільства – це влада…
- Закону
- Еліти
- Структури
- Інформації
Вопрос: Хто ввів у науковий обіг поняття «верифікація»?
- О. Конт
- М. Вебер
- К. Поппер
- Б. Рассел
Вопрос: Який тип легітимної влади не виділяв М. Вебер?
- Раціональна
- Інституціональна
- Традиційна
- Харизматична
Вопрос: Який напрям наукової теорії започаткували представники «Віденського кружка»?
- Біхевіоралізм
- Інституціоналізм
- Лібералізм
- Позитивізм
Вопрос: Хто є засновником так званої «Чіказької школи»?
- Г. Лассуел
- Ф. Скінер
- Ч. Мерріам
- К. Попер
Вопрос: «Біхевіоралістська революція» у політичній науці розпочалася у
- 50-х рр. ХХ ст.

- 60-х рр. ХХ ст.
- 70-х рр. ХХ ст.
- 80-х рр. ХХ ст.
Вопрос: Політична і моральна філософія, яка вважає користь основою моральності та критерієм
людських поступків називається:
- Лібертаризм
- Консерватизм
- Егалітаризм
- Утилітаризм
Вопрос: Хто є автором теорії справедливості?
- І. Бентан
- Дж. С. Мілль
- Дж. Роулз
- Ф. фон Хайєк
Вопрос: Течія у сучасному лібералізмі, яка робить акцент на правах і свободах індивіда, формується
під впливом общини, а державі при цьому відводиться мінімальна роль називається:
- Анархізм
- Утилітаризм
- Комунітаризм
- Лібертаризм
Вопрос: Завданням «групи Солзбері» стало формулювання твердої теоретичної основи
- Лібералізму
- Консерватизму
- Комунітаризму
- Раціоналізму
Вопрос: Хто із наведених дослідників не належав до «Франкфуртської школи»?
- Т. Адорно
- К. Шмітт
- Г. Маркузе
- Ю. Хабермас
Вопрос: Хто із наведених дослідників увів поняття «структуралізм»?

- К. Леві-Стросс
- Ф. де Соссюр
- Ж.-П. Сартр
- Ж. Деріда
Вопрос: Хто ввів у науковий обіг поняття «фальсифікованість»?
- Б. Рассел
- Ч. Мерріам
- К. Поппер
- М. Вебер
Вопрос: Що таке геополітика?
- Частина політичної системи
- Один із методів політичного дослідження
- Політична концепція, яка використовує екологічний імператив у глобальних міжнародних
процесах
- Система знань про контроль за простором
Вопрос: Яка формула сучасної геополітики?
- Географічне середовище – зовнішня політика
- Географічне середовище – ресурси – зовнішня політика
- Географічне середовище – ресурси – технології – масова свідомість – зовнішня політика
- Географічне середовище – ресурси масова свідомість – зовнішня політика
Вопрос: Хто вперше використав термін «геополітика»?
- Ф. Ратцель
- Р. Челлен
- К. Хаусхофер
- Аристотель
Вопрос: Яка риса НЕ характеризує мондіалістські концепції?
- Створення глобального ринку на основі західних ліберальних норм та правил
- Становлення багатополюсної моделі світового порядку
- Відмова від територіально-державної організації світового співтовариства
- Відмова держав від свого суверенітету, громадянства, національних інтересів

Вопрос: Хто автор теорії «морської сили» в геополітиці?
- Ф. Ратцель
- А. Мехен
- К. Хаусхофер
- Х. Макіндер
Вопрос: Хто автор теорії «континентального блоку» в геополітиці?
- К. Хаусхофер
- Х. Макіндер
- Н Спайкмен
- П. В. де ла Бланш
Вопрос: Хто автор концепції «посибілізму» в геополітиці?
- К. Хаусхофер
- Х. Макіндер
- Н Спайкмен
- П. В. де ла Бланш
Вопрос: Хто автор концепції «Римленду» в геополітиці?
- Ф. Ратцель
- А. Мехен
- Н. Спайкмен
- К. Хаусхофер
Вопрос: Хто автор концепції «Хартленду» в геополітиці?
- Х. Макіндер
- Н. Спайкмен
- А. Мехен
- К. Хаусхофер
Вопрос: Хто розробив силову концепцію влади?
- Ф. Ратцель
- З. Бжезинський
- Г. Моргентау
- К. Хаусхофер

Вопрос: Що таке геополітичний регіон?
- Внутрішній поділ території держави
- Частина геостратегічного регіону
- Частина державної території
- Лінія, яка фіксує межі державної території
Вопрос: Концепція «національного інтересу» була запропонована…
- Д. Монро
- П.В. де ла Бланшем
- Д. Дідро
- Г. Моргентау
Вопрос: Визначте період розвитку Рейнсько-Вестфальської світової міжнародної системи?
- 1648 – 1814 рр.
- 1919 – 1939 рр.
- 1814 – 1914 рр.
- 1945 – 1991 рр.
Вопрос: Визначте період розвитку Версальсько-Вашингтонської світової міжнародної системи?
- 1648 – 1814 рр.
- 1919 – 1939 рр.
- 1814 – 1914 рр.
- 1945 – 1991 рр.
Вопрос: Визначте період розвитку Віденської світової міжнародної системи?
- 1648 – 1814 рр.
- 1919 – 1939 рр.
- 1814 – 1914 рр.
- 1945 – 1991 рр.
Вопрос: Визначте період розвитку Ялтинсько-Потсдамської світової міжнародної системи?
- 1648 – 1814 рр.
- 1919 – 1939 рр.
- 1814 – 1914 рр.
- 1945 – 1991 рр.

Вопрос: Анклав, у міжнародному праві – це…
- Відчужена територія
- Автономний район
- Вільна економічна зона
- Територія держави, оточена з усіх сторін територіями інших держав
Вопрос: Термін «глобальний» означає…
- Регіональний
- Загальний
- Світовий
- Космічний
Вопрос: Розширення життєвого простору виступає природнім законом розвитку держави. Це
положення сучасна геополітика…
- Визнає
- Заперечує
- Пропонує відмінити всі кордони між державами
- Держави мають змогу реалізувати цей закон методами нетериторіальної експансії
Вопрос: Що таке Римський клуб?
- Організація, що займається дослідженням глобальних проблем
- Міжнародна релігійна миротворча організація
- Конференція глав держав і еліти бізнесу з економічних питань
- Феміністське об’єднання
Вопрос: Геополітика – це…
- Наукова дисципліна, що досліджує відносини між континентальними і морськими ареалами, а
також державами з метою проведення відповідної зовнішньої політики
- Наукова дисципліна, що вивчає основні структури і суб’єкти, глобальні чи стратегічні напрями,
найважливіші закономірності та принципи життєдіяльності, функціонування й еволюції сучасного
світового співтовариства
- Наукова дисципліна, що вивчає закономірності організації та функціонування фізикогеографічного простору
- Наука, система знань про контроль над простором
Вопрос: Нейтралізовані геопростори (території) – це…

- Географічні простори, що належать державам, які не приєдналися до жодного військовополітичного угруповання
- Території, що заборонено використовувати для ведення воєнних дій, як плацдарми для воєнних
дій
- Території, що мають міжнародний режим, на яких заборонено розміщення військових споруд,
озброєння та військ
- Буферні території між державами або союзами держав
Вопрос: Географічний детермінізм – це…
- Наукове вчення, відповідно до якого політичний розвиток суспільства детермінується насамперед
суб’єктивними факторами
- Наукове вчення, відповідно до якого розвиток людського суспільства повністю або переважно
визначається факторами фізико-географічного середовища
- Наукове вчення, відповідно до якого політичний розвиток суспільства детермінується насамперед
об’єктивними факторами
- Наукова теорія про об’єктивні переваги народів помірного поясу над північними та південними
народами
Вопрос: «Географічну вісь історії» Х. Маккіндер розташовував у…
- Західній Європі
- Південно-Західній Азії
- Центрі Євразії
- Східній Азії
Вопрос: «Чорною дірою» у Євразії американський політолог З. Бжезинський визначив:
- Китай
- Росію
- Україну
- Казахстан
Вопрос: «Внутрішній прикордонний півмісяць» – це…
- Прибережна територія євразійського континенту
- Центр Євразії
- Балканський півострів
- Індокитай
Вопрос: Мондіалізм як провідна геополітична течія в якості основного розглядає такий варіант
розвитку подій:

- Перемога Заходу у боротьбі зі Сходом
- Конвергенція двох протилежних ідеологічних сторін в щось єдине та встановлення Світового
Уряду
- Встановлення багатополярного світу
- Перемога континентальних держав у протистоянні з морськими
Вопрос: «Холодна війна» тривала у…
- 1922 – 1939 рр.
- 1946 – 1989 рр.
- 1939 – 1945 рр.
- 1985 – 1991 рр.
Вопрос: Висловлювання, яке часто цитується політиками у роки «холодної війни» – «Радянський Союз
– це імперія зла», належить:
- Мао Цзедуну
- Де Голлю
- Р. Рейгану
- Г. Трумену
Вопрос: Політичний процес – це…
- Сукупність дій, за допомогою яких громадяни впливають або намагаються впливати на політичну
систему та результати її функціонування
- Cукупність дій інституціоналізованих і неіснтитуціоналізованих суб’єктів політики щодо реалізації
ними своїх специфічних функцій у сфері влади, що в кінцевому рахунку забезпечує розвиток чи
занепад політичної системи
- Сфера діяльності людей, пов’язана із взаємовідносинами між соціальними групами та індивідами
з приводу завоювання, утримання і використання ними політичної влади
- Сукупність взаємозв'язаних і взаємозалежних політичних інституцій, за допомогою яких
здійснюється завоювання, утвердження і функціонування політичної влади в суспільстві
Вопрос: З точки зору ступеня і характеру правової регламентації політичні технології поділяються на…
- Стратегічні й тактичні
- Функціональні та інструментальні
- Тиражовані й унікальні
- Нормативні та девіантні
Вопрос: Основними способами формування політичних технологій є…

- Дедуктивний та індуктивний
- Суб’єктивний та аналітичний
- Емпіричний та науковий
- Соціальний та політичний
Вопрос: Що з переліченого НЕ належить до важливих напрямів діяльності політичних партій?
- Оргмасовий напрям
- Агітаційно-рекламний напрям
- Корпоративний напрям
- Інформаційно-аналітичний напрям
Вопрос: Двома основними формами (способами) задоволення політичних інтересів є…
- Політична участь і політична діяльність
- Політична культура і політична свідомість
- Політична влада і політичний вплив
- Політична система і політичний процес
Вопрос: Що з переліченого НЕ є елементом структури політичних технологій?
- Технологічне знання
- Технологічна ефективність
- Техніко-ресурсні компоненти
- Прийоми, процедури й методики дій
Вопрос: Хто або що з переліченого НЕ може бути актором політичного процесу?
- Групи інтересів
- Політичні інститути
- Політична культура
- Окремі індивіди
Вопрос: Що з переліченого НЕ є режимом перебігу політичного процесу?
- Фунціонування
- Занепад
- Розвиток
- Протікання
Вопрос: Що з переліченого НЕ належить до ідеології політичної партії з точки зору партбудівництва?

- Образ ворога
- Передвиборна програма
- Системоутворююча ідея
- Момент сили
Вопрос: Маніпулятивна техніка, яка застосовується для того, щоби відвернути увагу аудиторії від
важливої, але непотрібної інформації, за допомогою іншої інформації, поданої в максимально
сенсаційній формі, називається…
- Методом «отруйного сендвіча»
- Методом «смаженої цибулі»
- Методом «копченого оселедця»
- Методом «запеченої тріски»
Вопрос: Маніпулятивний прийом, за допомогою якого комунікатор подає позитивне повідомлення
між негативною передмовою і негативним висновком, у результаті чого позитивне повідомлення
ніби випадає з під уваги аудиторії, називається…
- «Солодким сендвічем»
- «Отруйним сендвічем»
- «Копченим оселедцем»
- «Гірким гамбургером»
Вопрос: Що з переліченого НЕ є складовою іміджу політичної партії?
- Програмно-ідеологічна (концептуальна) складова
- Зовнішня (атрибутивна) складова
- Знакова (семіотична) складова
- Діяльнісна (інтерактивна) складова
Вопрос: Миттєва поява в певному місці певної кількості людей, які діють за певним сценарієм, проте
їх дії не є задалегідь відпрацьованими та скоординованими називається…
- Флеш-мобом
- Перфомансом
- Хеппенінгом
- Вуличним PR-маневром
Вопрос: Уявлення політика про те, хто він і що собою являє в очах громадян називається…
- Моделюючим іміджем
- Дзеркальним іміджем

- Реальним іміджем
- Стратегічним іміджем
Вопрос: Що з переліченого НЕ належить до методів роботи з активістами політичної партії в сенсі
партбудівництва?
- Вербування активістів
- Намагнічування активістів
- Фіксація активістів
- Калібрація активістів
Вопрос: Що з переліченого НЕ може бути структурним елементом політичного конфлікту?
- Джерело конфлікту
- Креатура конфлікту
- Сторони конфлікту
- Позиції суб'єктів конфлікту
Вопрос: Лобізм, що грунтується на особистих зв’язках і контактах лобістів з представниками
політичної еліти називається…
- Прямим
- Опосередкованим
- Внутрішнім
- Публічним
Вопрос: Хто з мислителів ХУIII ст. Першим вжив термін «політична культура»?
- Ж.Ж.Руссо
- І. Гердер
- Ш. Монтеск’є
- Дж. Локк
Вопрос: Г. Алмонд та С. Верба визначають політичну культуру як…
- Зразок індивідуальних позицій і орієнтацій стосовно основних акторів політичної системи. Вона є
суб’єктивною сферою, що лежить в основі політичних дій і надає їм значення
- Зразок індивідуальних позицій і орієнтацій стосовно політики, притаманних членам політичної
системи. Вона є суб’єктивною сферою, що лежить в основі політичних дій і надає їм значення
- Зразок індивідуальних позицій і орієнтацій стосовно політики, притаманних основним суб’єктам
політики. Вона є суб’єкт-об’єктною сферою, що лежить в основі політичних дій і надає їм значення.

- Зразок індивідуальних позицій і орієнтацій стосовно політичної системи. Вона є суб’єктивною
сферою, що лежить в основі політичних дій і надає їм значення.
Вопрос: Яка із вказаних характеристик відповідає патріархальній політичній культурі?
- Шанобливе ставлення до старших
- У політиці беруть участь тільки особи старшого віку
- Орієнтації на місцеві цінності – громаду, рід, клан, плем’я
- Пряма передача політичного досвіду від старшого покоління до молодого
Вопрос: Яка базова характеристика підданської політичної культури?
- Орієнтація на політичні авторитети
- Прагнення впливати на політичну систему
- Пасивне ставлення до політичної системи
- Орієнтація на політичні інститути
Вопрос: Виберіть із наведених нижче характеристик ту, яка відповідає активістській політичній
культурі:
- Орієнтація на активну діяльність держави
- Орієнтація на активне включення індивідів в політичне життя, прагнення вплинути на політичну
систему з метою реалізації особистих і групових інтересів
- Орієнтація на активну неучасть у політичному житті
- Орієнтація на активне протистояння з політичною системою і протидію владі
Вопрос: Що являє собою громадянська політична культура?
- Культуру громадян даної країни
- «Ідеальний» тип політичної культури
- «Змішаний» тип політичної культури, який характеризується переважанням активістської культури
- Культуру влади, що враховує інтереси громадян
Вопрос: Ґрунтуючись на типологізації політичних культур, запропонованої Д.Каванахом, визначте тип
української політичної культури:
- Гомогенна культура
- Фрагментарна політична культура
- Штучно гомогенна політична культура
- Змішана політична культура
Вопрос: Автором книги «Ще раз про громадянську культуру» є…

- Р. Інглегарт
- Г. Алмонд
- І.Поліщук
- С. Верба
Вопрос: Автором типології політичних культур, в основі якої лежить внутрішня цілісність культурних
компонентів, є…
- С. Верба
- Є. Вятр
- Д. Каванах
- Г. Алмонд
Вопрос: Функція політичної культури, що задає індивідам, групам, суспільству норми і стандарти
політичного мислення і поведінки, реакцію на навколишнє політичне середовище, називається…
- Комунікативною
- Регулятивною
- Виховною
- Нормативною
Вопрос: Функція політичної культури, що сприяє відтворенню суспільно-політичних відносин даної
системи з усіма притаманними їй суперечностями, отримала назву…
- Виховної
- Репродуктивної
- Мобілізаційної
- Комунікативної
Вопрос: Функція, що дозволяє встановити зв’язок між учасниками політичного процесу, передати
елементи політичної культури від покоління до покоління і накопичувати політичний досвід,
називається…
- Виховною
- Аксіологічною
- Комунікативною
- Інтеграційною
Вопрос: Конвенційна участь у політиці – це…
- Повна відмова від будь яких форм політичної активності
- Конформістський тип політичної поведінки

- Участь у діяльності, спрямованій проти існуючої системи
- Легальні та врегульовані законодавством політичні дії
Вопрос: Неконвенційна участь у політиці зводиться до …
- Участі у заборонених мітингах, антиурядових акціях
- Участі у діяльності дозволеної законом партій
- Повної байдужості у політиці
- Участі у голосуванні
Вопрос: Хто вперше вводить поняття «соціологія»?
- Г.Спенсер
- Р. Мертон
- О.Конт
- К.Маркс
Вопрос: У який із цих періодів соціологія сформувалась як наука?
- ХХ ст.
- ХІІ-ХІІІ ст.
- ХVІІІ ст.
- ХІХ ст.
Вопрос: Хто з соціологів був засновником натуралістичного напрямку в соціології?
- К.Маркс
- Г.Спенсер
- М.Вебер
- Г.Зіммель
Вопрос: Хто з соціологів розглядав суспільство з точки зору класових антагонізмів?
- К.Маркс
- М.Вебер
- Е.Дюркгейм
- Г.Тард
Вопрос: Відомо, що поняття «соціальне» є багатозначним. Виберіть із запропонованих варіантів
відповідей одну, що найбільш точно і повно відповідає його суті:
- Соціальне є тотожним суспільному

- Соціальне означає все те, що належить до суспільства, на відміну від природи
- Соціальне – це сукупність тих чи інших властивостей і особливостей суспільних відносин
- Соціальне – це аспект суспільного, що визначає становище суб’єктів у соціальній структурі
суспільства
Вопрос: Соціальний закон – це…
- Визнане правило, зразок поведінки чи дій індивідів, соціальних груп
- Закономірності становлення, розвитку і функціонування суспільства
- Об’єктивний та повторювальний зв’язок між соціальними явищами і процесами, які виникають
завдяки масовій діяльності людей
- Значущість явищ і предметів з точки зору їх відповідності чи невідповідності потребам
суспільства, соціальних груп і особистості
Вопрос: Що таке статусний набір?
- Становище індивіда, яке він займає у своїй соціальній групі
- Сукупність усіх позицій, що займає індивід у суспільстві
- Положення індивіда, яке він отримав від народження
- Сукупність усіх ролей, які індивід виконує у соціальній групі
Вопрос: Хто з соціологів ввів поняття «соціальної» аномії?
- Р.Мертон
- М.Вебер
- Е.Дюркгейм
- О.Конт
Вопрос: Суспільство – це…
- Частина світу, або територія, що має визначені кордони
- Сукупність індивідів, що проживають на певній території
- Політична організація країни
- Соціальна організація країни, основу якої складає соціальна структура
Вопрос: Якої підсистеми у суспільстві НЕ існує?
- Політичної
- Медичної
- Економічної
- Соціальної

Вопрос: Викресліть характеристику, НЕ властиву для суспільства:
- Модернізм
- Динамізм
- Цілістність
- Системність
Вопрос: Історично першою формою соціальної стратифікації виступає…
- Рабство
- Станова
- Кастова
- Класова
Вопрос: Відносини у первинній групі мають…
- Особистісний характер
- Неформальний характер
- Формальний характер
- Інструментальний (діловий) характер
Вопрос: Які основні види соціальної мобільності існують?
- Відкрита та закрита
- Горизонтальна і вертикальна
- Базова та другорядна
- Реальна та формальна
Вопрос: Соціалізація особистості – це…
- Вид девіації
- Освоєння норм і традицій даного суспільства
- Вид аномії
- Вид адаптації
Вопрос: Якого ріня культури не існує?
- Молодіжна культура
- Масова культура
- Традиційна культура
- Вертикальна культура

Вопрос: Програма соціологічного дослідження виконує три основні функції. Визначіть ту функцію, яку
вона НЕ виконує:
- Теоретико-методологічна
- Методична
- Організаційна
- Ідеологічна
Вопрос: Вибіркова сукупність – це…
- Різниця між середніми значеннями ознаки за вибіркою і за генеральною сукупністю
- Частина генеральної сукупності, що підлягає безпосередньому дослідженню
- Сукупність, з якої безпосередньо здійснюється випадковий відбір, можливо повний список
елементів генеральної сукупності
- Різвид вибірки, що формується на основі статистичних відомостей про соціально-демографічні
характеристики елементів генеральної сукупності
Вопрос: Державне управління відноситься до класу…
- Управління технічними системами
- Управління соціальними системами
- Управління біологічними системами
- Управління громадською думкою
Вопрос: Органи виконавчої влади виступають…
- Суб’єктом державного управління
- Об’єктом державного управління
- Функціями державного управління
- Суб’єктом та об’єктом державного управління
Вопрос: Здійснення виконовчо-розпорядчої діяльності на основі правових норм, головне місце серед
яких належить Конституції України, законам, актам глави держави – це…
- Виконавчо-розпорядчий характер державного управління
- Організуючий характер державного управління
- Підзаконність державного управління
- Мастабність державного управління
Вопрос: Змістом якої ознаки є засади чіткої підпорядкованості та субординації нижчестоячих органів
вищестоячим:
- Організуючий характер державного управління

- Ієрархічність державного управління
- Універсальність державного управління
- Виконавчо-розпорядчий характер державного управління
Вопрос: Мастабність державного управління – це…
- Виконавча та розпорядча діяльність органів державного управління
- Державно-управлінська діяльність, яка розповсюджується на всю територію держави
- Здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності на основі правових норм
- Широта управлінської діяльності
Вопрос: Об’єктом державного управління є…
- Система, яка підпорядковується владній волі суб’єкта і виконує його рішення
- Населення країни
- Громадяни країни
- Система органів виконавчої влади
Вопрос: Державне управління має своїм призначенням…
- Прийняття законів
- Здійснення виконавчої влади
- Забезпечення функціонування політичних партій
- Забезпечення функціонування громадських організацій
Вопрос: Виконавча влада в Україні належить…
- Президенту України
- Верховній Раді України
- Кабінету Міністрів України
- Конституційному Суду України
Вопрос: Кабінет Міністрів України реалізовує…
- Наглядову владу
- Законодавчу владу
- Судову Владу
- Виконавчу владу
Вопрос: Кабінет Міністрів України (Уряд України) у системі органів виконавчої влади є…
- Головним органом

- Визначальним органом
- Найголовнішим органом
- Вищим органом
Вопрос: Кабінет Міністрів України відповідальний перед…
- Населенням України
- Політичними партіями України
- Громадськими організаціями України
- Президентом України і Верховною Радою України
Вопрос: Кабінет Міністрів України є…
- Єдиноначальним органом
- Колегіальним органом
- Єдиноначальним та Колегіальним органом
- Колегіальним та єдиноначальним органом
Вопрос: Посади членів Кабінету Міністрів України належать до:
- Аполітичних посад
- Політичних посад
- Громадських посад
- Громадських та аполітичних посад
Вопрос: Політичні посади – це…
- Посади, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу
- Посади, на які поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу
- Посади, на які поширюється трудове законодавство
- Посади, на які поширюється законодавство про державну службу
Вопрос: Прем’єр-міністр України призначається на посаду…
- Президентом України за поданням Верховної Ради України
- Верховною Радою України за поданням Президента України
- Президентом України
- Конституційним Судом України
Вопрос: Президент України…
- Обирається Верховною Радою України за погодженням із Кабінетом Міністрів України

