Виборча технологія використання «технічних кандидатів» вперше в Україні була
використана на президентських виборах:
A) 1999 р.
B) 2004 р.
C) 2010 р.
D) 2015 р.
З якої президентської виборчої кампанії в Україні використовують 225 територіальних
виборчих округів, а не 27?
A) 1994 р.
B) 1999 р.
C) 2004 р.
D) 2010 р.
Під час яких загальнонаціональних виборів громадяни України, які за вироком суду
перебувають у місцях позбавлення волі, отримали можливість реалізації активного
виборчого права?
A) 1999 р.
B) 2002 р.
C) 2004 р.
D) 2006 р.
Коли на виборах до Верховної Ради України перемагали ліві партії?
A) 1994 р. і 1999 р.
B) 2002 р. і 2006 р.
C) 2012 р. і 2014 р.
D) усі варіанти відповідей правильні
Коли на виборах до Верховної Ради України перемагали праві та центристські партії?
A) 2002 р.
B) 2006 р.
C) 2014 р.
D) усі варіанти відповідей правильні
Коли на виборах до Верховної Ради України була запроваджена пропорційна виборча
система із закритими списками?
A) 1998 р.
B) 2002 р.
C) 2006 р.
D) 2014 р.
Який відсотковий бар’єр був відсутній на парламентських виборах в Україні?
A) 3 %
B) 4 %
C) 5 %
D) 6 %

Вкажіть правильний варіант відповіді. Право висування кандидатів на місцевих виборах в
Україні реалізується шляхом:
A) через республіканські в Автономній Республіці Крим, обласні, районні, міські, районні у
містах організації політичних партій або шляхом самовисування
B) трудові колективи
C) організації військовослужбовців
D) збори виборців
Вкажіть правильний варіант відповіді.
Не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих
виборах:
A) військовослужбовці строкової служби
B) громадяни України, які проживають за кордоном
C) особи, визнані судом недієздатними
D) громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі
Вкажіть правильний варіант відповіді. Представництво осіб однієї статі у виборчих списках
кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах має становити не
менше:
A) 20 %
B) 30 %
C) 40 %
D) 50 % загальної кількості кандидатів у виборчому списку
Вкажіть правильний варіант відповіді. Місцеві вибори можуть бути:
A) черговими
B) позачерговими
C) повторними
D) проміжними
E) першими
F) усі наведені вище
Який мінімальний загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради?
A) 9 депутатів
B) 10 депутатів
C) 11 депутатів
D) 12 депутатів
Який максимальний загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради?
A) 100 депутатів
B) 110 депутатів
C) 120 депутатів
D) 130 депутатів

Голова виборчої комісії або його заступник зобов’язаний скликати засідання комісії на
письмову вимогу не менш як:
A) 1/3
B) 1/2
C) 2/3
D) 3/4 від складу виборчої комісії
Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому:
A) більше 1/3
B) більше 1/2
C) більше 2/3
D) більше3/4 членів комісії від складу виборчої комісії
Виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її
повноважень:
A) на вимогу трьох членів комісії
B) за рішенням виборчої комісії вищого рівня
C) за рішенням суду
D) усі відповіді правильні
Заяви, що подані до виборчої комісії, розглядаються протягом:
A) двох днів з дня надходження
B) трьох днів з дня надходження
C) чотирьох днів з дня надходження
D) п’яти днів з дня надходження.
Орган ведення Державного реєстру виборців передає попередній список виборців на
паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії та виготовлені іменні запрошення
не пізніш як за:
A) 9 днів до дня голосування
B) 10 днів до дня голосування
C) 11 днів до дня голосування
D) 13 днів до дня голосування
Яка виборча комісія реєструє кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі
по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної,
міської, у тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради?
A) Центральна
B) окружна
C) територіальна
D) дільнична
Коли закінчується подання документів до відповідної виборчої комісії для реєстрації
кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі на місцевих виборах?
A) за 21
B) за 22

C) за 23
D) за 24 дні до дня голосування
Які відомості зберігаються в Державному реєстрі виборців?
A) ідентифікаційні персональні дані про виборця
B) дані, що визначають місце та умови голосування
C) службові персональні дані
D) усі наведені вище
Які наслідки референдуму 2000 р.?
A) Верховна Рада України імплементувала положення про надання Президенту України
права розпуску Верховної Ради України, у разі якщо упродовж місяця вона не сформує
парламентську більшість або упродовж трьох місяців не затвердить представлений
Кабінетом Міністрів України Державний бюджет
B) засвідчив ірраціональну поведінку виборців, які приймали рішення не розуміючи
глибинної