- Обирається Верховною Радою України
- Обирається громадянами України
- Обирається населенням України
Вопрос: Президент України обирається терміном на:
- 3 роки
- 4 роки
- 5 років
- 6 років
Вопрос: Прем’єр-міністр України обирається…
- Населенням України
- Громадянами України
- Міністрами Кабінету Міністрів України
- Жодна із відповідей не вірна
Вопрос: Визнання інформації третім видом матерії є суттю теорії…
- Постіндустріального суспільства
- Інформаційного суспільства
- Сучасного суспільства
- Комунікації
Вопрос: Інформація, що циркулює в органах державної влади, політичних партіях, комерційних і
виробничих підприємствах, науковій сфері тощо називається…
- Спеціальною
- Офіційною
- Публічною
- Специфічною
Вопрос: Сукупність повідомлень про актуальні новини внутрішнього й міжнародного життя, які
розповсюджуються через ЗМК та орієнтують аудиторію у фактах, явищах, процесах політичного
економічного, наукового, соціального життя суспільства – це…
- Публічна інформація
- Спеціальна інформація
- Суспільно-політична інформація
- Політична інформація

Вопрос: Людство пережило ___ інформаційні революції (вставте пропущену цифру)
-2
-3
-4
-5
Вопрос: Періодичні друковані видання та інші форми розповсюдження інформації, спрямовані на
охоплення необмеженого кола осіб, соціальних груп, держав тощо з метою оперативного
інформування їх про події і явища в світі, конкретній країні, певному регіоні; а також на виконання
спеціальних соціальних функцій – це…
- Засоби масової комунікації
- Засоби інформації
- Канали інформації
- Засоби масової інформації
Вопрос: Згідно з якою теорією механізм збору, обробки і розповсюдження інформації може, певною
мірою, бути відчужений від емоцій, установок і пристрастей конкретної людини, так, наче медіа є
чимось на кшталт мегамашини?
- Теорії об’єктивної преси
- Теорії якісних медіа
- Теорії сенсаційної преси
- Концепції трьох криз
Вопрос: Ера Гутенберга розпочалася у __ (вставте пропущену дату)
- І ст. до н.е.
- 1440 р.
- 1523 р.
- 1914 р.
Вопрос: У першій половині ХІХ століття виникли…
- Газети
- Журнали
- Інформаційні агентства
- Телебачення
Вопрос: Пропаганда, яка посилається на офіційні джерела (наприклад, на інформацію урядових
органів), є…

- Білою
- Сірою
- Чорною
- Червоною
Вопрос: Сугестія (лат. suggestio)– це…
- Cпосіб впливу, заснований на некритичному сприйнятті людиною отримуваної інформації
- Cпосіб впливу, заснований на критичному сприйнятті людиною отримуваної інформації
- Cвідоме приховування інформації
- Інформаційна атака на особистість
Вопрос: Процес, при якому політичне життя, переміщається в символічний простір засобів масової
інформації називається…
- Комунікативним
- Інформаційним
- Медіатизацією політики
- Політизацією медіа
Вопрос: Форма боротьби сторін, яка полягає у використанні спеціальних (політичних, економічних,
дипломатичних, військових та інших) методів, способів і засобів для впливу на інформаційне
середовище конфронтуючої сторони й захисту власної в інтересах досягнення поставлених цілей
називається…
- Політикою
- Виборами
- Інформаційним протиборством
- Пропагандою
Вопрос: (Гарантоване) право або (гарантована) можливість вільно засновувати, видавати, редагувати,
читати, розповсюджувати друковані ЗМІ на свій вибір, володіти, користуватися ними та публікуватися
в них – це…
- Свобода слова
- Свобода друку
- Свобода ЗМІ
- Свобода преси
Вопрос: Державна інформаційна політика – це…

- Сукупність основних напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню,
поширенню та зберіганню інформації
- Те, що уряд цілеспрямовано робить або свідомо не робить
- Напрям дії або утримання від неї, обрані державними органами для розв’язання певної
проблеми або сукупності взаємно пов’язаних проблем
- Діяльність уряду у сфері масової комунікації
Вопрос: Особливості застосування порівняльного методу в політичній науці були визначені на…
- Чиказькому семінарі
- Паризькому семінарі
- Еванстонському семінарі
- Берлінському семінарі
Вопрос: Становлення порівняльної політології в США відбулося завдяки науковій та викладацькій
діяльності…
- Р. Макрідіса
- В. Вільсовна
- Ф. Лібера
- М. Тайсона
Вопрос: Порівняння політичних систем здійснюється за допомогою типологій, які бувають…
- Теоретичними та емпіричними
- Простими та складними
- Старими та новими
- Класичними та модерними
Вопрос: Використовуючи критерій внутрішньосистемної автономії, Г. Алмонд та Б. Пауел (1966)
виокремили…
- Один типи демократичної і один тип авторитарної політичної системи
- Два типи демократичних і два типи авторитарних політичних систем
- Три типи демократичних і три типи авторитарних політичних систем
- Чотири типи демократичних і чотири типи авторитарних політичних систем
Вопрос: Р. Даль у першій частині книги «Поліархія: Участь і опозиція» (1971) виокремив такі чотири
політичних систем:
- Відкрита гегемонія, напівгегемонія, олігархія, поліархія
- Гегемонія, олігархія, поліархія

- Закрита гегемонія, всеохоплююча гегемонія, конкуруюча олігархія, поліархія
- Прихована гегемонія, відкрита гегемонія, неконкуруюча олігархія, поліархія
Вопрос: Типологія політичних систем А. Лейпхарта є…
- Бінарною
- Лінійною
- Координатною парною
- Координатною множинною
Вопрос: Оцінка повноважень президентів за методикою вимірювання президентської влади М.
Шугарта та Дж. Керрі здійснюється за _______ шкалою
- Двобальною
- Трибальною
- Чотирибальною
- П’ятибальною
Вопрос: Методика вимірювання президентської влади Дж. Макгрегора передбачає оцінку та
вимірювання…
- 23 президентських повноважень
- 33 президентських повноважень
- 43 президентських повноважень
- 53 президентських повноважень
Вопрос: Основні принципи порівняння політичних партій Р. Гантера та Л. Даймонда вперше були
оприлюднені у…
- 1983 р.
- 1993 р.
- 2003 р.
- 2013 р.
Вопрос: Результатом порівняння організаційної структури політичних партій є виокремлення таких
організаційних моделей політичних партій:
- Ліберально-демократична, соціал-демократична, тоталітано-комуністична
- Ліберальна, демократична, соціалістична, тоталітарна, комуністична
- Ліберально-демократична, тоталітано-комуністична
- Ліберальна; демократична, соціалістична, комуністична

Вопрос: Ф. Шміттер запропонував класифікацію результатів впливу міжнародних акторів на процеси
демократизації в тій чи іншій країні, які можуть набувати форм…
- Варіативного контролю; дифузії; приручення; впливу, заснованого на згоді
- Контролю; дифузії; дрейфу; впливу, заснованого на згоді
- Відсутності контролю; дифузії; приручення; впливу
- Контролю; дифузії; приручення; впливу, заснованого на згоді
Вопрос: «Політичний атлас сучасності» є дослідницьким проектом…
- Американських политологів
- Українських політологів
- Російських політологів
- Німецьких політологів
Вопрос: Поняття «незахідний політичний процес» у науковий обіг ввів…
- Г. Алмонд
- Л. Пай
- Р. Інглегарт
- С. Гантінгтон
Вопрос: Одним із автором методики обчислення індексу свободи «Freedom House» є…
- Р. Гастіл
- Л. Даймонд
- А. Лейпгарт
- Ф. Х’юстон
Вопрос: Основні напрями діяльності держави з управління суспільством, включаючи механізм
державного впливу на розвиток суспільних процесів, це…
- Завдання держави
- Функції держави
- Політичний режим держави
- Форми держави
Вопрос: У випадку суперечності між міжнародним договором України і актом законодавства України
застосовуються правила…
- Міжнародного договору
- Акту законодавства України

- Акту, визначеного національними судами
- Акта, визначеного міжнародними судами
Вопрос: Прибічниками патріархальної теорії походження держави є…
- Е.Дюрінг, Л.Гумплович, К.Каутський
- К. Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін
- Платон, Аристотель, Р.Фільмер, М.Михайловський
- Г.Гроцій, Дж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо
Вопрос: Нормативно-правовий акт – це:
- Акт, що має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування,
незалежно від строку його дії (постійний чи обмежений певним часом) та характеру відомостей, що в
ньому містяться
- Акт, що породжує правові наслідки
- Акт, що має неперсоніфікований характер і розрахований на постійне неодноразове застосування
- Акт, що має загальнообов’язковий характер і розрахований на неодноразове застосування
Вопрос: Якщо останній день строку на вчинення відповідних дій органами влади припадає на
вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем його закінчення є:
- Цей день
- Найближчий робочий день, що передує останньому дню строку
- Наступний робочий день
- День, визначений в рішенні органу влади
Вопрос: З прийняттям нового нормативно-правового акта…
- Автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше
- Автоматично скасовується однопредметний акт, який діяв у часі раніше, якщо інше не
передбачено самим цим актом
- Однопредметний акт, який діяв у часі раніше, скасовується лише, якщо це прямо передбачено
новим актом
- Зупиняється однопредметний акт, який діяв у часі раніше
Вопрос: Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі…
- Декретів Кабінету Міністрів України
- Постанов Кабінету Міністрів України
- Розпоряджень Кабінету Міністрів України
- Постанов або розпоряджень Кабінету Міністрів України

Вопрос: Яку концепцію походження держави відстоювали А.Августин, Ф.Аквінський і Ж.Марітен?
- Іригаційну
- Патріархальну
- Теологічну
- Органічну
Вопрос: Прибічниками договірної теорії походження держави є…
- Е.Дюрінг, Л.Гумплович, К.Каутський
- К. Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін
- Платон, Аристотель, Р.Фільмер, М.Михайловський
- Г.Гроцій, Дж.Локк, Т.Гоббс, Ж.-Ж. Руссо
Вопрос: Вищим органом у системі виконавчої влади України є…
- Президент України
- Верховна Рада України
- Кабінет Міністрів України
- Верховний і Конституційний Суди України
Вопрос: Яким терміном позначається історично визначений тип суспільства, який ґрунтується на
певному способі виробництва?
- Держава
- Політична система суспільства
- Правова система суспільства
- Суспільно-економічна формація
Вопрос: Якій формі правління властиві перераховані ознаки: поєднання в руках президента
повноважень глави держави і глави уряду; відсутність інституту парламентської відповідальності
уряду; позапарламентський метод обрання президента; відповідальність уряду перед президентом?
- Президентській республіці
- Парламентсько-президентській республіці
- Парламентській республіці
- Президентсько-парламентській республіці
Вопрос: Змістом принципу гуманізму в процесі навчання суспільно-політичних дисциплін у школі є:
- Викладання побудоване на значному арсеналі різноманітних джерел
- Висвітлення подій, явищ, персоналій такими, якими вони були насправді

- Засудження насильства, жорстокості, війн, шовінізму, ксенофобії, расизму
- Плюралізм думок, поглядів, бачення суспільних явищ
Вопрос: Перший вітчизняний твір, який включав елементи навчально-методичного характеру процесу
навчання історії у школі називається…
- «Руська правда»
- «Апокрисис» Х.Філалета
- «Про природне право» С. Оріховського
- «Синопсис» І.Гізеля
Вопрос: У методиці навчання суспільно-політичних дисциплін у школі фактом-явищем називається:
- Одинична, неповторна, оригінальна, жорстко локалізована в часі та просторі дійсність, де бере
участь певне коло осіб
- Фрагмент реальності з типовими, характерними ознаками, притаманними певному періоду
- Послідовна зміна станів або явищ, яка відбувається закономірним порядком
- Сукупність явищ більш високого ступеня узагальнення
Вопрос: До текстового компоненту підручника належать…
- Історичні карти
- Хронологічні таблиці
- Документи
- Піктограми
Вопрос: До позатекстового компоненту підручника належить…
- Науково-популярний текст
- Посторінковий словник
- Опорна схема
- Підписи до ілюстрацій
Вопрос: До прийомів роботи з текстом підручника НЕ належить…
- Коментоване читання
- Опрацювання нових термінів з тексту підручника
- Аналітико-синтетична обробка тексту
- Робота з контурною картою
Вопрос: Навчальна картина «Бій під Крутами» належить до…
- Подієвих

- Типологічних
- Культурно-історичних
- Картин-портретів
Вопрос: Таблиці, які відображають «горизонтальні» часові зв’язки між подіями і явищами, фіксують
події, що відбулись у різних місцях в один час, називаються:
- Хронологічними
- Синхроністичними
- Тематичними
- Порівняльними
Вопрос: Функцію повторення та більш глибокого осмислення навчального матеріалу забезпечує
наступний тип уроку:
- Урок формування та вдосконалення вмінь та навичок
- Комбінований
- Урок вивчення нового навчального матеріалу
- Урок узагальнення та систематизації знань
Вопрос: Шкільна лекція є формою…
- Комбінованого уроку
- Уроку формування умінь і навичок
- Уроку засвоєння нових знань
- Уроку узагальнення та систематизації
Вопрос: Яка із запропонованих форм проведення уроків належить до основних (традиційних) типів:
- Урок-спектакль
- Кіноурок
- Урок-дискусія
- Комбінований урок
Вопрос: Яка із перелічених форм роботи з учнями НЕ є інтерактивною технологією:
- «Мозковий штурм»
- «Пошук інформації»
- «Мікрофон»
- «Кіноурок»
Вопрос: В умовах традиційної системи навчання в учнів переважає…

- Креативна діяльність
- Пошуково-дослідна діяльність
- Репродуктивна діяльність
- Аналітична діяльність
Вопрос: До спеціальних умінь, які формуються у процесі навчання суспільно-політичних дисциплін у
школі, належать…
- Образні
- Інформаційні
- Мовленнєві
- Хронологічні
Вопрос: Технології навчання, що побудовані на організованій груповій та міжгруповій діяльності,
«зворотному зв’язку» між усіма учасниками навчального процесу називають…
- Компетентнісним навчанням
- Інноваційним навчанням
- Інтерактивним навчанням
- Педагогічною технологією
Вопрос: Представником юридичного позитивізму є…
- Б. Спіноза
- Г. Гроцій
- Дж. Локк
- Г. Кельзен
Вопрос: Ознака школи природного права - …
- Ця концепція виходить з раціоналізму людини
- Ця концепція виходить з індивідуалізму людини
- Ця концепція виходить з колективізму людини
- Держава виникла в результаті божественної волі
Вопрос: Гарантом Конституції України, прав і свобод людини є …
- Народ України
- Конституційний Суд України
- Президент України
- Кабінет Міністрів України

Вопрос: Хартія, яка закріплює права людини і права народів - …
- Арабська хартія
- Африканська хартія
- Американська конвенція
- Європейська конвенція
Вопрос: Яка з нижчезазначених мов є офіційною мовою Міжнародного кримінального суду?
- Французька
- Німецька
- Іврит
- Італійська
Вопрос: Яка з нижчезазначених мов є офіційною мовою Європейського суду з прав людини?
- Французька
- Російська
- Іспанська
- Німецька
Вопрос: Право на життя належить до групи…
- Екологічних прав
- Культурних прав
- Соціальних прав
- Особистих прав
Вопрос: Група прав, яка в більшій мірі пов’язана з концепцією природних прав людини – це…
- Особисті права
- Політичні права
- Соціальні права
- Економічні права
Вопрос: Коли Генеральна асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини?
- 10 грудня 1946 року
- 10 грудня 1948 року
- 10 грудня 1956 року
- 10 грудня 1958 року

Вопрос: Документ, який називають «Основним законом» міжнародного співтовариства – це…
- Загальна декларація прав людини
- Статут ООН
- Міжнародний біль про права людини
- Пакт про політичні та громадянські права
Вопрос: Формула принципу «негативної свободи» особистості – це…
- Дозволено все, що не заборонено
- Заборонено все, що не дозволено
- Дозволено все, що закріплено
- Заборонено все, що не відповідає закону
Вопрос: Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, право на життя
належить…
- Кожній людині
- Кожній людині, окрім засуджених до довічного позбавлення волі
- Кожній людині, окрім хворих на невиліковані хвороби
- Виключно громадянам держав, що є учасницями Конвенції
Вопрос: Які з перелічених прав, що захищаються Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод, не підлягають жодним обмеженням і не допускають жодних винятків?
- Право на життя
- Право на вираження своїх поглядів
- Заборона катування
- Право на свободу та особисту недоторканість
Вопрос: Яке з перелічених прав захищено Конвенцією про захист прав людини і основоположних
свобод?
- Право на щорічний відпочинок
- Право на повагу до приватного життя
- Право на працю
- Право на життя ненародженої дитини
Вопрос: Яке з прав, що підлягають захисту на підставі Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, може підлягати законним обмеженням з метою підтримання авторитету та
безсторонності суду?
- Право на справедливий суд

- Право на повагу до приватного та сімейного життя
- Право на вираження поглядів
- Право на життя
Вопрос: Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного життя?
- Заборона вимоги оприлюднювати свої переконання
- Право на повагу до кореспонденції
- Право змінювати свої переконання
- Заборона примусового позбавлення волі
Вопрос: Який державний орган (посадова особа) представляє Україну як сторону при розгляді справ
Європейським судом з прав людини?
- Генеральний прокурор України
- Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини
- Усі відповіді є правильними
Вопрос: Що розуміють під виборчим корпусом?
- Приміщення в якому проводяться вибори
- Законодавство про вибори
- Електорат
- Політичний штаб кандидата
Вопрос: Як називається сукупність виборців, які проголосували на виборах?
- Фактичний виборчий корпус
- Юридичний виборчий корпус
- Потенційний виборчий корпус
- Віртуальний виборчий корпус
Вопрос: Який інститут передбачає можливість відкликання депутата у разі не виконання наказів
виборців, вчинення інших дій, несумісних із депутатським мандатом, а також підзвітність депутатів
перед виборцями?
- Вільний мандат
- Партійний імперативний мандат
- Народне представництво
- Імперативний мандат

Вопрос: Мажоритарна виборча система – це…
- Порядок визначення результатів голосування, коли обраним вважається кандидат, який одержав
на виборах більшість (абсолютну чи відносну) голосів виборців
- Система визначення результатів виборів, за якої депутатські мандати розподіляються між
партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі
- Виборча система, в основі якої лежить принцип сполучення елементів мажоритарного та
пропорційного голосування
- Виборча система, що базується на виборах за куріями
Вопрос: За якою виборчою системою обирають президента Франції?
- Мажоритарна система відносної більшості
- Мажоритарна система абсолютної більшості
- Мажоритарна система фіксованого відсотка голосів
- Змішана виборча система
Вопрос: Що таке «виборча квота»?
- Передбачена конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом
голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління
(самоврядування)
- Система суспільних відносин, пов’язаних з формуванням складу представницьких органів через
вибори
- Найменша кількість голосів необхідна для обрання кандидата, висунутого партією чи виборчим
об’єднанням
- Загороджувальний бар’єр для партій
Вопрос: Що таке виборча система у вузькому розумінні?
- Спосіб розподілу депутатських мандатів між кандидатами в залежності від результатів
голосування виборців або інших наділених правом осіб
- Можливість кандидата бути обраним за результатами голосування виборців
- Спосіб підрахунку голосів виборців за результатами голосування виборців
- Механізм визначення переможця виборів.
Вопрос: Що таке «виборче право»?
- Обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що
виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних
джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу

- Сукупність юридичних норм, що закріплюють права громадян обирати й бути обраними в органи
державної влади, а також право відкликання виборцями обраних осіб, які не виправдали їхньої
довіри
- Система загальнообов’язкових, формально визначених норм, встановлених і санкціонованих
силою держави і спрямованих на регулювання поведінки людей та їх колективів відповідно до
прийнятих в даному суспільстві засад соціально-економічного, політичного та духовного життя
- Один із найдавніших інститутів конституційного права, форма волевиявлення населення,
процедура реалізації суверенітету народу.
Вопрос: В якому році бельгійський математик Віктор Д’Ондт запропонував метод дільників?
- 1782 р.
- 1882 р.
- 1690 р.
- 1982 р.
Вопрос: За якою виборчою системою обирають Президента в США?
- Мажоритарною системою абсолютної більшості
- Мажоритарною системою відносної більшості
- Змішаною системою
- Мажоритарною системою кваліфікованої більшості
Вопрос: Що таке «праймеріз»?
- Демонстративне ігнорування демократичних правил, процедур, певної регламентації при
здійсненні політичних дій
- Масовий, відкритий збройний виступ проти існуючої влади
- Залучення політичною партією населення на підтримку своєї політичної програми
- Система попередніх виборів кандидата у президенти США
Вопрос: У чому полягає принцип прямого виборчого права?
- Будь-який тиск на виборця щодо його волевиявлення заборонено законом
- Виборці безпосередньо обирають депутатів (президента) шляхом голосування за кандидатів
- Ніхто не може бути примушений до участі чи не участі у виборах
- Забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при
голосуванні.
Вопрос: Як називають вибори, на яких безпосереднє право обрання кандидата належить колегії
виборщиків, на основі права делегування їм своїх повноважень усіма виборцями?
- Непрямі вибори

- Вільні вибори
- Прямі вибори
- Недемократичні вибори.
Вопрос: В яких округах застосовують пропорційну виборчу систему?
- Багатомандатних
- Одномандатних
- Плюріномінальних
- Уніномінальних
Вопрос: Коли можливо уникнути маніпулювання з боку виборців?
- Процедура голосування та визначення результатів занадто складна і виборці не можуть
визначити результат
- Коли намір інших виборців невідомий для виборця
- Виборець не знає, як маніпулювання з його боку може відобразитись на результаті виборів, а
тому може відмовитись від маніпулювання
- Усі варіанти правильні
Вопрос: Як називають сукупність осіб, які мають виборчі права?
- Депутатський корпус
- Колегія виборщиків
- Виборчий корпус
- Квестори
Вопрос: Як називають байдуже ставлення людей до здійснення своїх громадсько-політичних прав, що
найчастіше проявляється в їх ухиленні від участі у голосуванні?
- Абсентеїзм
- Автаркія
- Ротація
- Референдум
Вопрос: Позначте країну, в якій президента обирає парламент:
- Російська Федерація
- Білорусь
- Казахстан
- Естонія

Вопрос: Теоретичні положення, які відображають сутність політичних явищ та об’єктивно існуючий
між ними зв’язок – це…
- Поняття
- Політичні категорії
- Закон політології
- Закономірності політики
Вопрос: Закони функціонування політики, політичних систем відображають:
- Форми і методи організації політики, політичних систем
- Функціонування політики як особливої сфери, характер її явищ та процесів
- якісні перетворення в політиці
- Загальне, стисло сформульоване теоретичне положення, яке визначає сутність соціальних і
політичних явищ та об’єктивно існуючий між ними взаємозв’язок
- Жодна відповідь не є вірною
Вопрос: Вкажіть на правильне визначення поняття «політологічна категорія»:
- Спрощене відображення політичної системи або її окремих елементів
- Загальні, фундаментальні поняття, які відображають найбільш істотні, закономірні зв’язки й
відносини в політиці
- Поняття, які відображають конкретні події політичного життя суспільства
- Сталий причинно-наслідковий зв’язок між політичними явищами
Вопрос: Який із перерахованих методів застосовується для аналізу схожості, розбіжності і класифікації
політичних систем?
- Статистичний метод
- Метод політологічної компаративістики
- Соціометричний метод
- Кібернетичний метод
Вопрос: Які найважливіші принципи загальнотеоретичного дослідження притаманні дисципліні
«Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень»?
- Історизм, об’єктивність, конкретність, плюралізм
- Партійність
- Корпоративність
- Комплексність
Вопрос: Назвіть представників «класової теорії» походження держави:

- Макіавеллі, Гамільтон
- Маркс, Енгельс, Ленін
- Михайловський, Бакунін
- Спенсер, Марітен
Вопрос: Політична система – це…
- Виробничі відносини та економічні закони
- Організація політичної влади, що створює умови для найбільш повного забезпечення реалізації
прав і свобод людини та громадянина, а також для найбільш послідовного обмеження можливостей
утиску (державною владою) громадян
- Держава, профспілки, партії, церква та інші державно-політичні організації та рухи, які
переслідують політичну мету, а також норми, політичні відносини і політична культура
- Сфера діяльності, яка пов’язана із відносинами між класами, націями та іншими соціальними
угрупованнями, у центрі якої – завдання завоювання, утримання та використання державної влади
Вопрос: Які функції виконує наука «Теоретичні і методологічні проблеми політологічних
досліджень»?
- Онтологічну й евристичну
- Методологічну, гносеологічну
- Аксіологічну і прогностичну
- Всі перераховані функції
Вопрос: Вольові відносини між людьми з приводу організації їх спільної діяльності, вироблення та
здійснення спільної для даного соціального колективу волі (інтересу) це влада:
- Політична
- Державна
- Соціальна
- Демократична
Вопрос: Який ыз перелічених методів пізнання використовується в ТіМППД?
- Метод еквівалентних альтернатив
- Метод задовільних альтернатив
- Метод домінантних альтернатив
- Усі вказані
Вопрос: Який із перелічених методів пізнання сприяє з’ясуванню впливу на політичну систему
економічних відносин, соціальної структури, моралі, релігії, культури?

- Системний
- Структурно-функціональний
- Біхевіоралістичний
- Усі вказані
Вопрос: Який із зазначених методів пізнання досліджує політичну дійсність шляхом спостереження,
експерименту, аналізу документів?
- Емпіричний
- Соціальний
- Метод групової дискусії
- Жоден із перерахованих
Вопрос: Вкажіть метод у ТіМППД, що забезпечує цілісне сприйняття об’єкта, дослідження і всебічний
аналіз зв’язків між окремими його елементами, а також об’єкта як цілого з іншими об’єктами:
- Структурно-функціональний
- Системний
- Соціальний
- Жодний із перерахованих
Вопрос: Який із методів пізнання орієнтує дослідників на вивчення політики через дослідження
поведінки індивідів і груп, що виконують будь-яку політичну діяльність?
- Антропологічний
- Емпіричний
- Соціальний
- Біхевіоральний
Вопрос: Вкажіть метод, що забезпечує розкриття спільних і відмінних рис політичного життя різних
епох, народів, країн:
- Історичний
- Антропологічний
- Емпіричний
- Компаративістський
Вопрос: Який метод дозволяє вивчати політичні явища та процеси у відповідності з конкретноісторичною ситуацією, з точки зору їх історичного взаємозв’язку та розвитку?
- Ідеографічний
- «Сase-study» порівняння

- Логіко-експериментальний метод
- Жодний із перерахованих
Вопрос: В якому році було засновано Чернівецький університет?
- 1851 р.
- 1875 р.
- 1881 р.
- 1903 р.
Вопрос: Коли було утворено спеціалізовану кафедру політології в ЧНУ?
- 1989 р.
- 1995 р.
- 1998 р.
- 2000 р.
Вопрос: Яка з цих функцій не притаманна політичній науці?
- Світоглядна
- Прогностична
- Аналітична
- Тригонометрична
Вопрос: Кого вважають засновником політичної науки в Україні?
- Г. Сковороду
- М. Костомарова
- М. Драгоманова
- Д. Донцова
Вопрос: Що з перерахованого нижче входить до складу політичної науки?
- Всесвітня історія
- Політична публіцистика
- Геологія
- Геополітика
Вопрос: Оберіть найбільш точне визначення для семінарського заняття
- Форма активного засвоєння студентами теоретичних знань
- Спосіб контролю самостійної роботи студентів

- Різновид інтерактивного заняття
- Важливий елемент активної роботи студентів
Вопрос: Які з цих форм роботи студентів не належать до аудиторних занять?
- Навчальні практики
- Семінарські заняття
- Лекційні заняття
- Модульні контрольні
Вопрос: Оберіть найбільш точне визначення поняття «джерело в політичній науці»:
- Виток політичної інформації
- Свідчення поінформованої про політику особи
- Документальне підтвердження політичної події
- Носій інформації про політичні явища та процеси
Вопрос: Оберіть правильне твердження:
- Об’єкт дослідження дорівнює предмету дослідження
- Предмет дослідження є складовою об’єкта дослідження
- Об’єкт дослідження є складовою предмету дослідження
- Ані об’єкт, ані предмет не потрібні для здійснення дослідження
Вопрос: Яким є перший кваліфікаційний рівень в Чернівецькому національному університеті?
- Студента
- Бакалавра
- Спеціаліста
- Магістра
Вопрос: На основі якого світогляду формувалась політична думка народів давнього Сходу?
- Наукового світогляду
- Раціоналістичного світогляду
- Первісного світогляду
- Міфологічного світогляду
Вопрос: Яка головна мета Конфуція в суспільному плані?
- Забезпечення справедливості
- Утвердження законності

- Повернення втраченої рівноваги в державі і сім'ї
- Забезпечення тисячолітнього миру
Вопрос: Що означає термін «політика» в давньогрецькій політичній та правовій теорії?
- Організацію життя полісу (міста-держави) та його повноправних громадян
- Мистецтво можливого
- Питання доцільності та користі в суспільних відносинах
- Форму участі громадян у здійсненні державної влади
Вопрос: Кому належить дане твердження: «Без царя і батька — без держави і сім'ї — людство
повернулося би до тваринного світу»?
- Конфуцій
- Лао-цзи
- Мо-дзи
- Мен-цзи
Вопрос: Що є стержневою ідеєю всієї давньогрецької політичної та правової теорії і практики?
- Держава
- Свобода
- Право
- Справедливість
Вопрос: В чому полягає особливе значення античної політичної та правової думки?
- Вона стала основою для формування держав античності
- Вона була спробою раціоналізації поглядів на право та державу
- Вона оформилася і розвивалася, як ідеологія вільних людей
- Вона базувалася на божественній справедливості та необхідному порядку природи
Вопрос: Який із названих типів державного устрою за Платоном є найкращим?
- Демократія
- Аристократія
- Тімократія
- Олігархія
Вопрос: Що є критерієм поділу на правильні і неправильні форми держави за Аристотелем?
- Загальне благо

- Законність
- Кількість правлячих
- Ефективність влади
Вопрос: Політія, за Арістотелем, є поєднанням кращих сторін двох інших форм без їхніх недоліків і
крайнощів. Яких саме?
- Монархії та демократії
- Тиранії та олігарції
- Аристократії та олігархії
- Олігархії та демократії
Вопрос: Який із названих типів державного устрою за Платоном є найгіршим?
- Демократія
- Аристократія
- Тімократія
- Тиранія
Вопрос: Яка форма держави є найбільш правильною, за Аристотелем?
- Демократія
- Аристократія
- Політія
- Монархія
Вопрос: Визначте форму держави, яка розпочинає повний цикл основних форм держави в порядку їх
природного виникнення і зміни, згідно з Полібієм:
- Тиранія
- Аристократія
- Демократія
- Царство (царська влада)
Вопрос: Як виникає держава за Ціцероном?
- Держава виникає в результаті договору
- Держава виникає в результаті завоювання
- Держава виникає в наслідок втілення в життя ідеї держави
- Держава виникає природним шляхом
Вопрос: Наслідком чого є, за Августином, всі соціальні, державні і правові установи і положення?

- Божественної волі
- Природного розвитку
- Свідомої діяльності людей
- Прогресу людства
Вопрос: Що є визначальним для розвитку політичних вчень Середньовіччя?
- Боротьба між світською та духовною владою за панівне становище
- Боротьба селянства проти феодалів
- Боротьба за національну незалежність поневолених народів
- Боротьба аристократії за розширення своїх прав і привілеїв
Вопрос: Що, за Жаном Боденом, є головною ознакою, властивістю політичної влади?
- Обов’язкова сила
- Суверенний характер
- Територіальність
- Всезагальність
Вопрос: Яка з наведених дефініцій найбільш точно відтворює поняття «політика»?
- Діяльність, спрямована на здобуття, використання і збереження політичної влади
- Діяльність, спрямована на досягнення високих стандартів соціального забезпечення
- Діяльність, спрямована на забезпечення ефективного управління економікою
- Діяльність, спрямована на задоволення суспільних потреб
Вопрос: З погляду кратологічного підходу до розуміння політичної науки, політологія – це…
- Наука про взаємодію адміністративної, правової та військової влади
- Наука про державну владу
- Наука про всі владні процеси в суспільстві
- Наука про механізми формування та розподілу політичної влади
Вопрос: Яка із названих ідей характерна для політичної думки Стародавнього Сходу?
- Пріоритету приватної власності
- Ідеального правителя
- Кращого державного устрою
- Верховенства закону
Вопрос: Яка із названих ідей характерна для ліберально-просвітницького напряму політичної думки?

- Розподілу влади
- Освіченого абсолютизму
- Державного суверенітету
- Досконалого морального порядку
Вопрос: Хто із мислителів уперше відстоював принцип відокремлення політики від релігії та моралі?
- Дж. Локк
- Н. Макіавеллі
- Ж. Боден
- Ж. Руссо
Вопрос: Хто з мислителів права людини ставив вище за суверенітет народу?
- Дж. Локк
- Ж-Ж. Руссо
- Ф. Гегель
- Т. Гоббс
Вопрос: Хто із соціологів вперше висловив думку про те, що політика повинна ґрунтуватись на
наукових засадах?
- М. Вебер
- К. Маркс
- Е. Дюркгейм
- В. Паретто
Вопрос: Яка форма легітимності, за Вебером, відповідає сучасному суспільству?
- Традиційна
- Харизматична
- Учасницька
- Раціонально-легальна
Вопрос: Категорії свободи:
- Релігійна, теологічна
- Історична, соціальна
- Історична, релігійна
- Соціальна, теологічна

Вопрос: Найголовнішою ознакою влади є…
- Панування однієї групи над іншими
- Регулювання суспільного виробництва
- Узгодження інтересів і дій різних соціальних верств
- Контроль над життям людини
Вопрос: Основними підходами до визначення предмета філософії політики є…
- Історичний
- Категоріальний та історичний
- Категоріальний
- Соціальний та історичний
Вопрос: Автором праці «Конституція свободи» є…
- Карл Поппер
- Фрідріх фон Гаєк
- Джон Роулз
- Володимир Ленін
Вопрос: Автором праці «Теорія справедливості» є…
- Карл Поппер
- Фрідріх фон Гаєк
- Джон Роулз
- Володимир Ленін
Вопрос: Яке із наведених суджень відповідає парадигмі або методу постмодернізму?
- Політичний курс визначається цінностями політичної еліти
- Політичний курс залежить як від політичного режиму, так і від культури політичної еліти та
політичної ситуації
- Політичний курс ґрунтується на балансі суспільних інтересів
- Політичний курс залежить від політичного режиму
Вопрос: Яке із наведених вчень започаткувало ідею патерналізму?
- Конфуціанство
- Легізм
- Даосизм

- Аристотелізм
Вопрос: Ідеї якої культурної епохи, за М. Вебером, стали «духом» капіталізму?
- Античності
- Відродження
- Просвітництва
- Реформації
Вопрос: Нову хвилю націоналістичних рухів, на сучасному етапі розвитку народів, породжує…
- Глобалізація
- Персоналізація
- Індивідуалізм
- Колективізм
Вопрос: Редукція в політичній ідеології впливає на…
- Тип політичного режиму
- Форму державного устрою
- Форму політичного режиму
- Зведення до спільного знаменника суперечливих елементів
Вопрос: Поняттям «соціальна модернізація» позначається…
- Перехід суспільства від родоплемінної організації до державної
- Виникнення писемності
- Перехід від традиційної цивілізації до індустріальної
- Перехід від індустріальної до постіндустріальної цивілізації
Вопрос: Поділ суспільства на певні соціальні стани і верстви, який виражає соціальну нерівність між
ними, - це…
- Соціальна мобільність
- Соціальна адаптація
- Соціальна аномія
- Соціальна стратифікація
Вопрос: Поняття «соціальної мобільності» у науковий обіг увів…
- Е.Дюргейм
- П.Сорокін

- Г.Спенсер
- М.Вебер
Вопрос: У сучасному суспільстві соціальною опорою демократії вважають…
- Вищий клас
- Маргіналів
- Нижчий клас
- Середній клас
Вопрос: Визначте, в якому судженні вірно відображається суть авторитарної політичної системи і
процесу політичної соціалізації?
- Політична соціалізація відбувається поза контролем держави
- Держава впливає на процес політичної тільки через деякі ЗМІ
- Політична соціалізація повністю знаходиться під контролем
- Політична соціалізація відсутня
Вопрос: Представниками біхевіористської концепції влади є…
- Ч. Мерріам, Г. Лассуел, Дж. Кетлін, Ж. Бюрдо
- К. Маркс, Ф. Енгельс
- М. Кроз»є, К. Дойч, Н. Луман
- П. Блау, Д. Хіксон, К. Хайнінгс
Вопрос: Представниками інструментально-силових концепцій влади є…
- Д. Кетлін, Г. Моргентау
- Т. Парсонс, Д. Істон, Г. Алмонд
- П. Блау, Д. Картрайт, П. Бурдьє, М. Фуко
- М. Кроз’є, К. Дойч, Н. Луман
Вопрос: Реляційні концепції характеризують владу як…
- Реальний засіб примусу, як форма силового впливу
- Властивість і атрибут макросоціальної системи
- Відносини між двома партнерами, агентами, один із яких має вплив на іншого
- Здатність досягати поставлених цілей
Вопрос: Хто із класиків теорії політичних систем розглядає політичну сферу як «систему поведінки,
включеної в навколишнє середовище і тим самим підданої його діям, однак спроможну відповідати
йому»?

- Д. Істон
- Г. Алмонд
- Р. Даль
- Е. Шилз
Вопрос: Зміна або набуття якостей і характеристик політичною системою, необхідних для її адаптації
до нових умов, здійснюється в режимі ________ політичного процесу (доповніть твердження)
- Розвитку
- Функціонування
- Занепаду
- Комунікації
Вопрос: Хто із дослідників вважав, що політичні рішення приймаються на основі двох потоків
інформації: зовнішнього і внутрішнього, а політичне управління порівнював з пілотажем: визначення
курсу відбувається на основі інформації про рух об'єкта в минулому і місце розташування в
теперішньому, а також по відношенню до поставленої цілі?
- Д. Істон
- Г. Алмонд
- Р. Даль
- К. Дойч
Вопрос: Автором концепції «політичного поля» є:
- П. Бурдьє
- Д. Кола
- Г. Алмонд
- К. Дойч
Вопрос: Формою конформізму виступає…
- Політична участь
- Політичне відчуження
- Політичне функціонування
- Політична ідеологія
Вопрос: Що з переліченого не належить до «позитивних цінностей»?
- Справедливість
- Демократія

- Свобода
- Нігілізм
Вопрос: Авторитет – це…
- Ресурс влади
- Мотив влади
- Об’єкт влади
- Символ влади
Вопрос: Яка з умов НЕ обов’язкова для розвитку демократії та громадянського суспільства?
- Наявність компетентних громадян, які приймають усвідомлені політичні рішення
- Свобода слова
- Вільні і чесні вибори
- Сильна виконавча влада
Вопрос: Гегемонія – це…
- Система ідей, що виражається у процесі комунікації
- Сукупність світоглядних настанов, уявлень, поглядів, притаманних особистостям чи групам
- Влада або панування, здійснюване однією соціальною групою над іншою
- Засіб маніпулювання громадською думкою
Вопрос: Хто з учених увів в обіг поняття «постіндустріальне суспільство»?
- М. Вебер
- К. Маркс
- Д. Белл
- П. Сорокін
Вопрос: Коли виникають політичні партії згідно із континентально-європейським підходом?
- Зі встановленням загального виборчого права
- Після національних революцій
- З часів античності
- У другій половині ХХ ст.
Вопрос: Праця М. Дюверже «Політичні партії» була опублікована у…
- 1951 р.
- 1947 р.

- 1973 р.
- «1961 р.
Вопрос: Хто з науковців стверджував, що з кінця ХХ ст. політичні партії перетворюються на агентів
дедемократизації?
- К. Лоусон
- Т. Погунтке
- К. Стром
- Р. Кац
Вопрос: Хто з науковців розглядає політичну партію як політичне утворення, яке рекрутує і соціалізує
нових членів, вибирає лідерів через внутрішні процеси представництва та виборів, а також вирішує
внутрішні суперечки?
- П. Меркл
- К.Л оусон
- М. Дюверже
- У. Кротті
Вопрос: Хто з науковців при аналізі розвитку політичних партій основний акцент робив на розгляді
процесів формування нації та індустріалізації?
- С. Роккан
- Т. Погунтке
- П. Ігнаці
- Дж. Сарторі
Вопрос: Хто з науковців впроваджує концепт партій «нової політики», які виникають на грунті
суспільних конфліктів за новими проблемами, таких як якість навколишнього середовища,
альтернативні життєві стилі, права меншин, участь, соціальна рівність та інші?
- Р. Далтон
- П. Меїр
- К. Джанда
- Р. Роуз
Вопрос: Що, на думку Р. Каца та П. Меїра, сприяє формуванню партій картельного типу?
- Зміна соціальної структури
- Підтримка партій державою
- Запровадження пропорційної виборчої системи

- Слабкість опозиційних партій
Вопрос: За Дж. Сарторі партії, які формують лише тло партійної конкуренції називаються…
- Фоновими партіями
- Неістотними партіями
- Відсталими партіями
- Псевдопартіями
Вопрос: Які політичні партії Дж. Сарторі відносив до таких, що формують партійну систему країни?
- Всі офіційно зареєстровані
- Релевантні партії
- Парламентські партії
- Демократичні партії
Вопрос: Який з типів партій, за організаційною структурою, не виділяв М. Дюверже?
- Партія «комітет»
- Партія «округ»
- Партія «осередок»
- Партія «секція»
Вопрос: Яка робота не належить М. Фуко?
- Історія сексуальності
- Археологія знання
- Наглядати та карати
- Критика Ніцше
Вопрос: Хто автор наукової праці «Симуляція»?
- У. Бек
- Е. Гідденс
- Ф. Джемесон,
- Ж. Бодрійяр
Вопрос: Хто автор праці «Одновимірна людина»?
- Ж. Бодрійяр
- М. Фуко
- Г. Маркузе

- Е. Гідденс
Вопрос: Напрям суспільно-політичної думки, в основі якої найвищою політичною цінністю вважається
рівність, зберігається обмежена приватна власність, відбувається державне регулювання розподілу
доходів – це…
- Eкстремізм
- Егалітаризм
- Етатизм
- Анархізм
Вопрос: Назвіть автора поняття «симулякр"?
- Ж. Бодрійяр
- Ф. Джемесон
- Ю. Хабермас
- М. Фуко
Вопрос: Хто автор праці «Анархія, держава й утопія»?
- Ю. Хабермас
- Ф. Гайєк
- Дж. Ролз
- Р. Нозік
Вопрос: Концепція мінімальної держави є складовою…
- Комунітаризму
- Консерватизму
- Лібертаріанства
- Анархізму
Вопрос: Хто автор праці «Римський католицизм і політична форма»?
- М. Вебер
- К. Шмітт
- Ф. Гайєк
- Дж. Ролз
Вопрос: Хто вперше застосував теорію раціонального вибору до дослідження електоральної
поведінки та партійної конкуренції?
- М. Олсон

- Е. Даунс
- А. де Кондорсе
- Дж. Бьюкенен
Вопрос: У чому сутність принципу «у-вей»?
- Діяння
- Пасивність
- Насилля
- Бездіяльність
Вопрос: Яка організація НЕ є спеціалізованою структурою ООН?
- ЮНЕСКО
- МАГАТЕ
- ОПЕК
- ВОЗ
Вопрос: Стратегію «анаконди» (придушення опонента концентрованими кільцями) висунули
геополітики…
- Німеччини
- СРСР
- Японії
- США
Вопрос: Автором «Чорноморської доктрини» був…
- Д. Донцов
- В. Липинський
- Ю. Липа
- М. Хвильовий
Вопрос: Хто розробив вчення про «ноосферу»?
- О. Конт
- В. Вернадський
- А. Печчеї
- Д. Медоуз
Вопрос: У концепції Х. Макіндера розроблено категорії…

- Атлантизм, мондіалізм, посібілізм;
- Простір, географічне розташування держави
- Хартленд, «внутрішній півмісяць», «осьовий регіон»
- Грунт, природній відбір, земна куля
Вопрос: Американський адмірал, радник президента США А. Мехен опублікував працю…
- «Історія Риму»
- «Вплив морської сили на історію»
- «Земля і життя. Історія землеробства»
- «Держава як форма життя»
Вопрос: Відомий французький геополітик, засновник теорії «посибілізму»:
- Ф. Фукуяма
- Де Голль
- Ф.Петен
- П. В. де ла Бланш
Вопрос: Головні риси геополітичних ідей «нових правих»:
- Спадкоємність щодо основних ідей німецьких геополітиків-континенталістів
- Протиставлення Європи, включаючи Росію, атлантистському Заходу, насамперед США
- Германофільські та франкофільські погляди
- Антикомуністичні та антирадянські погляди.
Вопрос: Доктрина Монро була проголошена у…
- 1865 р.
- 1823 р.
- 1776 р.
- 1787 р.
Вопрос: Доктрина Трумена була проголошена у…
- 1945 р.
- 1947 р.
- 1950 р.
- 1954 р.
Вопрос: Доктрину «гнучкого реагування» у відносинах із СРСР проголосив Президент США…

- Р. Ніксон
- Л. Джонсон
- У. Клінтон
- Дж. Кеннеді
Вопрос: Стратегічну оборонну ініціативу (СОІ) проголосив Президент США…
- Р. Рейган
- Дж. Буш (старший)
- Дж. Картер
- Дж. Форд
Вопрос: «Превентивний інтервенціонізм» означає…
- Прагнення забезпечити існування миру і безпеки на Землі шляхом інтервенції до держав, які
становлять загрозу для людства
- Політику, спрямовану на забезпечення миру і порядку в країнах і регіонах світу шляхом введення
миротворчих сил під егідою ООН
- Задеклароване право на здійснення інтервенції до тих держав світу, які порушують Статут ООН, де
немає дотримання основних положень «Декларації прав людини»
- Право на втручання у справи нейтральних держав
Вопрос: Геополітика Великої Британії часів прем’єр-міністра М. Тетчер була спрямована на…
- Поглиблення європейської інтеграції, посилення ролі наднаціональних європейських інститутів
- Перетворення «Малої Англії» у «Велику Британію»
- Розширення сфери геополітичного впливу Великої Британії, зміцнення її політичних позицій у
різних регіонах світу
- Розрядку міжнародного напруження, активізацію діалогу з країнами соціалізму з Радянським
Союзом часів Л. Брежнєва
Вопрос: Доктрина зовнішньої політики ФРН, спрямована на невизнання НДР, носила ім’я…
- Берта
- Хальштейна
- Ерхарда
- Аденауера
Вопрос: Геополітика Франції часів президента Ш. де Голля була спрямована на…
- Посилення військово-політичної співпраці держав-членів НАТО, розширення Альянсу
- Розвиток політичного, військового, економічного, культурного співробітництва Франції зі США

- Посилення геополітичної самостійності Франції, обмеження її участі у військових програмах НАТО,
створення власного ядерного озброєння
- Геополітичне балансування між Заходом і Сходом, розвиток співробітництва з країнами
соціалізму, зокрема із Радянським Союзом
Вопрос: У переліченій нижче послідовності циклів світової гегемонії П. Тейлора вкажіть той, який не
відповідає дійсності:
- Нідерландський
- Американський
- Радянський
- Британський
Вопрос: Концепцію «Москва –Третій Рим» запропонував…
- Філофей
- Гермоген
- Феодосій
- Іларіон
Вопрос: «Доктрина Жданова» була проголошена у…
- 1937 р.
- 1939 р.
- 1945 р.
- 1947 р.
Вопрос: У період з кінця 60-х – до початку 80-х років ХХ ст. у геостратегії СРСР панувала…
- «Доктрина Андропова»
- »Доктрина Брежнєва»
- «Доктрина Черненка»
- «Доктрина Громика»
Вопрос: Політико-технологічний процес – це...
- Послідовність взаємодій, в які з одного боку, вступає суб'єкт політичного управління, що
переслідує певні цілі, а з іншого - залучається об'єкт, від дій якого залежить досягнення цих цілей
- Вироблення і запровадження у життя політичних програм усіма суб'єктами політичної системи, а
також різними неформальними угрупуваннями за допомогою правових і політичних норм
- Дії, що вживаються соціальними групами чи окремими громадянами та мають на меті вплинути
на державну політику, управління державними справами або на вибір політичних лідерів

- Практичні відносини, взаємозв'язки соціальних суб'єктів, у яких виражаються їхні інтереси та
здійснюється політична діяльність
Вопрос: Враховуючи спрямованість на розширення кола суб'єктів, здатних застосовувати сформовані
алгоритми діяльності при вирішенні типових завдань політичні технології поділяються на…
- Стратегічні й тактичні
- Функціональні та інструментальні
- М’які та тверді
- Тиражовані й унікальні
Вопрос: Теорія політичної комунікації, згідно з якою індивіди здійснюють активний відбір інформації,
ігноруючи повідомлення, що не відповідають їхнім інтересам, а також ті, які представлені в
непривабливій формі називається...
- Теорія «чарівної кулі»
- Теорія мінімальних ефектів
- Теорія когнітивного дисонансу
- Теорія корисності й задоволення потреб
Вопрос: Іміджева легенда – це…
- Історія іміджу політика, що змальовує той імідж, який кандидат планує транслювати в маси
- Набір персональних рис і характеристик іміджу політичного лідера чи політичної партії
- Набір міфів і стереотипів, що складають психологічну основу іміджу політичного лідера
- Неправдива історія про окремі події чи факти з життя кандидата, імідж якого конструюється
Вопрос: Форма публічного вираження громадської думки, що проводиться без пересування шляхом
розміщення біля того чи іншого об'єкта одного чи більше громадян, які використовують плакати,
транспаранти та інші засоби наочної агітації називається….
- Мітингом
- Пікетом
- Флешмобом
- Страйком
Вопрос: Комунікація, побудована на основі подачі інформації, що спирається на вже наявні в
реципієнтів знання, та спрямована на провокування подальшого поширення інформації самими
адресатами називається…
- Психогенною
- Маніпулятивною
- Резонансною

- Дистрибутивною
Вопрос: Припинення активних дій з боку сторін конфлікту з одночасним збереженням існуючих між
ними протиріч називається…
- Ескалацією конфлікту
- Генералізацією конфлікту
- Розширенням конфлікту
- Латентизацією конфлікту
Вопрос: З точки зору політичного іміджмейкінгу перформанс – це...
- Технологія психологічної підготовки політичного лідера з метою його адаптації до створеного
йому політичного іміджу
- Участь політика у публічних подіях і/або створення спеціальних іміджевих псевдоподій за його
участю
- Різновид протестних театралізованих акцій, покликаних привертати увагу до політичного лідера
- Набір іміджевих характеристик які приписуються політичному лідерові
Вопрос: Конфлікти, в яких виграш однієї сторони дорівнює програшу іншої сторони, називаються…
- Конфліктами з ненульовою сумою
- Конфліктами з негативною сумою
- Конфліктами з нульовою сумою
- Конфліктами з доданою сумою
Вопрос: За спрямованістю дій суб’єктів політичні процеси поділяються на…
- Явні та приховані
- Відкриті й закриті
- Конфліктні, компромісні й консенсусні
- Еволюційні та революційні
Вопрос: Пізнавальні політичні орієнтації – це …
- Знання про політику
- Істинне чи хибне знання про політичні об’єкти та ідеї
- Знання про політичне
- Пізнання політичного
Вопрос: У дослідженні 1980 р., присвяченому переосмисленню концепції політичної культури, Г.
Алмонд запропонував виокремлювати такі типи об’єктів політичних орієнтацій:

- Політика, влада, еліта
- Політична система, політичний процес, політична влада
- Політичні інститути, засобі масової інформації, політичний автопортрет
- Функції політичної системи, функції політичниї інститутів, державна політика
Вопрос: Формулою громадянською культури за Г. Алмондом є таке відсоткове співвідношення
активістів/підданих/парохіалів:
- 50/30/20
- 60/30/10
- 70/20/10
- 80/10/10
Вопрос: За Х’юнксом та Хікспурсом емпіричними індикаторами політичних орієнтацій є…
- Об’єктивний політичний інтерес, політична довіра, участь у політичних акціях
- Суб’єктивний політичний інтерес, політична довіра, участь у політичних акціях
- Політичний інтерес, політична участь, політичне визнання
- Політичний процес, політичний інститут, політична участь
Вопрос: Основними механізмами формування політичної культури є…
- Політична свідомість, політична участь, політичні гасла, політична риторика
- Політичні цінності, політичні традиції, політичні міфи, політична символіка, політичний дискурс
- Політичні тардиції, політичні символи, політична ідеологія
- Політичні дебати, політична реклама, політичний устрій
Вопрос: Базовим індикатором вимірювання культури політичного протесту є…
- Протестні акції
- Стратегія діяльності політичної опозиції
- Несанкціоновані мітинги та демонстрації
- Збройне повстання
Вопрос: Базовими індикаторами вимірювання культури політичного процесу є…
- Політичні ідентичності, довіра, артикулювання інтересів, агрегування інтересів
- Політичні ідентичності, довіра, легітимність, артикулювання інтересів, агрегування інтересів,
представництво інтересів
- Політичні ідентичності, артикулювання інтересів, агрегування інтересів, представництво інтересів

- Політичні ідентичності, довіра, вибори, артикулювання інтересів, агрегування інтересів, партійна
діяльність
Вопрос: Обов’зковим елементом кризових міфологем є наявність в них образу…
- Ображеного владою лідера, героя з народу, лідера-новатора
- Месії, спасителя, героя
- Реформатора, лідера нового типу, героя
- Спасителя, реформатора, технократа
Вопрос: Модель «електорату, що навчається» розробили…
- Г. Спенсер та М. Вебер
- Р. Роуз та Я. Макаллістер
- Г. Алмонд та С. Верба
- Г. Алмонд та А. Каплан
Вопрос: Соціологія відрізняється від інших гуманітарних дисциплін…
- Проблемами
- Об'єктом дослідження
- Предметом дослідження
- Законами
Вопрос: О. Конт є засновником такого підходу до вивчення суспільства і законів його функціонування,
як…
- Інтеракціонізм
- Позитивізм
- Функціоналізм
- Конфліктологія
Вопрос: Соціологію можна вважати _________ наукою
- Природничою
- Соціально-політичною
- Інтегративною
- Теоретичною
Вопрос: Із наведених визначень культури оберіть те, яке має соціологічний аспект:
- Культура – це сфера суспільного життя
- Культура – це характеристика особливого у свідомості й поведінці індивіда, групи і суспільства

- Культура – це спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, яку репрезентовано
продуктами фізичної і розумової праці
- Культура – це сукупність цінностей, традицій і звичаїв, які сформувалися в процесі розвитку
людського суспільства, і творча діяльність людей щодо їхнього використання, збереження,
поширення і вироблення
Вопрос: Соціальна структура – це…
- Об’єднання людей, яке має закріплену спільну територію
- Сукупність індивідів, зайнятих економічно і соціально рівноцінними видами праці, які відповідно
отримують приблизно однакову матеріальну і моральну винагороду
- Сукупність соціальних, соціально-демографічних, професійно-кваліфікаційних, територіальних та
етнічних спільнот, пов’язаних між собою відносно сталими стосунками
- Об’єднання людей, яке має спільні культурні цінності та соціальні норми, які характеризуються
усвідомленням соціокультурної ідентичності
Вопрос: Маргіналізація – це…
- Процес зміни постійного місця проживання індивідів чи соціальних груп, їх переміщення в інший
регіон чи в іншу країну, а також переселення із села в місто або навпаки
- Втрата особистістю об’єктивної належності до даної соціальної групи без наступного входження
до іншої, а також втрата особистістю норм та цінностей відповідної субкультури
- Процес зміни постійного місця проживання індивідів чи соціальних груп, їх переміщення за межі
даного суспільства
- Процес соціального відтворення, внаслідок якого верстви (страти), групи, класи виявляються
нерівними між собою і групуються в ієрархічно розміщені страти з різним престижем, власністю,
владою
Вопрос: Суб’єктивним показником соціальної стратифікації є…
- Престиж
- Влада
- Дохід
- Освіта
Вопрос: Кому належить ідея про те що предмет соціології складають соціальні факти?
- Питириму Сорокіну
- Максу Веберу
- Емілю Дюркгейму
Вопрос: Хто є автором концепції соціологічної уяви?
- Жан Бодрийяр

- Чарльз Райт Міллс
- Еммль Дюркгейм
Вопрос: В рамках якої з даних парадигм використовується поняття «габітус»:
- теорія структурації
- структурний функціоналізм
- конструктивістський структуралізм
Вопрос: Яка з даних парадигм може бути інтегративною:
- теорія соціального обміну
- теорія раціонального вибору
- теорія структурації
Вопрос: Який етап робочого плану соціологічного дослідження включає в себе розвідувальне
дослідження?
- Етап збору інформації
- Підготовчий етап
- Аналітичний етап
- Етап обробки інформації
Вопрос: Метод контент-аналізу – це…
- Сукупність певних логічних побудов, спрямованих на розкриття основного змісту досліджуваного
матеріалу;
- Різновид аналізу, спрямований на отримання соціологічної інформації з великих масивів
документів
- Процедура присвоєння досліджуваним об'єктам деяких символів і чисел, що відбивають
наявність або ступінь вираженості у них певної якості
- Письмовий нормативний документ, що містить правила проведення опитування методом
анкетування
Вопрос: Репрезентативність вибірки соцоілогічного дослідження – це…
- Здатність отриманних даних правильно відображати стан справ у генеральній сукупності, з якої
сформована вибірка та для дослідження якої вона призначена
- Надійність опитувальних листів (анкет), бланків тощо для отримання
- необхідної інформації
- Різновид соціологічної вибірки, в якій відібрані дослідником об'єкти представляють собою групи
або гнізда більш дрібних одиниць

- Різновид вибірки, що формується на основі статистичних відомостей про соціально-демографічні
характеристики елементів генеральної сукупності
Вопрос: Колегіальний орган – це…
- Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються колективно
- Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються двома-трьома особами
- Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються трьома-чотирма особами
- Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються однією особою – керівником
Вопрос: Єдиноначальний орган – це…
- Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються колективно
- Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються двома-трьома особами
- Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються трьома-чотирма особами
- Орган виконавчої влади, в якому рішення приймаються однією особою – керівником
Вопрос: За ознакою «обсяг компетенцій» органи виконавчої влади поділяються на…
- Органи загальної та спеціальної компетенції
- Органи широкої компетенції
- Органи вузької компетенції
- Колегіальні органи
Вопрос: За критерієм «порядок прийняття управлінських рішень» органи виконавчої влади
поділяються на…
- Первинні і вторинні
- Первинні та колегіальні
- Первинні та єдиноначальні
- Колегіальні та єдиноначальні
Вопрос: Управління людськими ресурсами, фінансова діяльність і бюджетний процес, діловодство і
документування, зв’язки з громадськістю належать до…
- Основних функцій державного управління
- Загальних функцій державного управління
- Спеціальних функцій державного управління
- Допоміжних функцій державного управління
Вопрос: Адміністративно-політичні, економічні, соціальні, культурно-освітні функції належать до
групи…

- Основних функцій державного управління
- Загальних функцій державного управління
- Спеціальних функцій державного управління
- Допоміжних функцій державного управління
Вопрос: Стратегічне планування, прийняття управлінських рішень, організація діяльності, мотивація,
контроль належать до…
- Основних функцій державного управління
- Загальних функцій державного управління
- Спеціальних функцій державного управління
- Допоміжних функцій державного управління
Вопрос: До допоміжних функцій державного управління належать:
- Стратегічне планування, прийняття управлінських рішень, організація діяльності, мотивація,
контроль
- Адміністративно-політичні, економічні, соціальні, культурно-освітні
- Управління людськими ресурсами, фінансова діяльність і бюджетний процес, діловодство і
документування, зв’язки з громадськістю
- Механізми управлінської діяльності
Вопрос: До спеціальних функцій державного управління належать:
- Стратегічне планування, прийняття управлінських рішень, організація діяльності, мотивація,
контроль
- Адміністративно-політичні, економічні, соціальні, культурно-освітні
- Управління людськими ресурсами, фінансова діяльність і бюджетний процес, діловодство і
документування, зв’язки з громадськістю
- Механізми управлінської діяльності
Вопрос: До загальних функцій державного управління належать:
- Стратегічне планування, прийняття управлінських рішень, організація діяльності, мотивація,
контроль
- Адміністративно-політичні, економічні, соціальні, культурно-освітні
- Управління людськими ресурсами, фінансова діяльність і бюджетний процес, діловодство і
документування, зв’язки з громадськістю
- Механізми управлінської діяльності
Вопрос: Система засобів і важелів впливу на соціально-психологічний клімат у колективі, на
підвищення ефективності діяльності організації та її працівників – це…

- Соціально-психологічні методи державного управління
- Загальні функції державного управління
- Правові методи державного управління
- Адміністративні методи державного управління
Вопрос: Тенденційною є інформація…
- Яку можна як оприлюднювати, так і шантажувати такою можливістю політика
- Де використовуються реальні, але висмикнуті із загального контексту, факти
- В якій використовуються виключно перевірені джерела інформації
- Яка повністю не відповідає дійсності
Вопрос: Схема взаємозв’язків у системі ЗМІ виглядає так:
- Реальність – журналіст – твір – канал – аудиторія
- Реальність – журналіст – канал – твір – аудиторія
- Аудиторія – журналіст – реальність – твір – канал
- Журналіст – реальність – твір – канал – аудиторія
Вопрос: Чи дозволяє професія журналісту здійснювати від імені суспільства публічний моральний суд
над явищами, що викликають інтерес громадськості?
- Так
- Ні
- На розсуд журналіста
- Це визначає законодавство країни
Вопрос: Міжнародний пакт про громадянські та політичні права був прийнятий…
- Радою Європи 9 травня 1945 року
- Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року
- Європейською Комісією 25 червня 1975 року
- Радою Безпеки ООН 19 серпня 1991 року
Вопрос: Термін «інформаційна війна» був уперше використаний у 1976 році
- М. Тетчер
- К. Байбі
- Н. Нільсон
- Т. Рона

Вопрос: Першим найстаршім засобом масової інформації є…
- Глиняна табличка
- Газета
- Манускрипт
- Журнал
Вопрос: Для яких ЗМІ характерні такі особливості: (1) оперативність, (2) необмежений обсяг випусків
видань, (3) можливість архівів, (4) доступність, (5) необмежене географічне охоплення, (6) можливість
повторного використання інформації, (7) низька собівартість?
- Газета
- Журнал
- Телебачення
- Інтернет
Вопрос: До інформаційно-публіцистичного жанру відносяться:
- Факт або замітка, розширене повідомлення, звіт, репортаж, інтерв’ю, розслідування
- Нарис, фейлетон, есе, мемуари
- Хроніка, критика, репліка, відгук або рецензія
- Коментар, передова стаття, звіт, критика
Вопрос: Що означає принцип нейтрального ставлення до наслідків?
- Журналіст використовує лише достовірні джерела інформації і не висловлює свою думку з
приводу події
- Журналіст оприлюднює інформацію, яку можна використовувати без посилання на джерела, і у
завуальованій формі висловлює своє ставлення до події, факту
- Журналіст має бути нейтральний до факту, що хтось може виграти або постраждати в результаті
того, що правдива та значуща для громадськості інформація буде розголошена
- Журналіст повинен бути нейтральним до події, факту, які він (вона) оприлюднює
Вопрос: На думку А. Лейпхарта, межі порівняльного методу визначаються…
- Сукупністю об'єктів порівняння
- Дослідницькою стратегією
- Масштабами порівняння
- Видом порівняння
Вопрос: Автором курсу “Порівняльна політика” (1873 р.) у Королівському інституті (Великобританія)
був

- Е. Фрівумен
- Е. Фрімен
- Дж. Берджес
- Е. Фрай
Вопрос: Порівнюючи політичні системи, Г. Алмонд та Б. Пауел (1966) розкладали їх на такі складові
елементи:
- Еліта, маси, бюрократія
- Інститути, лідери, бюрократія
- Правлячі, керовані, органи управління
- Інститути, організації, структури
Вопрос: Методика вимірювання президентської влади Дж. Макгрегора передбачає структурування
повноважень президента на такі групи:
- Символічні, церемоніальні й процедурні; по призначенню; політичні
- Первинні та вторинні
- Внутрішньополітичні та зовнішньополітичні
- Прямі та опосередковані
Вопрос: Базовими критеріями порівняння політичних партій за методикою Р. Гантера та Л. Даймонда
є:
- Неформальна організація партії; ідеологія партії; особливості стратегії й моделі політичної
діяльності партії
- Формальна організація партії; цінності партії; моделі політичної діяльності партії
- Формальна організація партії; програмні установки партії; особливості стратегії й моделі
політичної діяльності партії
- Організація партії; передвиборчі установки партії; особливості стратегії й моделі політичної
діяльності партії
Вопрос: Порівнюючи виборчі системи, Дуглас Рае використовує такі залежні змінні:
- Пропорційність регіонального представництва, створення простої більшості
- Пропорційність гендерного представництва, створення коаліційної більшості
- Пропорційність партійного представництва, створення законодавчої більшості
- Пропорційність соціального представництва, створення стабільної більшості
Вопрос: Індекс демократизації (ІД) Т. Ванханена, який є результатом обчислення співвідношення
конкуренції (К) та електоральної участі (У), розраховується за формулою…

- ІД = (К + У)/100
- ІД = (К х У)/10
- ІД = (К х У)/100
- ІД = (К х+У)/10
Вопрос: Ч. Кнадд та Д. Нейбауер писали про існування послідовного ряду умов, які сприяють
виникненню і утвердженню демократії. Ця послідовність є такою:
- Економічний розвиток, історичні обставини, соціальна організація
- Історичні обставини, економічний розвиток, соціальна організація
- Соціальна організація, історичні обставини, економічний розвиток
- Економічний розвиток, соціальна організація, історичні обставини
Вопрос: Органи місцевого самоврядування можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до
них зміни…
- У випадках, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування»
- За погодженням з органами державної влади
- Якщо це не призводить до зменшення дохідної частини відповідних бюджетів
- Якщо відповідно до приписів цих рішень не виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією
певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин не
заперечують проти їх зміни чи припинення
Вопрос: Термін «дні», якщо він вживається у правових актах без застережень, означає…
- Календарні дні
- Календарні дні, крім святкових
- Календарні дні, крім святкових і неробочих
- Робочі дні
Вопрос: Накази міністерства або їх окремі частини можуть бути оскаржені…
- Фізичними та юридичними особами до адміністративного суду
- Фізичними та юридичними особами до Конституційного суду
- Фізичними та юридичними особами до Конституційного або адміністративного суду
- Фізичними та юридичними особами до Міністерства юстиції
Вопрос: До якого поняття відноситься наведене визначення «Взяті в єдності і взаємодії державні,
громадські організації, трудові колективи та інші політичні інститути (норми, відносини, тощо)»?
- Політична партія
- Держава

- Неурядова організація
- Політична система суспільства
Вопрос: Як називається форма правління, при якій глава держави займає пост як спадкоємець і його
влада вважається непохідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборців?
- Демократія
- Монархія
- Диктатура
- Тиранія
Вопрос: Як називається форма правління, при якій глава держави є виборним та замінюваним, його
влада є похідною від представницького органу та виборців?
- Демократія
- Республіка
- Охлократія
- Деспотія
Вопрос: Україна як держава за формою правління є…
- Парламентською республікою
- Президентською республікою
- Парламентсько-президентською республікою
- Президентсько-парламентською республікою
Вопрос: Визначте, який прийом вивчення суспільно-політичного матеріалу передбачає ґрунтовне
розкриття сутності та значення подій, визначення суттєвих зв’язків, що супроводжується їх
конкретизацією:
- Пояснення
- Доведення
- Міркування
- Узагальнююча характеристика
Вопрос: Назвіть перший етап підготовки учителя до уроку:
- Розробка тематичного і поурочного планування
- Аналіз пізнавальних можливостей класу
- Ознайомлення із Державним стандартом, шкільними навчальними програмами
- Добір методичних прийомів і засобів навчання

Вопрос: Контроль навчальної діяльності учнів, який спрямований на перевірку основних знань із теми
та рівня сформованості навчальних умінь учнів називається:
- Попереднім
- Поточним
- Тематичним
- Підсумковим
Вопрос: Який рівень навчальний досягнень учнів характеризують наступні критерії: у цілому
послідовно, логічно й самостійно відтворює навчальний матеріал, виявляє розуміння термінології,
дає загальну характеристику подій, виокремлює ознаки явищ та процесів?
- Початковий
- Середній
- Достатній
- Високий
Вопрос: Який метод навчання передбачає формування завдання, але при цьому вчитель поділяє
завдання і тим скорочує поле для пошуку, забезпечуючи покроковий рух учня?
- Метод проблемного викладу
- Частково-пошуковий метод
- Репродуктивний
- Дослідницький
Вопрос: У методичній літературі НЕ виділяють наступний вид уяви учня:
- Репродуктивна (перетворююча)
- Творча
- Аналітична
- Фантастична
Вопрос: Метод навчання, за якого учням пропонується проаналізувати конкретну життєву ситуацію,
називається…
- Лабораторним методом
- Кейс-методом
- Методом демонстрації
- Методом презентації
Вопрос: Засвоєний учнем спосіб виконання дії, який забезпечується сукупністю набутих знань і
навичок називається…

- Вмінням
- Навичкою
- Пізнавальним процесом
- Пізнавальними здібностями
Вопрос: Форма організації навчального процесу, за якої вчитель працює з групою учнів, сформованою
відповідно до їх рівня умінь, знань та навичок називається..
- Диференційованим навчанням
- Діловою грою
- Навчальним експериментом
- Лабораторним методом
Вопрос: Орган, утворений на підставі Європейської конвенції про захист прав людини і основних
свобод, – це…
- Європейський суд з прав людини
- Європейська асамблея з прав людини
- Європейська рада з прав людини
- Європейська комісія з прав людини
Вопрос: Традиційні ліберальні цінності, які були сформульовані в процесі здійснення буржуазних
революцій, відносяться до ... покоління прав
- Першого
- Другого
- Третього
- Четвертого
Вопрос: Загальні державні гарантії захисту прав і свобод…
- Декларування законів про права і свободи людини і громадянина
- Створення системи національних інститутів з прав людини
- Визнання людини, її прав і свобод найвищою цінністю
- Закріплення принципу безпосередньої дії прав і свобод
Вопрос: Концепція прав, яка виходить з природних, невідчужуваних прав і закріплених в
законодавстві умов, що забезпечують вільний розвиток особистості – це ... концепція прав людини
- Ліберальна
- Мусульманська

- Китайська
- Марксистська
Вопрос: Розкрийте сутність поняття «технологія навчання»:
- система навчання, яка забезпечує індивідуальний темп засвоєння навчального матеріалу спільної
для контингенту учнів програми
- комплекс знань умінь і навичок, необхідних педагогу для чіткої й ефективної організації
навчальних занять, ефективного застосування на практиці обраних методів педагогічного впливу як
на окремих учнів, так і на учнівський колектив у цілому
- системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння
знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням
оптимізацію освіти;
- цілеспрямований процес формування особистості
Вопрос: В чому полягає суть технології проектного навчання:
- розвиток критичного мислення як засіб самореалізації особистості
- використання сукупності дослідницьких пошукових, творчих методів, прийомів, засобів
- розвиток та оздоровлення дітей
- розвиток критичного мислення як засіб самореалізації особистості
Вопрос: Політична традиція – це
- Ставлення людини до тих чи інших політичних об’єктів, його суб’єктивна готовність поводити себе
певним чином стосовно даного об’єкта
- Найбільш бажані матеріальні та нематеріальні об’єкти, до яких прагне індивід у своїй політичній
діяльності
- Форма закріплення, збереження та передачі закріпленого досвіду від попередніх поколінь до
наступних, що забезпечує наступність у політичній сфері
- Сукупність індивідуальних позицій та орієнтацій членів даної політичної системи
Вопрос: На думку В. Розенбаума, політична ідентифікація належить до орієнтацій стосовно
- Політичної системи
- Політичних акторів
- Самостійної позиції в світі політики
- Інститутів державного управління
Вопрос: У країні X більшість громадян переконані, що чиновники, які беруть хабарі, поводяться
погано. Тим часом, попри думку більшості, корупція продовжує процвітати. Що характеризує
політичну культуру цієї країни
- переконання громадян;

- поведінка громадян;
- і те й інше;
- ні те, ні інше
Вопрос: На яких засадах здійснюється організація державної влади?
- на засадах єдності державної вади
- на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову
- на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову та муніципальну
- на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову та контрольно-наглядову
Вопрос: Яке місто в Україні наділене спеціальним статусом?
- Одеса
- Харків
- Київ
- Львів
Вопрос: Державне управління поширює свій вилив:
- на політичні партії
- все суспільство
- відносини між бізнесовими структурами
- приватні відносини громадян
Вопрос: Форма державного устрою – це:
- сукупність методів і прийомів державного керівництва суспільством
- спосіб територіально-політичної організації держави
- організація вищих органів влади
- спосіб централізації управління
Вопрос: Для якої технології характерною ознакою є психологічна підтримка розвитку особистості
дитини:
- диференційованого навчання
- розвивального навчання
- створення ситуації успіху
- проблемного навчання
Вопрос: Громадські об’єднання, які ставлять собі за мету захист прав і свобод людини, діють
незалежно від державних органів та інших політичних структур, здійснюють свою діяльність на основі

національного та міжнародного законодавства, основним завданням яких не є отримання вигоди і
володіють власним джерелом фінансування, називаються?
- Правозахисні неурядові організації
- Правозахисні урядові організації
- Правозахисні міжнародні організації
- Міжурядові організації
Вопрос: Уповноважений з прав людини в Україні покликаний здійснювати...
- Контроль за дотриманням прав і свобод людини і громадянина
- Захист прав і свобод людини і громадянина
- Охорону прав і свобод людини і громадянина
- Реєстрацію порушень прав і свобод людини і громадянина
Вопрос: Як називається звернення про врегулювання суперечок про компетенцію?
- Запит
- Клопотання
- Скарга
- Позов
Вопрос: Закріплення актами держави та застосування примусу з боку держави є характерними
ознаками для ___________ відповідальності
- Етичної
- Політичної
- Юридичної
- Моральної
Вопрос: Європейський суд з прав людини розглядає скарги лише на дії?
- Органів публічної влади
- Фізичних осіб
- Юридичних осіб
- Держави і фізичних осіб
Вопрос: Хто з перелічених суб’єктів не наділений правом подавати до Європейського суду з прав
людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод?
- Держава, що не є стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
- Держава, що є стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

- Особа, що незаконно перебуває на території України
- Громадянин України
Вопрос: До якого принципу виборчого права відносять вимогу висування як мінімум двох кандидатів
на виборну посаду або участь у виборчому процесі як мінімум двох політичних партій?
- Принцип вільної участі
- Принцип альтернативності
- Принцип рівного виборчого права
- Принцип загального виборчого права
Вопрос: Яка формула квоти Хейре?
- Q = V / (S + 2)
- Q = V / (S + 1) + 1
- Q = V / (S + 1)
-Q=V/S
Вопрос: Яка формула квоти Друпа?
- Q = V / (S + 2)
- Q = V / (S + 1) + 1
- Q = V / (S + 1)
-Q=V/S
Вопрос: Які дільники використовують для розподілу мандатів за данським методом?
- 1, 2, 3, 4, ...
- 1, 3, 5, 7, ...
- 1; 1,5; 2; 2,5; ...
- 1, 4, 7, 10, ...
Вопрос: Які дільники використовують для розподілу мандатів за методом Д’Ондта?
- 1, 2, 3, 4, ...
- 1, 3, 5, 7, ...
- 1; 1,5; 2; 2,5; ...
- 1, 4, 7, 10, ...
Вопрос: Народний суверенітет – це:
- Один з основних принципів міжнародного та конституційного права, що передбачає визнання
народу єдиним джерелом влади в державі та його виключного права на зміну конституційного ладу

- Один з основних принципів конституційного права, що передбачає здійснення управління
державою народом безпосередньо, або опосередковано через обраних представників
- Індивідуальні свободи людини є правовою основою суспільства та економічного ладу
- Держава незалежна у вирішені внутрішніх і зовнішніх питань
Вопрос: Що таке «виборча система»?
- Ті умови визнання та реалізації виборів, дотримання яких робить їх справді народним
волевиявленням
- Сукупність юридичних норм, що закріплюють принципи, на основі яких здійснюються вибори,
права громадян обирати й бути обраними, що встановлюють відповідальність депутатів та інших
виборних осіб за свою діяльність перед виборцями, визначають порядок організації та проведення
виборів і регулюють відносини, які виникають у процесі формування органів державної влади,
взаємодію виборців з депутатами та іншими особами, що обираються ними
- Впорядковані суспільні відносини, пов’язані з виборами органів публічної влади, що складають
порядок виборів
- Механізм реалізації політичної правосуб’єктності громадян, пов’язаний із формуванням органів
публічної влади
Вопрос: Що таке «політичне маніпулювання на виборах»?
- Система засобів ідеологічного та духовно-психологічного впливу на масову свідомість з метою
нав’язування певних ідей, цінностей; цілеспрямований вплив на громадську думку і політичну
поведінку виборців задля спрямування їх у заданому напрямку попри їх згоду
- Ідеологічно спрямована діяльність будь-якої партії для формування у конкретних верств
населення певних поглядів і уявлень (світогляду)
- Сукупність заходів, за допомогою яких повідомляється виборцям про політичні та особистісні
характеристики кандидата у депутати
- Управління поведінкою виборців
Вопрос: Які виборчі системи називають «системами партійного списку»?
- Системи, в яких кожний виборець володіє лише одним голосом, голосування відбувається в
багатопартійних округах, а мандати отримують кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів
- Системи, де партії, а не виборці, здійснюють контроль над розміщенням кандидатів у списку для
голосування
- Системи, в яких обраним вважається кандидат або список, який отримав 2/3, 3/4 голосів
- Системи, в яких одна частина депутатських мандатів розподіляється на основі принципів
мажоритарної системи, а інша — відповідно до принципів пропорційної системи
Вопрос: Структурно-функціональний підхід до дослідження політики полягає у:
- Забезпеченні цілісного сприйняття об’єкта, що складається з певного комплексу взаємозв’язаних
елементів і функціонує у межах дещо ширшого середовища

- Розчленуванні політичного явища на складові частини з подальшим вивченням їх ролі для
суспільства
- Вивченні політики через аналіз поведінки індивідів і груп що виконують певні політичні ролі
- Жодна відповідь не правильна
Вопрос: Вкажіть, яка з функцій політології охоплює способи, методи і принципи теоретичного
дослідження політики і практичної реалізації отриманих знань?
- Аналітична
- Регулятивна
- Світоглядна
- Жодна з вказаних
Вопрос: Системний підхід в політології дозволяє…
- Забезпечити цілісне сприйняття об’єкта у межах дещо ширшого середовища
- Здійснити розчленування політичного явища на складові частини з подальшим аналізом їх ролі
для суспільства
- Вивчати політичну поведінку індивідів та соціальних груп; г) здійснити оперативну оцінку
передбачуваного розвитку політичних подій, на основі яких можна прийняти ефективні рішення
- Розглядати політику як цілісний, складно організований організм, як саморегулюючий механізм,
що перебуває в безупинній взаємодії з навколишнім середовищем через «вхід» і «вихід» системи
Вопрос: У чому полягає суть методологічної функції ТіМППД?
- У розробці різних концепцій, ідей, гіпотез, понять, які описують політичні процеси і явища
- В утвердженні у суспільстві цінностей, ідеалів, норм цивілізованої політичної поведінки,
політичної культури соціальних суб’єктів
- У забезпеченні способів, методів та принципів теоретичного дослідження політики й практичної
реалізації отриманих знань, які можуть використовуватись іншими науками
- У розробці способів, методів і принципів теоретичного дослідження політики і практичної
реалізації набутих знань
Вопрос: Використання соціального методу в політології дозволяє…
- З’ясувати вплив на політичну систему економічних відносин, соціальної структури, моралі, релігії,
культури
- Досліджувати політичну дійсність шляхом спостереження, експерименту, аналізу документів
- Вивчати політику через дослідження поведінки індивідів і груп, що виконують будь-яку політичну
діяльність
- Розкрити спільні і відмінні риси політичного життя різних епох, народів, країн
Вопрос: Використання емпіричного методу в політології дає змогу…

- З’ясувати вплив на політичну систему економічних відносин, соціальної структури, моралі, релігії,
культури
- Досліджувати політичну дійсність шляхом спостереження, експерименту, аналізу документів
- Вивчати політичні явища та процеси у відповідності з конкретно-історичною ситуацією, з точки
зору їх історичного взаємозв’язку та розвитку
- Розкрити спільні і відмінні риси політичного життя різних епох, народів, країн
Вопрос: Біхевіоральний підхід пізнання політики дозволяє…
- Вивчати політичну дійсність через призму дослідження поведінки індивідів і груп, що виконують
будь-яку політичну діяльність
- З’ясувати зумовленість політичного розвитку соціальними чинниками (економіка, культура,
релігія, мораль тощо)
- З’ясувати зумовленість політики природою людського роду
- Зіставляти однотипні політичні явища (політичні режими, державні устрої тощо), різні способи
реалізації одних і тих самих політичних функцій, політичних рішень тощо
Вопрос: Теоретико-пізнавальна функція ТіМППД полягає у…
- Розробленні нею різних теорій, концепцій, ідей, категорій, формулюванні закономірностей, які
описують і пояснюють багатоманітні явища і процеси політичного життя суспільства
- Розробленні способів, методів, прийомів пізнання політичних явищ і процесів, які можуть
використовуватись іншими науками
- Зорієнтованості на вирішення конкретних практичних політичних завдань і проблем
- Формуванні світогляду особи, її політичній соціалізації
Вопрос: До соціальних (первинних) суб’єктів політики, зокрема належать…
- Соціально-етнічні спільноти людей
- Політичні партії
- Церква
- Клуби за інтересами
Вопрос: Інституціональні (вторинні) суб’єкти політики представлені…
- Державою
- Політичними партіями
- Громадсько-політичними організаціями та рухами
- Усі відповіді вірні
Вопрос: Де було створено першу Школу політичної науки?

- У Гарвардському університеті
- В Оксфорді
- У Київському національному університеті
- У Колумбійському університеті
Вопрос: Скільки докторів політичних наук працює на кафедрі політології та державного управління
ЧНУ?
- Один
- Два
- Три
- Чотири
Вопрос: Яке з цих понять не належить до визначення форми політичного режиму?
- Авторитарний
- Тоталітарний
- Плутократичний
- Демократичний
Вопрос: Тривалість навчання в аспірантурі становить:
- Два роки
- Три роки
- Чотири роки
- Не має часових обмежень
Вопрос: Які з цих видань визнані фаховими з політичних наук в Україні?
- Буковинське віче
- Президентський вісник
- Критика
- Політичний менеджент
Вопрос: Оберіть найбільш високий науковий степінь, який є в Україні:
- Кандидат наук
- Магістр
- Доктор наук
- Академік

Вопрос: Хто є основоположником нової світської політичної науки?
- Жан Боден
- Ніколло Макіавеллі
- Франческо Гвіччардіні
- Марсилій Падуанський
Вопрос: Кому належить авторство книги «Два трактати про правління»?
- Іоану Златоусту
- Фомі Аквінському
- Томасу Гоббсу
- Джону Локку
Вопрос: Автором концепції про Град Божий та Град Земний є…
- Апостол Павло
- Святий Августин
- Тома Аквінський
- Святий Франциск
Вопрос: Втіленням принципів цезаропапізму стала така держава:
- Ватикан
- Імперія Каролінгів
- Візантійська імперія
- Священна Римська імперія германської нації
Вопрос: Родоначальником протестантизму вважають…
- Генріха VIII Тюдора
- Мартіна Лютера
- Жана Кальвіна
- Яна Жижку
Вопрос: Книгу «Корабель дурнів» написав…
- Франциск І
- Тіт Лівій
- Еразм Ротердамський
- Бенедікт Спіноза

Вопрос: Принцип невтручання держави в релігійні справи підданих вперше теоретично обґрунтував…
- Папа Лев II
- Рене Декарт
- Жан Боден
- Кардинал Рішел’є
Вопрос: Основи теорії розроділу влад були запропоновані впершее…
- Цицероном
- Томасом Мором
- Джоном Локком
- Шарлем Луї де Монтеск’є
Вопрос: Автором праці «Декладарація незалежності» був…
- Адам Сміт
- Семуел Адамс
- Джордж Вашингтон
- Томас Джеферсон
Вопрос: Ідеологом та лідером фашистського руху був…
- Адольф Гітлер
- Беніто Муссоліні
- Адмірал Хорті
- Маршал Антонеску
Вопрос: Родоначальником урядового лібералізму в Росії вважають…
- Катерину ІІ
- Фонвізіна
- Сперанського
- Карамізіна
Вопрос: Фактором, який забезпечує стабільність і водночас демократичність політичної системи, є…
- Механізм стримувань і противаг
- Концентрація влади в руках президента
- Концентрація влади в руках прем'єр-міністра
- Централізація політичної влади

Вопрос: Публічність влади передбачає…
- Прийняття прозорих і відкритих рішень
- Прийняття високоморальних і патріотичних рішень
- Прийняття ефективних рішень
- Всі відповіді правильні
Вопрос: Соціальна держава па відміну від правової передбачає…
- Плюралістичну демократію
- Забезпечення високих соціальних стандартів за рахунок бюджету
- Верховенство права
- Всі відповіді правильні
Вопрос: Суб'єктами масової політики є…
- Громадяни під час виборів, референдумів, мітингів, демонстрацій
- Представники опозиції
- Політичні партії
- Окремі політичні і громадські лідери
Вопрос: Суб'єктами тіньової політики є…
- Громадські організації
- Клани
- Політичні партії
- Групи тиску
Вопрос: Що впливає на рівень сприйняття ідеї масами?
- Тип політичного режиму
- Форма державного устрою
- Редукція ідеї
- Форма політичного режиму
Вопрос: Яка із зазначених політичних ідеологій є науковою?
- Комунізм
- Лібералізм
- Консерватизм
- Ідеології не можуть бути науковими

Вопрос: В основі політичного реалізму лежать…
- Інтерес та сила
- Ідеальне суспільство та громадські організації
- Вплив громадських організацій
- Гуманізм
Вопрос: До політичного ідеалізму можна віднести…
- Бажання впливати на політику за допомогою сили
- Утопічні конструкції ідеального суспільства
- Школу реальної політики
- Небажання брати участь у політиці
Вопрос: Пацифізм є…
- Формою політичного реалізму
- Формою політичного плюралізму
- Формою політичного ідеалізму
- Бажанням впливати на політику за допомогою сили
Вопрос: Хто вперше увів у науковий обіг поняття «соціальний інститут»?
- О. Конт
- Г. Спенсер
- Е. Дюргейм
- П.Сорокін
Вопрос: Що є поштовхом до виникнення соціального інституту?
- Бажання суб’єктів влади
- Суспільна потреба
- Дослідницька діяльність науковців
- Революція
Вопрос: Процес становлення соціальних інститутів називається…
- Функціоналізацією суспільства
- Інституціоналізацією
- Дезорганізацією
- Соціалізацією

Вопрос: Яка із названих ознак не належить до характеристик бюрократичної організації (за
М.Вебером)?
- Ієрархія
- Правила
- Самоорганізація
- Традиція
Вопрос: Хто використовує для своєї наукової концепції «політичного поля» такі поняття як «поле,
агент, габітус, капітал, влада»?
- М.Вебер
- К.Маркс
- П.Бурдьє
- П.Сорокін
Вопрос: Яке із визначень відноситься до поняття «політична влада»?
- Це суб'єктивно зумовлені матеріальними потребами життя суспільства відносини, в яких власник
засобів виробництва підпорядковує своїм інтересам інших учасників виробництва, причому робить
не, керуючись саме правом власника, що, звичайно, знаходить і своє правове закріплення
- Влада, яка є спрямуванням творчих сил народу на реалізацію суспільно значущих цінностей,
зокрема, національної ідеї
- Це відносини, породжені відмінністю соціально-структурних інтересів, що призводить до
створення суб'єкта і об'єкта влади, тобто до відносин панування й підлеглості
- Влада побудована на силі авторитету впливі одного або всіх членів сім'ї на сімейну
життєдіяльність відповідно до власних можливостей та ідеалів, в основі яких лежать об'єктивовані
суспільні потреби
Вопрос: Заперечення держави і влади взагалі, крайній індивідуалізм, нічим необмежена свобода,
заперечення великої приватної власності при допущенні дрібної – ці риси є ознаками…
- Анархізму
- Радикалізму
- Екстремізму
- Лібералізму
Вопрос: Що не належить до джерел влади?
- Нерівність
- Авторитет
- Харизма

- Держава та її інститути
Вопрос: Класифікацію соціальних процесів на кооперацію, конкуренцію (змагання), пристосування,
конфлікти, асиміляцію та амальгамізацію запропонували…
- Р. Парк та Е. Берджес
- К. Маркс і Ф. Енгельс
- М. Вебер і Г. Спенсер
- О. Конт і Е. Дюркгейм;
Вопрос: Якщо механічна вибірка складає 250 елементів, а генеральна сукупність 1500, який буде крок
відбору?
-6
- 10
- 15
- 20
Вопрос: Який з факторів, що вплинув на конфігурацію внутрішньої політики більшості європейських
країн, не виділяли у своїх статтях Р. Кац та П. Меїр?
- Розпад СРСР (1991)
- Руйнування Берлінського муру (1989)
- Підписання Маастрихтської угоди (1992)
- Створення Всесвітньої торгівельної організації (1995)
Вопрос: Хто з науковців стверджує, що ситуація, яка склалася на початку ХХІ ст., більшою мірою
сприяє тим партіям, які традиційно виступали в ролі агентів мобілізації «при нагоді», аніж творцям
стійких структур?
- Т. Погунтке
- Х. Пулє
- М. Торкал
- К. Лоусон
Вопрос: Хто з науковців у своїй типології політичних партій виділяв партії репрезентації та інтеграційні
партії?
- З. Нейманн
- Дж. Сарторі
- М. Вебер
- М. Дюверже

Вопрос: Який з типів партій за Ф.Епстайном з’являється в умовах високої соціальної диференціації
суспільства, за якої партії не можуть орієнтуватися на конкретний клас і починають зосереджуватись
одразу на всіх виборцях?
- Універсальна партія
- Безідеологічна партія
- Масова партія
- Партія загального типу
Вопрос: Який тип міжпартійного суперництва, за Ф. Ленером, характеризується тим, що кожна партія
спирається на «власний» електорат і на виборах виступає з програмою, в якій максимально
відображені інтереси партії?
- Ідеологічна конкуренція
- Особистісна конкуренція
- Гомогенна конкуренція
- Гетерогенна конкуренція
Вопрос: Якою з цих ознак повинна володіти репрезентативна партія (за Дж. Сарторі)?
- Здатність здійснювати політичний шантаж
- Мати представництво у парламенті
- Мати шанс перемогти у виборах
- Розвинута партійна структура
Вопрос: Який з цих типів партій не виділяв М. Вебер?
- Партії патронажу
- Партії інтересу
- Партії прогресу
- Світоглядні партії
Вопрос: Скільки інституційних матриць виділяв К. Поланьї?
-1
-2
-3
-4
Вопрос: Хто автор теорії захоплення (полону)?
- М. Олсон

- Дж. Стіглер
- К. Арроу
- Дж. Бьюкенен
Вопрос: Хто позначає Модерн поняттям «Джагернаут»?
- У. Бек
- Е. Гідденс
- У. Еко
- Ж. Бодрійяр
Вопрос: Хто вважає, що Модерн – це культура ризику?
- У. Бек
- Е. Гідденс
- Ю. Хабермас,
- Г Ж. Бодрійяр
Вопрос: Образ Паноптікона використовував
- М. Фуко
- Ж. Деріда
- У. Бек
- Ж. Бодрійяр
Вопрос: Хто автор «теорії соціальної еволюції»?
- К. Поппер
- Ю. Хабермас
- М. Фуко
- Е. Гідденс
Вопрос: Хто автор поняття «генеалогія влади»?
- О. Конт
- Е. Гідденс
- Ж. Деріда
- М. Фуко
Вопрос: Пантюркізм у геополітиці Туреччини був проголошений…
- С. Демірелем

- М. Кемалем
- Р. Ердоганом
- А. Гюлем
Вопрос: Післявоєнна геополітика Японії носила ім’я…
- Танаки
- Хасімото
- Накасоне
- Йосіди
Вопрос: Доктрина Фукуди була проголошена у…
- 1957 р.
- 1977 р.
- 1985 р.
- 1987 р.
Вопрос: Який з «великих просторів» не згадується у працях «пізнього» К. Хаусхофера?
- «Пан-Європа»
- «Пан-Америка»
- «Велика Східна Азія»
- «Пан-Африка»
Вопрос: Який із перелічених нижче законів не відноситься до геополітики?
- Закон планетарного дуалізму, протистояння таласократії та телурократії
- Закон посилення ролі простору в житті суспільства
- Закон циклічного розвитку світової історії
- Закон «синтезу» суходолу і моря на теренах «берегової зони»
Вопрос: Ж. Боден обґрунтовував переваги…
- Народів помірного поясу над південними народами
- Народів помірного поясу над північними народами
- Південних народів над північними
- Північних народів над південними
Вопрос: Який із наведених нижче типів геопросторів не згадує у своїх працях Г. Гегель?
- Плоскогір’я

- Гірські хребти
- Низовинні рівнини
- Узбережжя
Вопрос: «Рімленд» розташований …
- На півночі Сибіру
- На узбережжі Африки
- У Центральній Азії
- На узбережжі Євразії
Вопрос: Закон автаркії, висунутий Р. Челленом, визначає…
- Співвідношення між морськими та континентальними державами
- Космічну рівновагу
- Рівновагу між аграрним та індустріальним розвитком усередині держави
- Географічну стійкість
Вопрос: «Органістичну» теорію держави запропонував…
- К. Хаусхофер
- Ш. Монтеск’є
- П. В. де ла Бланш
- Ф. Ратцель
Вопрос: Геополітика «великого кийка» проводилася США щодо держав…
- Латинської Америки
- Європи
- Азії
- Океанії
Вопрос: За характером політичні технології поділяються на…
- Стратегічні й тактичні
- Функціональні та інструментальні
- Тиражовані й унікальні
- Нормативні та девіантні
Вопрос: Стратегія, що передбачає або усунення причин конфлікту, або досягнення ситуації
безконфліктних відносин сторін, за якої відновлення конфліктного протиборства було б неможливим
називається…

- Вирішенням конфлікту
- Врегулюванням конфлікту
- Витисненням конфлікту
- Рутинізацією конфлікту
Вопрос: Стратегія, зорієнтована на перенесення відповідальності за характер, наслідки та
перспективи вирішення конфліктної ситуації на вищий рівень влади, називається …
- Ініціаціацією конфлікту
- Врегулюванням конфлікту
- Витисненням конфлікту
- Рутинізацією конфлікту
Вопрос: Заява політичної позиції або вираз політичного протесту у творчій формі у вигляді вуличного
сектаклю, до безпосередньої участі в якому залучаються звичайні глядачі та перехожі, називається…
- Флеш-мобом
- Перфомансом
- Хеппенінгом
- Проривною акцією
Вопрос: Політична криза, зумовлена неефективністю діяльності політичних інститутів при виконанні
своїх завдань, називається…
- Кризою проникнення
- Кризою розподілу
- Кризою легітимності
- Урядовою кризою
Вопрос: Інформаційно-психологічний вплив, що здійснюється шляхом передачі інформації через
позачуттєве, неусвідомлене сприйняття називається…
- Психотропним
- Психогенний
- Психотронним
- Психоаналітичним
Вопрос: Який із наведених типів конфліктів НЕ виділяв А.Раппопорт у своїй відомій класифікації
політичних конфліктів за характером протиборства сторін?
- Конфлікти-битви
- Конфлікти-дебати

- Конфлікти-ігри
- Конфлікти-маневри
Вопрос: Переглянувши телепередачу про політика, де його нещадно критикують, людина шукає
додаткову інформацію в мережі Інтернет, аби розібратися в ситуації та скласти для себе об'єктивну
картину. Яка стратегія захисту від маніпулювання використана в цьому випадку?
- Блокування
- Управління
- Затаювання
- Відхід
Вопрос: У якій статті Договору про утворення Європейського Союзу узагальбнено європейські
цінності?
- Такої статті немає
- Стаття 26
- Стаття 6
- Стаття 1
Вопрос: Легенда іміджу – це:
- неочевидні якості іміджу, свого роду репутація особистості;
- відображення сприйняття особистості, характеру і поведінки політика;
- фіксація соціальних очікувань щодо політика, його соціально значущі характеристики;
- відображення ділових якостей політика
Вопрос: Портретний прототип іміджу – це:
- відображення сприйняття особистості, характеру і поведінки політика;
- фіксація соціальних очікувань щодо політика, його соціально значущі характеристики;
- відображення ділових якостей політика;
- неочевидні якості іміджу, свого роду репутація особистості
Вопрос: Професійний прототип іміджу – це:
- відображення ділових якостей політика;
- неочевидні якості іміджу, свого роду репутація особистості;
- відображення сприйняття особистості, характеру і поведінки політика;
- фіксація соціальних очікувань щодо політика, його соціально значущі характеристики;
Вопрос: Соціальний прототип іміджу – це:

- відображення сприйняття особистості, характеру і поведінки політика;
- фіксація соціальних очікувань щодо політика, його соціально значущі характеристики;
- відображення ділових якостей політика;
- неочевидні якості іміджу, свого роду репутація особистості
Вопрос: Довіра як індикатор культури політичного процесу формується та функціонує у таких видах:
- Постійна, непостійна, періодична, ситуативна
- Дифузна, специфічна, дифузно-специфічна, специфічно-дифузна
- Дифузна, специфічна, неспецифічна
- Стабільна, нестабільна, неспецифічна, специфічна
Вопрос: Внутрішньопартійна демократія як індикатор культури партійної діяльності в сучасній
політичній науці розуміється як…
- Функція партії; завдання партії; ресурс партії
- Характеристика партії; репрезентативність внутрішньої структури партії; роль лідера в партії
- Дисфункція політичної партії; репрезентативність внутрішньої структури партії; функція партії
- Необхідність; джерело відтворення партії; бажаний стан
Вопрос: У структурі міфів виборчої кампанії особливе місце належить псевдоміфам. Яку функцію вони
виконують в контексті культури електорального процесу?
- Перетворення виборця на «інформаційного раба»
- Перетворення виборця на «інформаційного раба» на період виборчої кампанії
- Маніпулювання свідомістю виборця
- Пізнавальну
Вопрос: Екстрадиція – це…
- передача доказів із кримінальної справи іноземній державі
- видача фізичної особи іншій державі
- надання згоди на обов’язковість міжнародного договору
- відмова від видачі фізичної особи іншій державі
Вопрос: Міжнародний кримінальний суд притягає до відповідальності тільки
- держави та фізичних осіб
- фізичних осіб та організації
- фізичних осіб
- організації

Вопрос: Геноцид – це міжнародний злочин, що…
- полягає в політиці расової дискримінації та гнобленні стосовно будь-якої групи населення
- здійснюється з наміром знищити повністю або частково окрему групу населення за
національною, етнічною, расовою чи релігійною належністю
- означає будь-які розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, основані на ознаках раси,
кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою або наслідком яких є
знищення або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини
та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших сферах
суспільного життя
- здійснюється з наміром обмеження права будь-якої групи населення за політичною,
національною чи релігійною належністю
Вопрос: Вимагати припинення міжнародного злочину та ліквідації його наслідків має право:
- будь-яка держава
- держава, яка потерпає від злочину
- лише країни Великої Вісімки
- лише країни, що мають постійні місця в Раді Безпеки
- ООН
Вопрос: За Дж. Гіббсоном (1990-ті рр.) толерантність як одна з цінностей в структурі політичної
культри насамперед забезпечує…
- Вільну конкуренцію політичних партій на виборах та свободу вибору
- Обережне ставлення до будь-якої аргументації щодо тих або інших демократичних символів
- Персоніфікацію політичних інститутів
- Інституціональну дисфункцію
Вопрос: На сторінках якого періодичного фахового видання відбувалися дискусії навколо концепту
«політична культура» у 1990-х рр.?
- American Political Science Review
- European Journal of Law and Political Sciencеs
- Political Geography
- Гілея
Вопрос: З яких частин складається соціологічна теорія О. Конта?
- Соціальна статика і соціальна динаміка
- Соціальна філософія і соціальна психологія
- Макросоціологія і мікросоціологія

- Теоретична та емпірична соціологія
Вопрос: Позитивізм – це…
- Певний образ-схема станів та процесів, якби вони проходили без відхилень і перешкод, яка
розглядається як найбільш зручний спосіб упорядкування емпіричного матеріалу
- Стан суспільства, за якого певне коло його громадян, знаючи про існування обов’язкових норм,
ставиться до них негативно або байдуже.
- Соціологічний напрям, головна особливість якого полягає у відмові від абстрактних міркувань про
суспільство, створенні позитивної, тобто заснованої на досліді соціологічної теорії, яка повинна бути
такою ж доказовою і загальнозначимою, як і природничі теорії
- Концепція західної соціології, в рамках якої суспільство розглядається як система взаємозалежних
частин, кожна з яких має вплив на функціонування цілого
Вопрос: Закон «рівної свободи» ефективного функціонування суспільства, сформульований
Г.Спенсером передбачає…
- Існування у суспільстві «обов’язкової благодійності», тобто державного перерозподілу суспільних
коштів на користь малозабезпечених
- Держава, як вільна організація, що охороняє вільних індивідів, не повинна займатися
комерційним законодавством, керувати релігійними установами, благодійними товариствами
- Кожен індивід має право реалізувати свої здібності та прагнення у відповідності з поставленими
цілями, однак не порушуючи при цьому свободу інших індивідів
- Держава, як вільна організація, що охороняє вільних індивідів, не має втручатися в економічне та
приватне життя людей
Вопрос: Хто із соціологів класичного періоду намагався реалізувати свої таланти у сфері практичної
політики?
- О. Конт
- Г. Спенсер
- Е. Дюркгейм
- М. Вебер
Вопрос: Поведінку людей у повсякденному житті вивчає…
- Макросоціологія
- Мікросоціологія
- Соціальна психологія
- Соціальна етика
Вопрос: Хто є автором моделі соціальної системи, що отримала назву «Система AGIL»?
- Р. Мертон

- Р. Дарендорф
- Т. Парсонс
- Е. Дюркгейм
Вопрос: Сукупність прийомів, операцій і процедур теоретичного та емпіричного пізнання соціальної
реальності називається…
- Методом соціології
- Соціологічним дослідженням
- Методом аналізу емпіричних даних
- Методологією дослідження
Вопрос: До центрального організаційно-правового рівня органів виконавчої влади належать:
- Кабінет Міністрів України та Президент України
- Президент України та місцеві державні адміністрації
- Місцеві державні адміністрації
- Міністерства, державні комітети
Вопрос: До вищого організаційно-правового рівня органів виконавчої влади належить…
- Президент України
- Кабінет Міністрів України
- Місцева державна адміністрація
- Міністерство
Вопрос: Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу:
- Опосередковано та без міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
- Безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
- Періодично через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
- Опосередковано та періодично через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
Вопрос: Правові норми у державно-управлінській діяльності виступають:
- Засобом регламентації системи виконавчої влади як у структурному, так і функціональному
аспектах
- Засобом впливу на законодавчу владу
- Засобом впливу на судову владу
- Засобом впливу на законодавчу та судову владу

Вопрос: Посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету Міністрів України
визначається:
- Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України
- Президентом України
- Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України
- Прем’єр-міністром України
Вопрос: Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:
- Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України; відставки
Прем’єр-міністра України; смерті Прем’єр-міністра України
- Формування нового складу Кабінету Міністрів України
- Уточнення складу Кабінету Міністрів України
- Розширення складу Кабінету Міністрів України
Вопрос: Який науковий напрямок займається дослідженням даних проблем: 1. Обмеження
неконтрольованого наростання і розмноження семіотичних структур (текстів, дискурсів,
інформаційних потоків), яке зараз йде в геометричній проґресії і може мати фатальні,
непередбачувані наслідки. 2. Проблема автоматичної поведінки, яка програмується певними
текстовими потоками (дискурсами)?
- Медіафілософія
- Медіапсихологія
- Медіаекологія
- Медіаісторія
Вопрос: Які ідеї висловив у своєму творі «Ареопагітика» Дж.Мільтон?
- Ідеалізація аристократичної форми правління
- Істина концентрується поблизу центру влади, який є недоторканим для преси
- Інформація для широкого загалу повинна проходити цензуру і відповідати державній ідеології
- Ідеї вільного ринку ідей, критика цензури та практики ліцензування
Вопрос: Події, явища, які відбувалися або відбуваються насправді, різноманітні сторони, властивості,
відносини об’єктів, що вивчаються – це:
- Факти
- Факти дійсності
- Наукові факти
- Факти журналістського розслідування

Вопрос: Представники якої теорії порівнюють журналістів з «духовними пастирями»?
- Державницької
- Ринкової
- Соціально-відповідальної
- Ліберальної
Вопрос: Д.Розен, Д.Кері, Я.Шаффер, Л.Фрідленд є представниками
- Концепції соціально-відповідальної журналістики
- Ліберальної теорії
- Ринкової теорії
- Концепції громадянської журналістики
Вопрос: Згідно з якою теорією жодне медійне повідомлення не впливає на людину таким чином,
щоби вона беззастережно перейняла його послання в якості власної позиції?
- Теорією «шкіри»
- Теорією поміркованого впливу
- Теорією Мак-Комбса
- Настановчою теорією
Вопрос: Прикладом якого матеріалу є наведений уривок?
- 24 січня у м. Івано-Франківськ здійснено напад на прем’єр-міністра України В.Януковича. Як
повідомила прес-секретар прем’єр-міністра України Ганна Герман, глава Уряду прокоментував
інцидент, що стався сьогодні у Івано-Франківську. «… Я, як політик, за весь час передвиборчої
кампанії не сказав на адресу моїх опонентів жодного образливого слова… Мені дуже шкода молодих
людей, що так зі мною вчинили. Але до них у мене немає питань. Натомість є питання до вождів, до
оточення Ющенка, яке підштовхнуло
- Інформаційно-аналітичний
- Публіцистичний
- Темник
- Прес-огляд
Вопрос: Порівнюючи політичні системи, Г. Алмонд та Б. Пауел (1966), використовували категорію
внутрішньосистемної автономії, яка означає
- Ступінь диференціації політичних інститутів, інструментів політичної участі та політичного
контролю
- Характер рівноваги між політичними інститутами, інструментами політичної участі та політичного
контролю

- Динаміку політичних інститутів, інструментів політичної участі та політичного контролю
- Еволюцію політичних інститутів, інструментів політичної участі та політичного контролю
Вопрос: Порівнюючи виборчі системи, Д. Рае використовує такі незалежні змінні
- Форма балотування, тип виборів, кількість конкурентів у кожному окрузі
- Вид балотування, тип виборів, кількість конкурентів у кожному окрузі, загальна кількість
представників у законодавчому органі
- Структура балотування, тип виборів, кількість конкурентів у кожному окрузі, загальна кількість
представників у законодавчому органі
- Структура балотування, тип виборів, загальна кількість представників у законодавчому органі
Вопрос: Індекс демократичної дії Нейбауера передбачає вимірювання такого індикатора як
“інформаційна рівність”, який обчислюється за формулою
- Кількість державних газет х (середній тираж/кількість жителів столиці)
- Кількість урядових газет х (середній тираж/кількість жителів карїни)
- Кількість газет всіх форм власності х (середній тираж/кількість жителів столиці)
- Кількість ЗМІ х (середній тираж/кількість жителів столиці)
Вопрос: Першим досвідом компаративного емпіричного аналізу політичного розвитку було
дослідження, опубліковане в «American Sociological Review» у 1963 р. Його автором був
- Ф. Катрайт
- С. Ліпсет
- Р. Даль
- Т. Адорно
Вопрос: Для емпіричного аналізу взаємозв’язку демократії і соціально-економічних умов Т. Ванханен
використовує авторський індекс владних ресурсів – IPR (index of power resources), який вимірюється
за формулою
- IPR = IOD + IKD + FF / 10000
- IPR = IOD x IKD x FF / 10000
- IPR = IOD - IKD - FF / 10000
- IPR = IOD x IKD x FF / 100
Вопрос: Порівняння умов демократизації здійснюється в рамках таких моделей:
- Концепція умов демократизації А. Лейпгарта; соціальні умови демократії; історичні умови
демократії; багатофакторні концепції умов демократії
- Концепція умов демократизації С. Хантінгтона; економічні умови демократії; соціокультурні
умови демократії; багатофакторні концепції умов демократії

- Концепція умов демократизації С. Ліпсета; економічні умови демократії; історичні умови
демократії; багатофакторні концепції умов демократії
- Концепція умов демократизації А. Пшеворського; геополітичні умови демократії; історичні умови
демократії; монофакторні концепції умов демократії
Вопрос: Порівнюючи процеси переходу від авторитаризму/тоталітаризму до демократії, у
порівняльній політології розрізняють такі типи кризи як вихідного моменту переходу
- Криза ідеології режиму, криза економічного розвитку, політична криза
- Криза легітимації авторитарного режиму, криза соціально-економічного розвитку, політична
криза
- Криза авторитарного режиму, криза економічного розвитку, політична криза
- Криза легітимації авторитарного режиму, криза економічного розвитку, політична криза
Вопрос: Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим
доступом, набирають чинності:
- З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами
- З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не
раніше дня їх опублікування
- Через 10 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами
- Через 10 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами,
але не раніше дня їх опублікування
Вопрос: «Сукупність методів та засобів здійснення державної влади, а також рівень політичної
свободи в суспільстві та характер правового стану особи» - це:
- Політико-правовий режим
- Політична система
- Політична культура
- Система державного управління
Вопрос: Метою поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову є:
- Раціональна й ефективна організація державної влади
- Забезпечення принципу народовладдя
- Забезпечення взаємодії, взаємних стримувань та противаг між гілками влади
- Розмежування повноважень між різними органами державної влади та недопущення
привласнення повноти державної влади однією з гілок влади
Вопрос: Якого поняття стосується таке визначення: «Установа, ланка державного апарату, яка бере
участь у здійсненні функцій держави і наділена для цього державно-владною компетенцією»?
- Механізм держави

- Політична організація
- Політична система держави
- Орган держави
Вопрос: Назвіть автора класичної теорії розподілу державної влади, яка була розроблена в його праці
«Про дух законів»:
- Вебер М.
- Сорокін П.
- Монтеск’є Ш.Л.
- Гумплович Л.
Вопрос: Основними компонентами процесу навчання суспільно-політичних дисциплін у школі є:
- Цілі, зміст навчання, організація навчального процесу, пізнавальні можливості учнів, результати
навчання
- Форми, методи, методичні прийоми та засоби навчання
- Шкільні лекції, семінари, практичні, лабораторні заняття, екскурсії
- Принципи навчання, моніторинг якості освіти, пошук ефективних моделей навчання
Вопрос: Визначте тип сприйняття учнем інформації, який характеризується схильністю до
узагальненого сприйняття явищ, відтворенням цілісного образу, виділенням головних рис:
- Аналітичний
- Синтетичний
- Емоційний
- Аналітико-синтетичний
Вопрос: За характером і рівнем пізнавальної діяльності учнів виділяють наступні методи:
- Продуктивний та репродуктивний
- Словесний, наочний, практичний
- Пояснювально-ілюстративний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький
- Аналітичний, синтетичний, індуктивний, аналогії
Вопрос: Навчання старшими учнями молодших передбачає наступна система навчання:
- Белл-ланкастерська
- Батавська
- Мангеймська
- Дальтон-план

Вопрос: Класичну типологію уроків (урок повідомлення нових знань, урок повторення й узагальнення,
урок перевірки знань учнів, комбінований урок) запропоновано:
- В. Вернадським
- В. Карцовим та П. Лейбенгрубом
- О. Вагіним
- П. Горою
Вопрос: Вперше характеристику трьох груп учнів відповідно до пізнавальних здібностей розробив:
- В. Карцов
- П. Лейбенгруб
- О. Пометун
- П. Гора
Вопрос: Чи може бути обмежене право на свободу слова та думки, вільне висловлення своїх поглядів
і переконань, в Україні?
- Не може бути обмежене
- Може бути обмежене за рішенням Конституційного Суду України
- Може бути обмежене в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності та громадського
порядку
- Може бути обмежене у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України
Вопрос: Які способи надходження справи до Міжнародного кримінального суду?
- Прокурор Міжнародного кримінального суду може ініціювати розслідування
- Рада Безпеки ООН може ініціювати розслідування
- Генеральна Асамблея ООН може просити Прокурора Міжнародного кримінального суду про
розслідування одного або більше злочинів
- Спеціалізовані комітети ООН можуть просити Прокурора Міжнародного кримінального суду про
розслідування одного або більше злочинів
Вопрос: Право характеризується як можливість мислити і діяти у відповідності зі своїми
переконаннями, ставлення до добра, зла, справедливого, несправедливому – свобода ...
- Слова
- Думки
- Совісті
- Творчості
Вопрос: Презумпція невинуватості є ...

- Гарантією здійснення правосуддя
- Гарантією права
- Принципом права
- Функцією права
Вопрос: Закон не має зворотної сили, якщо ...
- Встановлює відповідальність
- Реалізує відповідальність
- Усуває відповідальність
- Пом’якшує відповідальність
Вопрос: Зобов’язання держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 р. полягають у ...
- Гарантуванні кожному, хто поважає Конвенцію, дотримання всіх прав і свобод людини
- Гарантуванні розгляду у Верховному Суді України скарг на порушення конституційних прав і
свобод
- Гарантуванні кожному, хто перебуває під юрисдикцією держав-учасниць Конвенції, прав і свобод,
визначених у Конвенції і додаткових протоколах до неї
- Гарантуванні виключно громадянам держави-учасниці Конвенції прав і свобод, визначених у
Конвенції і додаткових протоколах
Вопрос: Який спеціальний Закон України регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком
держави виконати рішення Європейського Суду з прав людини у справах проти України?
- Закон України “Про прокуратуру”
- Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав
людини”
- Кримінальний кодекс України
- Кримінальний процесуальний кодекс України
Вопрос: Яке з перелічених прав НЕ захищене Конвенцією про захист прав людини і основоположних
свобод?
- Право на життя
- Право на шлюб
- Право на достатній життєвий рівень
- Право на справедливий суд
Вопрос: У результаті голосування голоси виборців розподілились наступним чином: за кандидата А –
30 тис. голосів; за кандидата Б – 70 тис. голосів; за кандидата В – 80 тис. голосів; за кандидата Г – 20

тис. голосів. Який кандидат став переможцем виборів за мажоритарною системою відносної
більшості?
-А
-Б
-В
-Г
Вопрос: Які з типів виборчих систем за ознакою пропорційності відносять до дискримінаційних
систем?
- Виборчі системи, які достатньо чітко відображають структуру преференцій виборців, виражену в
акті голосування
- Виборчі системи, в яких процес розподілу місць в парламенті характеризують, як щось середнє
між пропорційністю, яку пропонують системи пропорційного представництва, і мажоритарністю,
притаманною мажоритарним виборчим системам
- Виборчі системи, які вирізняються нижчим рівнем пропорційності, більш середнім рівнем пункту
перелому чи середньою величиною фактору зменшення ефективної кількості партій
- Виборчі системи, які не відповідають структурі преференцій виборців і зумовлюють значну
підпрезентацію малих партій
Вопрос: В одномандатному виборчому окрузі проголосувало 360 000 виборців. Вони обирали серед 6
кандидатів від 4 партій. Голоси розподілились наступним чином: А (від партії R) – 10 000; Б (від партії
R) – 3 000; В (від партії S) – 216 000; Г (від партії D) – 5 500; Д (від партії V) – 6 000; Ж ( від партії S) – 119
500. Переміг кандидат B (від партії S). За якою системою могли проводитися вибори?
- Мажоритарною системою відносної більшості
- Мажоритарною системою абсолютної більшості
- Мажоритарною системою фіксованого відсотка голосів
- Або за мажоритарною системою відносної більшості, або мажоритарною системою абсолютної
більшості
Вопрос: Скільки голосів виборців необхідно для отримання одного мандату (з 15) за квотою Друпа,
якщо за результатами голосування партія А набрала 85 тис. голосів виборців, партія Б — 190 тис.,
партія В — 310 тис., партія Г — 105 тис., партія Д — 215 тис., партія Е — 65 тис.?
- 90 031
- 55 299
- 60 005
- 61 626
Вопрос: Скільки мандатів (з 11) отримає партія А за методом дільників Сент-Лагюе, якщо за
результатами виборів партія А здобула 110 000 голосів виборців, партія Б – 91 000, партія В – 79 000,
партія Г – 60 000?

-6
-5
-4
-3
Вопрос: Який показник ефективної кількості парламентських партій, якщо за результатами виборів у
парламенті країни N партія А здобула 41,25 % мандатів, Б – 27,7 %, В – 13 %, Г – 5,1 % мандатів?
- 1,9
- 2,1
- 3,7
- 4,2
Вопрос: Який найоптимальніший варіант рішення за правилом Кондорсе, якщо на голосування групи
з 36 осіб було винесено чотири альтернативних варіанти рішень: А, Б, В, Г та запропоновано їм
розставити преференції, які розподілились наступним чином: (1) 14 осіб віддали першу преференцію
варіанту А, другу – варіанту Б, третю – варіанту В; четверту – варіанту Г; (2) 12 осіб віддали першу
преференцію варіанту Б, другу – Г, третю – А; четверту – варіанту В; (3) 10 осіб віддали першу
преференцію варіанту В, другу – А, третю – Б; четверту – варіанту Г?
-А
-Б
-В
-Г
Вопрос: Який найоптимальніший варіант рішення за правилом Борда, якщо на голосування групи з 30
осіб було винесено чотири альтернативних варіанти рішень: А, Б, В, Г, та запропоновано їм розставити
преференції, які за результатами голосування преференції розподілились наступним чином: (1) 10
осіб віддали першу преференцію варіанту А, другу – варіанту Б, третю – варіанту В; четверту –
варіанту Г; (2) 8 осіб віддали першу преференцію варіанту В, другу – Г, третю – А; четверту – варіанту
В; (3) 7 осіб віддали першу преференцію варіанту Б, другу – В і третю – А; четверту – варіанту Г; (4) 5
осіб віддали першу преференцію варіанту В, другу – А, третю – Б; четверту – варіанту Г?
-А
-Б
-В
-Г
Вопрос: Функціональні суб’єкти політики – це:
- Ті суспільні інститути, які не виконують політичну функцію постійно, а беруть участь у політиці
лише ситуативно, за певних умов

- Політичні інститути, які беруть участь у боротьбі за владу, здійснюють на неї тиск, реалізують
владу
- Соціальні спільноти, які беруть участь у боротьбі за владу трансформовано, через утворення
політичних сил, що представляють їх інтереси
- Правильна відповідь відсутня
Вопрос: Морально-правовий (нормативний) спосіб врегулювання політичних конфліктів має місце
тоді, коли:
- Між сторонами конфлікту існує згода стосовно вибору моральних і правових норм
- Сильніша сторона намагається придушити слабшу сторону й нав’язати їй свою волю
- Усі зацікавлені сторони, незалежно від стану і статусу, встановлюють взаємовідносини, прийнятні
для всіх, що відповідають індивідуальним поглядам кожної сторони
- Кожна із сторін, забуваючи про свої попередні цілі і цінності, знаходять нові – взаємоприйнятні
Вопрос: Урядова криза як одна з крайніх форм прояву політичного конфлікту виражається у тому, що:
- Рішення парламенту не співпадають з волею більшості громадян країни чи впродовж
встановленого терміну однієї сесії не можуть розпочатися його пленарні засідання
- Фактично припиняється дія Основного закону держави, що викликає потребу перегляду і якісної
зміни попередньої Конституції
- Уряд втратив авторитет і неспроможний розв’язувати поставлені перед ним управлінські
завдання
- Усе перераховане
Вопрос: Теоретичний підхід до визначення типології держави, який характеризує якісно новий етап
організації влади (головними її ознаками є: організація політичної влади більшості населення країни;
забезпечення реального здійснення основних прав і свобод людини та громадянина; задоволення
загальнолюдських потреб на засадах гуманізму і справедливості; існування приватної, державної та
комунальної форм власності; наявність різних соціальних груп, прошарків населення та створення
умов для їх консолідації і солідарності) – це…
- Формаційний підхід
- Цивілізаційний підхід
- Держава соціально-демократичної орієнтації
- Концепція держави «загального добробуту»
Вопрос: Система вихідних теоретичних положень, яка є основою дослідницького пошуку, в процесі
якого прийняті вихідні положення перевіряють, розвивають, коригують, а за необхідності –
відкидають (зміна чи модернізація теоретичних положень) – це…
- Теорія
- Парадигма

- Концепція
- Гіпотеза
Вопрос: Хто був засновником конструктивістської теорії нації?
- Б.Андерсон
- Е. Сміт
- Ф. Фукуяма
- І. Варзар
Вопрос: Концепція «мінімальної держави» приманна ідеології…
- Анархізму
- Соціалізму
- Нацизму
- Лібералізму
Вопрос: Який із цих видів науково-дослідницької роботи студентів є необов’язковим?
- Підготовка рефератів
- Написання курсових робіт
- Участь у наукових гуртках
- Написання дипломної роботи
Вопрос: Засновником федеративної концепції Європи є…
- Мішель Монтень
- Герцог де Сюллі
- Жан Жак Руссо
- Віктор Гюго
Вопрос: Першим теоретиком ревізії марксизму виступив…
- Ф. Лассаль
- О. Бланкі
- Е. Бернштейн
- К. Каутський
Вопрос: Праця «Про свободу» належать перу…
- Д. Гюма
- Д. Ріккардо

- Д.С. Мілля
- Д. Оуену
Вопрос: Теоретиком анархо-комунізму вважають…
- Ж.П. Прудона
- М. Бакуніна
- П. Кропоткіна
- Н. Махно
Вопрос: Ідея тисячолітнього Рейху була висунута…
- Ф. Ніцше
- О. фон Басмарком
- А. Розенбергом
- А. Гітлером
Вопрос: Принцип демократичного централізму як основи побудов партіх та держави був
обґрунтований…
- К. Марксом
- В. Леніним
- І. Сталіном
- Л. Троцьким
Вопрос: Концепція «демократичного елітизму» належить авторству…
- В. Парето
- Г. Моски
- Й. Шумпетера
- М.Ж.А.Н. де Кондорсе
Вопрос: В якому судженні виражена основна функція держави з позицій лібералізму?
- Захищати права і свободи громадян
- Узгоджувати класові інтереси
- Забезпечувати економічне зростання
- Розподіляти суспільні блага
Вопрос: В якому судженні виражена основна функція держави з позиції соціал-демократії?
- Захищати інтереси правлячої еліти

- Справедливо розподіляти суспільні ресурси
- Забезпечувати домінування в геополітичному просторі
- Всі відповіді правильні
Вопрос: На думку О.Тоффлера, домінуючим фактором влади є…
- Знання
- Насильство
- Багатство
- Криза
Вопрос: Редукція в ідеології – це…
- Поширення ідеології серед певної страти
- Поширення ідеології
- Зведення до мінімуму суперечливих елементів
- Процес розвитку ідеології
Вопрос: Основою фундаменталізму є…
- Повернення до першоджерел та поділ на «своїх» і «чужих»
- Фундаментальний перерозподіл власності
- Релігійність
- Політичний поділ
Вопрос: Фундаменталізм буває:
- Тільки релігійним
- Політичним, економічним, релігійним, націоналістичним
- Тільки політичним
- Державно-політичним
Вопрос: Яким методом користуються вчені для отримання інформації під час прямої реєстрації подій
свідками?
- Спостереження
- Опитування
- Математичне моделювання
- Контент-аналіз
Вопрос: Моделювання – це метод дослідження, який передбачає:

- Побудову та вивчення моделей реально існуючих явищ або процесів політичного з метою
визначення або покращення його характеристик
- Відображення результатів дослідження політичного в точних поняттях або судженнях;
- Мислене конструювання поняття про об'єкт (про політичне), який не існує і нездійснений в
реальності, але такий, якому є прообрази в дійсності
- Перехід від окремих фактів політичного життя суспільства до ототожнення їх в думках
Вопрос: Випадкова вибірка – це…
- Вибірка, отримана випадковим відбором елементів без поділу їх на частини або групи
- Вибірка, для якої елементи генеральної сукупності відбираються через деякий інтервал
- Вибірка, у яку випадковим чином вибираються елементи з типових груп, на які за деякою
ознакою поділяється генеральна сукупність
- Вибірка, у яку випадковим чином потрапляють не елементи груп, а власне групи, які потім
суцільно досліджуються
Вопрос: Закон, сформульований О. Контом, називається законом…
- Соціальних фактів
- Трьох стадій
- Соціальної дії
- Соціальної мобільності
Вопрос: Культурний релятивізм – це…
- Погляд на суспільство, при якому певна група та її культура вважаються центральною
- Визнання за «іншими» культурами тих чи інших інтерпретацій культурних зразків і розуміння
причини таких модифікацій
- Коли культури співіснують і не заважають одна одній і не змішуються
- Коли культури активно тіснять одна одну, оскільки кожна експансивно прагне зайняти домінуюче
становище і насадити у суспільстві свої цінності та стандарти
Вопрос: Хто є автором теорії суспільства ризику?
- В. Ростоу
- Д. Аптер
- У.Бек
- І. Валлерстайн
Вопрос: Хто автор теорії макдональзизованого суспільства?
- Е. Гідденс

- Дж. Рітцер
- А. Франк
- Х. Булл
Вопрос: Хто автор теорії багатоскладного суспільства?
- Е. Гідденс
- А. Лейпхарт
- В. Ростоу
- С. Хантінгтон
Вопрос: Хто автор теорії глобального суспільства?
- У. Бек
- М. Кастельс
- Х. Булл
- І. Валлерстайн
Вопрос: Хто автор концепції "колективного несвідомого"?
- З. Фрейд
- Г. Лассуел
- Е. Фром
- К. Юнг
Вопрос: Хто автор теорії комунікативної раціональності?
- Ю. Хабермас
- Ж. Бодрійяр
- Ж.-П. Сартр
- Г. Маркузе
Вопрос: Хто з учених не представляє теорію секюризації?
- Б. Бузан
- О. Вівер
- П. Бурд’є
- Д. Біго
Вопрос: Хто автор теорії політичного утилітаризму?
- М. Бакунін

- Дж. Бентам
- Ч. Тейлор
- Р. Нозік.
Вопрос: Хто засновник американської школи політичного реалізму?
- Р. Нібур
- Дж. Кеннан
- А.Шлезінгер-мол.
- Г. Моргентау
Вопрос: Хто автор теорії справедливого розподілу?
- К. Шмітт
- Л. фон Мізес
- Р.Нозік
- М. Фрідман
Вопрос: До “галузевих” політико-географічних дисциплін відносяться:
- Валеологічна географія
- Біхевіористська географія
- Військово-політична географія
- електоральна географія
Вопрос: Концепція географічного детермінізму базується на:
- Впливі природних умов на розвиток держави
- Поясненні расових відмінностей
- Поясненні економічних відмінностей розвитку держави
- Поясненні соціальних відмінностей
Вопрос: Геополітика - наука, яка займається вивченням:
- Держави як живого організму
- Природи
- Економіки
- Політики
Вопрос: Євразійське вчення базується на постулаті, що:
- Росія повинна орієнтуватися на Захід

- Росії призначено особливий історичний шлях
- Росія повинна орієнтуватися на Південь
- Росія повинна орієнтуватися на Північ
Вопрос: Кордони в геополітиці це:
- Своєрідний символ
- Лінія, яка фіксує межі державної території
- Межі, які визначають простір, на який поширюється національний суверенітет
- Історичні межі держави
Вопрос: Основним об’єктом геополітичних досліджень виступає:
- Політична система держави
- Географічне середовище держави
- Військова могутність держави
- Територія країни
Вопрос: Контроль над якою з геополітичних зон дає можливість за Макіндером для світового
панування?
- Над Світовим океаном
- Над Хартлендом
- Над внутрішнім півмісяцем
- Над зовнішнім півмісяцем
Вопрос: Геостратегія це:
- Розвиток геополітичного простору планети
- Використання державою просторових факторів
- Генеральна лінія поведінки держав на світовій арені
- Стратегічне планування політичної діяльності
Вопрос: Що таке анексія?
- Насильне приєднання державою території іншої держави або народу, а також насильне
утримання того або іншого народу в межах чужої держави Об'єднання держав або організацій на
основі договірних зобов'язань
- Напрям географічної науки, який досліджує просторові (територіальні) аспекти конфліктних
ситуацій на планеті
- Частина території держави (держава), повністю оточена іншою державою.

- Що таке анклав?
- Насильне приєднання державою території іншої держави або народу, а також насильне
утримання того або іншого народу в межах чужої держави Об'єднання держав або організацій на
основі договірних зобов'язань
- Напрям географічної науки, який досліджує просторові (територіальні) аспекти конфліктних
ситуацій на планеті
- Частина території держави (держава), повністю оточена іншою державою.
Вопрос: Що таке альянс?
- Насильне приєднання державою території іншої держави або народу, а також насильне
утримання того або іншого народу в межах чужої держави +Об'єднання держав або організацій на
основі договірних зобов'язань
- Напрям географічної науки, який досліджує просторові (територіальні) аспекти конфліктних
ситуацій на планеті
- Частина території держави (держава), повністю оточена іншою державою.
Вопрос: Що таке демаркація?
- Друга стадія проведення державного кордону, що полягає у нанесенні його лінії на
дрібномасштабних картах
- Лінія, яка встановлює межі державної території та має відповідний міжнародно-правовий статус.
- Термін, що застосовувався до самоврядних чстин колишньої Британської імперії
- Завершальна стадія виділення державного кордону - фіксація його на місцевості та на детальних
топографічних картах
Вопрос: Що таке делімітація?
- Друга стадія проведення державного кордону, що полягає у нанесенні його лінії на
дрібномасштабних картах
- Лінія, яка встановлює межі державної території та має відповідний міжнародно-правовий статус.
- Термін, що застосовувався до самоврядних чстин колишньої Британської імперії
- Завершальна стадія виділення державного кордону - фіксація його на місцевості та на детальних
топографічних картах
Вопрос: Що таке експансія?
- Друга стадія проведення державного кордону, що полягає у нанесенні його лінії на
дрібномасштабних картах
- Лінія, яка встановлює межі державної території та має відповідний міжнародно-правовий статус.
- Розширення сфери впливу великих держав, що здійснюється економічними, військовими і
дипломатичними методами.

- Завершальна стадія виділення державного кордону - фіксація його на місцевості та на детальних
топографічних картах
Вопрос: Що таке метрополія?
- Союз окремих суверенних держав, найчастіше ситуативний (тимчасовий), створений переважно
для досягнення конкретних зовнішньополітичних і воєнних завдань
- Країни і території, які перебувають під владою іноземних держав, позбавлені політичної і
економічної самостійності і управляються на основі спеціального режиму
- Держава, що на певному історичному етапі володіє колоніями, тобто має залежні території
- Згідно з нормами міжнародного права, це спільне володіння двома або кількома державами
однією територією
Вопрос: Яка праця не належить У. Беку?
- Суспільство ризику. На шляху до другого модерну.
- Що таке глобалізація
- Космополітичний світогляд
- Нація-держава і насильство
Вопрос: Хто автор наукової праці "Макдональдизація суспільства"?
- У. Бек
- Е. Гідденс
- Ф. Джемесон,
- Дж. Рітцер
Вопрос: Хто автор праці "Демократія в багатоскладних суспільствах"?
- Х. Булл
- М. Фуко
- А. Лейпхарт
- Е Гідденс
Вопрос: Назвіть автора поняття "середовище ризику"
- Е. Гідденс
- У. Бек
- Ю. Хабермас
- М. Фуко
Вопрос: Яка праця не належить І. Валлерстайну?

- Сучасна світ-система
- Після лібералізму
- Занепад американської могутності в хаотичному світі
- Анархічне суспільство: дослідження проблеми порядку у світовій політиці
- Яка праця не належить Р. Барту?
- Міфології
- Основи семіології
- Археологія знання
- Система моди
Вопрос: Зрушення від двополюсного до поліцентричного трактування сучасного світового
співтовариства сформувалося у:
- 60-х роках
- 70-х роках
- 80-х роках
- 90-х роках
Вопрос: Формування уявлень про становлення однополярного світу підтверджують: Міжрелігійні
зіткнення
- Посилення тероризму
- Ісламський фундаменталізм
- Процес глобалізації
Вопрос: Що таке кондомініум?
- Союз окремих суверенних держав, найчастіше ситуативний (тимчасовий), створений переважно
для досягнення конкретних зовнішньополітичних і воєнних завдань
- Згідно з нормами міжнародного права, це спільне володіння двома або кількома державами
однією територією
- Країни і території, які перебувають під владою іноземних держав, позбавлені політичної і
економічної самостійності і управляються на основі спеціального режиму
- Держава, що на певному історичному етапі володіє колоніями, тобто має залежні території
Вопрос: Що таке конфедерація?
- Союз окремих суверенних держав, найчастіше ситуативний (тимчасовий), створений переважно
для досягнення конкретних зовнішньополітичних і воєнних завдань

- Країни і території, які перебувають під владою іноземних держав, позбавлені політичної і
економічної самостійності і управляються на основі спеціального режиму
- Держава, що на певному історичному етапі володіє колоніями, тобто має залежні території
- Згідно з нормами міжнародного права, це спільне володіння двома або кількома державами
однією територією
Вопрос: Що таке колонії?
- Союз окремих суверенних держав, найчастіше ситуативний (тимчасовий), створений переважно
для досягнення конкретних зовнішньополітичних і воєнних завдань
- Країни і території, які перебувають під владою іноземних держав, позбавлені політичної і
економічної самостійності і управляються на основі спеціального режиму
- Держава, що на певному історичному етапі володіє колоніями, тобто має залежні території
- Згідно з нормами міжнародного права, це спільне володіння двома або кількома державами
однією територією
Вопрос: Хто автор романтичної версії геополітики?
- Дж. Оруел
- Ж. Первулеско
- О. Хакслі
- Ю. Евола
Вопрос: Хто автор праці "Політика держав та їх географія"?
- Де Голль
- Ф.Петен
- Ж. Готтман
- А.Бенуа
Вопрос: Хто засновник журналу "Геродот"?
- Де Голль
- І. Лакост
- Ж. Готтман
- М. Фуше
Вопрос: Хто є автором позитивної політичної теорії?
- Г. Розенталь
- В.Райкер
- М. Олсон

- 4Д. Мюллер
Вопрос: Хто автор праці "Теорія ігор і економічна поведінка?
- О. Моргенштерн
- Дж. Неш
- Дж. фон Нейман
- Дж. Бьюкенен
Вопрос: Хто автори теорії очікуваної корисності?
- Дж. Неш - О. Моргенштерн
- Дж. фон Нейман - О. Моргенштерн
- Дж. фон Нейман - О. Дж. Неш
- Дж. фон Нейман - Р. Уман
Вопрос: Яка праця не належить С. Роккану?
- Поняття політичного
- Кліважі, партії та масова політика
- Партійні системи і розмежування виборців
- Політика територіальної ідентичності: дослідження європейського регіоналізму
Вопрос: Проблема ентропійності цивілізаційного розвитку полягає у:
- Кінечності його розвитку
- Незворотності соціально-економічних процесів
- Свободі освоювати та використовувати земні ресурси
- Смерті або трансформації цивілізації
Вопрос: Який із центрі світової могутності не виділявся Н. Спайкменом?
- Атлантичне узбережжя Північної Америки
- Європейське узбережжя
- Далекий Схід Євразії
- Африканське узбережжя
Вопрос: Хто увів в науковий обіг термін «геополітична економіка»?
- Дж. Еґнью
- Ф. Бродель
- Ж. Атталі

- Ф. Фукуяма
Вопрос: Коли було введено в науковий обіг термін «геополітична економіка»?
- у 1965 р.
- у 1975 р.
- у 1995 р.
- у 1985 р.
Вопрос: Хто з вчених не працював у циклічній парадигмі геополітики?
- М. Кондратьєв
- А. Тойнбі
- С. Хантінгтон
- Ж. Атталі
- Хто автор гіпотези «семи паралелей однополярного світового простору»?
- А. Страус
- Й. Галтунг
- Р. Арон
- З. Бжезінський
Вопрос: Хто автор праці "Початки радянської поведінки"?
- Дж. Геддіс
- Г. Алперовіц
- Д. Кеннан
- С. Коен
Вопрос: Принцип незастосування сили і загрози силою
- загальний принцип права
- спеціальний принцип права Європейського Союзу
- принцип міжнародного права
- галузевий принцип
Вопрос: Основоположні функції держави викладені у …
- Конституції України
- Постановах уряду
- Указах президента

- Рішеннях Верховної Ради
Вопрос: Міжнародний судовий орган, який розглядає індивідуальні звернення громадян
- Міжнародний Суд
- Європейський Суд з прав людини
- Економічний Суд СНД
- Нюрнберзький суд
Вопрос: Перехід населення будь якої території з одного громадянства в інше у зв’язку з передачею
території, на якій вона проживає, однією державою іншій називається
- оптація
- натуралізація
- репатріація
- трансферт
Вопрос: Припинення міжнародного договору здійснюється у формі
- пролонгації
- денонсації
- промульгації
- кооперації
Вопрос: Категорії населення держави:
- громадяни, іноземці, особи без громадянства
- чоловіче населення, жіноче населення
- повнолітні, неповнолітні, дієздатні, недієздатні
- дорослі, підлітки, діти
Вопрос: Які з перелічених органів входять в систему головних органів ООН?
- Економічний суд
- Рада Безпеки
- Всесвітній поштовий союз
- Міжнародний валютний фонд
Вопрос: Опублікування міжнародного договору всередині країни позначається терміном:
- денонсація
- промульгація

- пролонгація
- імплементація
Вопрос: Міжурядова спеціалізована організація ООН, основними цілями якої є сприяти зміцненню
миру і безпеки, сприяти співробітництву народів шляхом освіти, науки і культури незалежно від раси,
статі, мови або релігії
- ЮНІСЕФ
- ЮНІДО
- ЮНЕСКО
- ВООЗ
Вопрос: До спеціалізованих установ ООН відноситься
- ЕКОСОР
- ІНТЕРПОЛ
- Рада з опіки
- ЮНІСЕФ
Вопрос: Спеціалізовані установи ООН – це …
- самостійні установи
- органи ООН
- самостійні міжнародні організації, які тісно співпрацюють з ООН
- міжнародні неурядові організації
Вопрос: Система норм, яка є особливим елементом європейського права та регулює правовідносини,
пов’язані із забезпеченням свободи пересування громадян ЄС і громадян третіх країн в межах
шенгенського простору – це …
- шенгенські домовленості
- шенгенське законодавство
- шенгенське право
- шенгенська віза
Вопрос: У міжнародному праві осіб, що володіють подвійним громадянством називають
- апатридами
- біпатридами
- громадянами
- біженцями

Вопрос: Метою якого суверенного утворення є благодійність?
- «вільне місто» Трієст
- Ватикан
- Мальтійський орден
- Ліга Націй
Вопрос: Яка моделей інституту омбутсмена існує в Україні?
- урядова
- міжурядова
- президентська
- парламентська
Вопрос: В який міжнародний орган може звернутися індивід з приватної скаргою про порушення
своїх прав?
- в Економічну і соціальну раду ООН
- до Ради Безпеки ООН
- до Генерального Секретаря ООН
- в Комітет з прав людини ООН
Вопрос: Який орган має право виносити рішення про використання Збройних сил ООН?
- Генеральна Асамблея ООН
- Рада Безпеки ООН
- Економічна і соціальна раду ООН
- Міжнародний Суд ООН
Вопрос: Які суб’єкти міжнародного права є правостворюючими:
- держави і міжнародні міжурядові організації
- юридичні та фізичні особи
- неурядові міжнародні організації
- міжнародні господарські об'єднання
Вопрос: Педагогічне спостереження це:
- викладання побудоване на значному арсеналі різноманітних джерел;
- метод дослідження предметів і явищ об’єктивної дійсності у тому вигляді, в якому вони існують;
- засудження насильства, жорстокості, війн, шовінізму, ксенофобії, расизму;

- плюралізм думок, поглядів, бачення суспільних явищ.
Вопрос: Формуючий (перетворюючий) експеримент це:
- метод пізнання, за допомогою якого в природних чи штучно створених контрольованих і
керованих умовах досліджуються явища дійсності;
- викладання побудоване на значному арсеналі різноманітних джерел;
- засудження насильства, жорстокості, війн, шовінізму, ксенофобії, расизму;
- плюралізм думок, поглядів, бачення суспільних явищ.
Вопрос: Що означає інтегрований підхід до викладання у школі:
- викладання побудоване на значному арсеналі різноманітних джерел;
- засудження насильства, жорстокості, війн, шовінізму, ксенофобії, расизму;
- плюралізм думок, поглядів, бачення суспільних явищ
- висвітлення у змісті навчання тісного взаємозв’язку усіх сфер людського буття.
Вопрос: Історичний образ це:
- метод дослідження предметів і явищ об’єктивної дійсності у тому вигляді, в якому вони існують;
- викладання побудоване на значному арсеналі різноманітних джерел;
- висвітлення у змісті навчання тісного взаємозв’язку усіх сфер людського буття;
- почуттєво-емоційний та раціонально-логічний відбиток історичної дійсності у свідомості людини,
існуючий у вигляді уявлення про речі, оточуюче середовище, історичну подію.
Вопрос: Логічні уміння це:
- почуттєво-емоційний та раціонально-логічний відбиток історичної дійсності у свідомості людини,
існуючий у вигляді уявлення про речі, оточуюче середовище, історичну подію;
- уміння виявляти причинно-наслідкові зв’язки, називати основні риси й характерні ознаки;
- метод пізнання, за допомогою якого в природних чи штучно створених контрольованих і
керованих умовах досліджуються явища дійсності;
- уміння образно описувати історичні факти відтворювати образи і картини минулого, розповідати
про важливі події.
Вопрос: Пізнавальні здібності це:
- уміння виявляти причинно-наслідкові зв’язки, називати основні риси й характерні ознаки;
- уміння образно описувати історичні факти відтворювати образи і картини минулого, розповідати
про важливі події;
- індивідуально-психологічні особливості особистості, які є умовами оволодіння знаннями,
уміннями і навичками;

- почуттєво-емоційний та раціонально-логічний відбиток історичної дійсності у свідомості людини,
існуючий у вигляді уявлення про речі, оточуюче середовище, історичну подію.
Вопрос: До прийомів роботи з текстом підручника належать:
- інтерактивне навчання;
- інноваційне навчання;
- компетентнісне навчання
- коментоване читання.
Вопрос: До державно-правових документів, які використовуються у навчальному процесі належать:
- акти купівлі-продажу, торгові договори, ділове листування;
- конституції, закони, постанови;
- літописи, хронічки;
- перекази, повчання.
Вопрос: За видами сприйняття наочного матеріалу виділяють наступні засоби навчання:
- зорові, зорово-слухові, слухові;
- документальні і художні;
- статистичні і динамічні;
- демонстраційні і роз даткові.
Вопрос: Карти-схеми використовують для:
- ознайомлення із Державним стандартом, шкільними навчальними програмами;
- розкриття внутрішніх зв’язків досліджуваних подій і явищ;
- аналіз пізнавальних можливостей класу;
- узагальнюючої характеристики учня.
Вопрос: Таблиці розвитку:
- відбивають горизонтальні часові між подіями і явищами;
- відображають послідовність подій;
- виявляють якісні чи кількісні зміни, динаміку окремих суспільних явищ;
- виокремлюють суттєві порівняльні ознаки явищ.
Вопрос: Тематичні таблиці:
- відбивають горизонтальні часові між подіями і явищами;
- відображають послідовність подій;

- містять інформацію про однорідні факти;
- виявляють якісні чи кількісні зміни, динаміку окремих суспільних явищ.
Вопрос: До функцій уроку формування та вдосконалення вмінь та навичок належить::
- перевірка рівня оволодіння учнями основами теоретичних знань;
- повторення і закріплення раніше засвоєних знань із застосуванням вже сформованих вмінь та
навичок;
- корекція засвоєних учнями знань, вмінь та навичок;
- більш глибоке осмислення навчального матеріалу.
Вопрос: Урок узагальнення та систематизації не містить наступний компонент:
- мотивацію навчальної діяльності;
- актуалізацію опорних знань;
- вивчення нового матеріалу;
- інструктаж з домашнього завдання.
Вопрос: Стислі усні або письмові відповіді учнів це:
- розширене опитування;
- спостереження;
- експрес-опитування;
- творче завдання.
Вопрос: Філософська теорія тлумачення текстів – це:
- герменевтика
- пропедевтика
- детермінізм
- дидактика
Вопрос: Звільнення соціальних інститутів від церкви:
- атомізація
- секуляризація
- емансипація
- структуралізація
Вопрос: Філософська і суспільно-політична доктрина, змістом якої є критика капіталізму з позицій
колективізму і приватної власності:
- фашизм

- комунізм
- лібералізм
- фемінізм
Вопрос: Філософсько-політичні погляди у праці «Філософія права» виклав:
- Кант
- Г. Гегель
- Платон
- Аристотель
Вопрос: Автором праці «Прекрасний новий світ» є:
- Гакслі Олдос
- Томас Мор
- Френсіс Бекон
- Фрідріх А. Гаєк
Вопрос: Ідея «держави як нічного сторожа» характерна для:
- консерватизму
- лібералізму
- анархізму
- комунізму
Вопрос: Соціальна категорія свободи означає, що:
- свобода може бути реалізована тільки в системі взаємовідносин людей
- суспільство не сприймає ідеї свободи
- суспільство сприймає тільки ідеї свободи
- свобода є абстрактною
Вопрос: Історична категорія свободи вказує на те, що:
- в процесі історичного розвитку людство не сприймало ідей свободи
- сучасне розуміння свободи склалося в процесі історичного розвитку
- людина завжди прагнула до свободи
- свобода є абстрактною
Вопрос: Свобода без законослухняності і відповідальності окремої людини за свої дії є:
- правопорушенням

- бездіяльністю
- справжньою свободою
- обмеженою свободою
Вопрос: Негативна свобода – це
- ніким і нічим не обмежена свобода
- мінімальна свобода
- позитивна свобода
- воля в діях
Вопрос: Будь-яка ідея, доведена до абсолюту, перетворюється у:
- свою протилежність
- ідеал
- анархічний рух
- демократію
Вопрос: Позитивна свобода – це:
- необмежена свобода
- свобода із внутрішніми та зовнішніми обмеженнями
- абсолютна свобода
- максимальна свобода
Вопрос: Рефлективна та практично-теоретична складові політичного знання при взаємодії формують:
- політичну ідеологію
- політичну культуру
- тип політичного мислення
- політичні відносини
Вопрос: У праці «Прекрасний новий світ» поділ суспільства на касти відбувається:
- після народження
- до народження дитини
- в період від 5 до 6 років
- у віці 14 років
Вопрос: Основними підходами до визначення предмета філософії політики є:
- концептуальний та історико-політичний

- філософський та концептуальний
- історичний та політичний
- політичний та критичний
Вопрос: Суспільний рух, який вимагає відміни, заборони якогось закону це:
- Екстремізм
- Етатизм
- Обскурантизм
- Аболіціонізм
Вопрос: Політичний устрій, за якого державна влада належить представникам найзаможніших верств
суспільства це:
- Плутократія
- Меритократія
- Демократія
- Олігархія
Вопрос: Система настанов, які визначають цілі, що у даних конкретно-історичних умовах можуть бути
прийняті для реалізації державою, партією, рухом, а також засоби їх досягнення це:
- Політична програма
- Політична думка
- Політична доктрина
- Парадигма
Вопрос: Особи, що не мають статусу громадянина чи підданого в жодній державі це:
- Апатриди
- Біженці
- Космополіти
- Емігранти
Вопрос: Біпатриди це особи, які:
- Розселені по різних країнах представники одного народу
- Вимушені переселенці
- Особи, що одночасно мають громадянство двох або більше країн
- Особи без громадянства
Вопрос: Лоббі це:

- приналежність до двох або більше соціальних груп
- незаконна злочинна організація яка має вплив і зв’язки з поліцією, чиновниками для досягнення
протиправних політичних, економічних чи кадрових змін
- система організованого впливу різних верств суспільства на діяльність законодавчих органів з
метою прийняття вигідних для них груп рішень
- Таємна угода вузького кола осіб для досягнення якоїсь мети
Вопрос: У сучасному українському суспільстві найбільш масовим є:
- вищий клас
- середній клас
- нижчий клас
Вопрос: Засіб підтвердження або спростування теоретичних положень, у тому числі й політичних це:
- Верифікація
- Альтернатива
- Інтерпеляція
- Інсинуація
Вопрос: До якої ідеології належить висловлювання: «Людина краще від будь-якого уряду знає, що їй
потрібно»?
- Комуністичної
- Консервативної
- Ліберальної
- Соціал-демократичної
Вопрос: Послідовність подій, зумовлених певними обставинами, сукупність певних дій для
досягнення політичного результату це:
- Політичний процес
- Політичний маркетинг
- Політичні технології
- Політичне управління
Вопрос: Поширення впливу держави на соціально-політичне життя із застосуванням централізації,
бюрократизації та концентрації політичної влади це:
- Етатизм
- Егалітаризм
- Деспотизм

- Узурпація
Вопрос: Всезагальне опитування громадян з метою виявити їхню думку, волю і позицію щодо якогось
значущого питання ,один із видів народного голосування з приводу відторгнення або приєднання
країною певної (чужої) території це:
- Референдум
- Соціологічне опитування
- Плебісцит
- Перепис населення
Вопрос: Головною метою риторичного впливу є:
- переконання
- привернення уваги
- свобода вираження думок
- впізнаваність
Вопрос: Яка частина риторики зосереджена на пошуках аргументації?
- диспозиція
- інвенція
- акція
- елокуція
Вопрос: Яка частина риторики відповідає за правильність розташування знайдених аргументів?
- диспозиція
- інвенція
- меморія
- елокуція
Вопрос: Природними доказами у політичній риториці є:
- твердження оратора
- посилання на цифри та факти
- посилання на авторитети
- обіцянки та погрози
Вопрос: Емоційна пам’ять людини у політичній риториці використовується у:
- доказах до етосу
- доказах до пафосу

- природних доказах
- не використовується
Вопрос: У риториці розташування тексту залежно від зростання чи спадання певної ознаки
називається:
- конвергенція
- градація
- оманливе очікування
- зчеплення
Вопрос: Підготовка та написання політичних текстів називається:
- копірайтинг
- спічрайтинг
- міфотворчість
- конвергенція
Вопрос: Міжгрупова або просторова рухливість населення, його здатність до соціальних переміщень
це:
- Соціальна аномія
- Соціальна мобільність
- Соціальна девіація
- Люмпенізація
Вопрос: Правляча еліта в СРСР це:
- Бюрократія
- Меритократія
- Номенклатура
- Олігархія
Вопрос: Погляди на особливу роль якогось народу, держави, особи у зміні на краще світового
розвитку, суспільного поряду це:
- Месіанізм
- Націоналізм
- Опортунізм
- Партикуляризм
Вопрос: Хто є автором концепції «нелогічних дій»?

- М.Вебер;
- В.Парето;
- Ч.Кулі
- П.Сорокін;
Вопрос: Відчуття взаємної тотожності, історичної, соціальної та культурної спільності у представників
однієї етнічної групи називають:
- Етнічною ідентичністю
- Масовою свідомістю
- Менталітетом
- Націоналізмом
Вопрос: Якісний метод збору інформації, що ґрунтується на дискусії між респондентами, яка
відбувається під керівництвом соціолога з метою здобуття якісних даних щодо думок, очікувань
людей крізь призму їх індивідуального досвіду?
- Експеримент
- Контент-аналіз
- Спостереження
- Фокус-група
Вопрос: Метод, який використовують для аналізу міжособистісних взаємовідносин це:
- Спостереження
- Соціометрія
- Фокусоване інтерв’ю
- Експертне опитування
Вопрос: Чернівецький національний університет розпочав свою діяльність…
- з 1801 р.
- з 1875 р.
- з 1900 р.
- з 1940 р.
Вопрос: Ініціатором утворення факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича був…
- проф. Добржанський О.В.
- проф. Ботушанський В.М.

- проф. Макар Ю.І.
- Проф. Фісанов В.П.
Вопрос: В складі кафедри політології та державного управління ЧНУ нині працюють…
- 2 доктори політичних наук
- 3 доктори політичних наук
- 4 доктори політичних наук
- 5 докторів політичних наук
Вопрос: На факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича працюють Спеціалізовані вчені ради з захисту докторських
дисертацій…
- з історичних наук
- з міжнародних відносин
- з політичних наук
- з історичних і політичних наук
Вопрос: Перша докторська дисертація з політичних наук у Чернівецькому національному університеті
була захищена…
- проф. Макаром Ю.І.
- проф. Бурдяк В.І.
- проф. Круглашовим А.М.
- проф. Юрійчук Є.П.
Вопрос: Кафедра політології та державного управління видає наступну Збірку наукових праць…
- Питання політології
- Політичні студії
- Політологічна панорама
- Політологічні та соціологічні студії
Вопрос: Перший набір на спеціальність «Політологія» в Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича було здійснено…
- в 1989 р.
- в 1995 р.
- в 1998 р.
- в 2001 р.

Вопрос: На кафедрі політології та державного управління ЧНУ здійснюють підготовку…
- За однією спеціальністю
- За двома спеціальностями
- За трьома спеціальностями
- За чотирма спеціальностями
Вопрос: Визначте, який з цих видів діяльності в університеті є пріоритетним…
- Навчально-виховна робота
- Навчальна робота
- Культурно-масова робота
- Художня самодіяльність
Вопрос: Дослідження політичних трансформація в Болгарії на кафедрі політології та державного
управління ЧНУ здійснює…
- проф. Ротар Н.Ю.
- проф. Круглашов А.М.
- проф. Бурдяк В.І.
- проф. Юрійчук Є.П.
Вопрос: Яка з цих навчальних практик не проходиться студентами-політологами…
- Педагогічна
- Політологічна
- Адміністративна
- Політологічно-дослідницька
Вопрос: Перша кафедра з політичних наук була відкрита…
- в Берлінському університеті
- в Віденському університеті
- в Колумбійському університету
- в Чернівецькому університеті
Вопрос: Концепцію демократичного елітизму створив…
- Маккіавелі
- Парето
- Моска

- Шумпетер
Вопрос: Засновником української політичної науки вважають…
- М. Грушевського
- М. Драгоманова
- М. Костомарова
- С. Єфремова
Вопрос: Основним ідеологом Кирило-Мефодіївського братства був…
- В. Білозерський
- М. Гулак
- М. Костомаров
- Т. Шевченко
Вопрос: Першим автором праці, в якій науково обґрунтовувалась ідея незалежної України є…
- Т. Шевченко
- В. Антонович
- Ю. Бачинський
- Д. Донцов
Вопрос: Концепцію «дао» розробив…
- Платон
- Мо-цзи
- Лао-цзи
- Конфуцій
Вопрос: Ідеї томізму були сформульовані…
- Папою Георгієм VI
- Святим Августином
- Т. Аквінським
- Т. Мюнцером
Вопрос: Класичну формулу розподілу гілок влади на законодавчу, виконавчу та судову теоретично
обґрунтував…
- Ф. Бекон
- Д. Локк

- Ш.Л. Монтеськ’є
- Ж.Ж. Руссо
Вопрос: Автором концепції «політії» був…
- Аристотель
- Демокрит
- Демосфен
- Платон
Вопрос: Можливість побудови «Царства Божого» на Землі відстоював…
- Св. Миколай
- Костянтин Великий
- Ж. Кальвін
- Т. Мюнцер
Вопрос: Ідею спільної волі як засобу реалізації народного суверенітету сформулював…
- Ж. Боден
- Т. Гоббс
- Вольтер
- Ж.Ж. Руссо
Вопрос: Технологія, що надає можливість кожному учневі сказати щось швидко, по черзі,
відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію:
- мікрофон
- мозковий штурм
- аналіз ситуації
- технологія «акваріум»
Вопрос: У використанні, якої технології попередньо домовляються про можливість проведення
заняття у залі для слухань або в приміщенні органу місцевого самоврядування, або організовують в
передній частині навчальної аудиторії стіл для студентів — «законодавців», стіл для секретаря і стіл
чи кафедру для доповідачів:
- громадські слухання
- спрощене судове слухання
- метод прес
- обери позицію

Вопрос: Авторство праці «Самостійна Україна» належить…
- Д. Донцову
- М. Драгоманову
- М. Міхновському
- В. Винниченко
Вопрос: Авторство праці «Сума теології» належить…
- Б. Спінозі
- Р. Декарту
- Т. Аквінському
- М. Падуанському
Вопрос: Гасло «Геть від Москви!» висунув..
- С. Бандера
- Є. Коновалець
- С. Петлюра
- М. Фітільов
Вопрос: Який тип маніпулювання на виборах є втручанням у внутрішні справи держави?
- Маніпулювання з боку виборців
- Маніпулювання з боку організаторів
- Маніпулювання як з боку виборців, так і організаторів
- Зовнішньополітичне маніпулювання
Вопрос: При використанні якої з виборчих систем спостерігають ефект контамінації?
- Мажоритарної
- Пропорційної
- Напівпропорційної
- Змішаної
Вопрос: Хто вперше запропонував ранжування кандидатів на посаду?
- Ж. Ш. де Борда
- Ж. М. де Кондорсе
- Б. Дункан
- В. Парето

Вопрос: Як реалізується принцип представництва?
- Через механізм виборчої системи
- Через імперативний мандат
- Через вільний мандат
- Через партійний імперативний мандат
Вопрос: Яким партіям дозволяє передати нерозподілені мандати правило найбільшого вибірного
числа?
- Партіям, у яких найбільший залишок голосів після розподілу за квотним методом
- Партіям, що мають найбільшу частку від ділення кількості отриманих голосів на кількість
отриманих при першому розподілі + 1
- Партіям, які отримали найбільшу кількість голосів виборців
- Партіям, які мають найбільшу фракцію у парламенті
Вопрос: З якої операції починається алгоритм розподілу мандатів за квотним методом:
- Розподіл нерозподілених мандатів
- Розрахунок квоти
- Розподіл голосів кожного списку за квотою
- Визначення залишків голосів
Вопрос: Який різновид змішаної виборчої системи є найбільш поширеним у світі?
- Змішана з компенсацією мандатів
- Змішана без компенсації мандатів
- З домінуванням пропорційного представництва
- З домінуванням мажоритарної системи
Вопрос: Кого вважають переможцем Кондорсе?
- Кандидата, який є найбажанішим для усіх партій
- Кандидата, який є найбажанішим для виборчих коаліцій
- Кандидата, який виявляється найбажанішим у попарному порівнянні всіх кандидатів
- Кандидата, який є найбажанішим для парламентських фракцій
Вопрос: Який варіант рішень для кожної з коаліцій є парето-оптимальним?
- Варіант, який входить до вибору всіх коаліцій
- Варіант, який входить до вибору найчисельніших коаліцій
- Варіант, який входить до вибору найвпливовіших коаліцій

- Варіант, який входить до вибору найстабільніших коаліцій
Вопрос: Як забезпечити проведення чесних (нефальсифікованих) виборів?
- Через збереження й надалі того ж юридичного статусу органу публічної влади або виборної
посадової особи, за якого голосували виборці (інакше буде порушено принцип делегування
повноважень)
- Через комплектування виборчих органів як колегіальних органів управління виборчим процесом
нейтральними, об’єктивними, професійними і політично незаангажованими особами
- Через проведення виборів в умовах відносної політичної свободи, відсутності політичних
репресій
- Через проведення виборів без великих порушень виборчого законодавства, у тому числі із
дотриманням формальної рівності кандидатів
Вопрос: Який з варіантів рішень не ввійде до колективного вибору за Парето, якщо на голосування
групи з 3 осіб було винесено чотири альтернативних варіанти рішень: А, Б, В, Г, та запропоновано їм
розставити преференції, які за результатами голосування розподілились наступним чином:
- перший виборець віддав першу преференцію варіанту А, другу – варіанту Б, третю – варіанту В;
четверту – варіанту Г; другий виборець віддав першу преференцію варіанту В, другу – Б, третю – А;
четверту – варіанту Г; третій виборець віддав першу преференцію варіанту Б, другу – В і третю – А;
четверту – варіанту Г?
-А
-Б
-В
-Г
Вопрос: Яка з наведених нижче умов Кеннета Ерроу раціональної процедури узгодження різних
індивідуальних думок сформульована неправильно.
- Умова 1: кількість виборців не менше 2, а кількість варіантів не менше 3.
- Умова 2: кожний виборець приймає своє рішення незалежно від інших виборців.
- Умова 3: залежність від сторонніх варіантів.
- Умова 4: одностайності: якщо всі виборці одностайно вважають, що х краще у, то таким повинно
бути і колективне рішення.
Вопрос: Які рівні теоретичного знання існують в соціології?
- пояснення ad hoc, спеціальні теорії, загальна соціологічна теорія
- пояснення ad hoc, типологізація, концептуальная схема
- емпіричне узагальнення, теорія середнього рівня, загальна теорія
Вопрос: На які частини можна розділити соціологію за критерієм онтологічної орієнтації:

- макросоціологія, мезосоціологія, мікросоціологія
- макросоціологія, мікросоціологія
- міні-соціологія, міді-соціологія, максі-соціологія
Вопрос: Яка з даних парадигм є мікросоціологічною?
- структурний функціоналізм
- критична теорія суспільства
- теорія соціального обміну
Вопрос: Завершіть фразу, яка приписується Геббельсу: “Ніяка правда після брехні…”
- не переважить останню
- не зможе виправити нанесену нею шкоду
- не запам’ятовується
- не відновлює належним чином віру в пропаганду
- не може вважатися достатньою, тому що її продовжують сприймати як неправду
Вопрос: “Батьком” сучасних PR вважається…
- Уолтер Ліппман
- Пол Лазарсфельд
- Айві Лі
- Ендрю Джексон
- Франклін Рузвельт
Вопрос: Вперше термін “зв’язки із громадськістю” вжив і вважається його автором…
- Наполеон
- Джордж Вашінгтон
- Томас Джеферсон
- Адам Сміт
- Джон Локк
Вопрос: Перше PR-агенство було створене в…
- 1899 р. (США)
- 1901 р. (Франція)
- 1900 р. (США)
- 1905 р. (Великобританія)

- 1903 р. (Канада)
Вопрос: Позитивна дискримінація – це:
- встановлення додаткових прав та переваг певним групам населення (національним, етнічним,
релігійним меншинам, жінкам, дітям, біженцям)
- скасування додаткових спеціальних прав певних груп населення (національних, етнічних,
релігійних меншин, жінок, дітей, біженців)
- дискримінація, що існує в державах щодо певних груп населення (національних, етнічних,
релігійних меншин, жінок, дітей, біженців)
- засіб, спрямований на забезпечення прав певних груп населення (національних, етнічних,
релігійних меншин, жінок, дітей, біженців)
Вопрос: Комітет із прав дитини, на підставі Факультативного протоколу до Конвенції про права
дитини прийнятого резолюцією Генеральної асамблеї ООН 19 грудня 2011 р….
- не розглядає звернень фізичних осіб держав – учасниць Конвенції
- розглядає звернення фізичних осіб держав – учасниць Конвенції
- розглядає звернення фізичних осіб лише тих держав – учасниць Конвенції, які приєдналися до
Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини 2011 р.
- розглядає звернення фізичних осіб усіх держав
Вопрос: Не може бути підставою для відмови в екстрадиції:
- наявність в особи громадянства країни, до якої звернено запит про екстрадицію
- вчинення політичного злочину
- вчинення злочину громадянином третьої країни на її території
- якщо така особа може бути піддана військовому суду
Вопрос: Хто з даних теоретиків ввів у соціологію поняття «самореферентна система»?
- Ніклас Луман
- Толкотт Парсонс
- Юрген Хабермас
Вопрос: Принципом управління, згідно з яким керівник організації приймає управлінські рішення,
беручи на себе особисту відповідальність та контроль за їх виконанням, є:
- єдність влади
- єдиноначальність
- централізація
- підпорядкованість

Вопрос: Обмеження, які встановлені при проходженні державної служби передбачені:
- Законом України “Про виконавче провадження”
- Законом України “Про підприємництво”
- Положенням про Національне агентство з питань державної служби
- Законами України “Про засади запобігання і протидії корупції” і “Про державну службу”
Вопрос: Визначте, який існує порядок призначення голів місцевих державних адміністрацій?
- призначаються Президентом України
- голови обласних державних адміністрацій призначаються Верховною Радою України, а голови
районних – Кабінетом Міністрів України
- призначаються за поданням Кабінету Міністрів України Верховною Радою України
- обираються на посаду безпосередньо населенням
Вопрос: Що із запропонованого (1. знання громадянами теорії політичної науки; 2. ставлення до
виборів як форми політичної участі; 3. партійну ідентифікацію; 4. ідентифікацію стосовно партійних
лідерів і кандидатів; 5. оцінки політичних подій, що впливають на вибори) включає в себе
електоральна культура як частина політичної культури будь-якого суспільства:
- 1; 2; 3; 4
- 2; 3; 4; 5
- 3; 4; 5; 1
- Всі варіанти
Вопрос: Яка з наведених нижче характеристик відповідає патріархальному типу політичної культури:
- пряма передача політичного досвіду від старшого покоління до молодого;
- у політиці беруть участь тільки особи старшого віку (патріархали)
- орієнтації на місцеві цінності – громаду, рід, клан, плем’я
- шанобливе ставлення до старших
Вопрос: Яка з наведених нижче характеристик відповідає політичній культурі участі:
- орієнтація на активну неучасть у політичному житті
- орієнтація на активне протистояння з політичною системою та протидія владі;
- орієнтація на активну діяльність держави
- орієнтація на активне включення індивідів в політичне життя, прагнення вплинути на політичну
систему з метою реалізації особистих і групових інтересів

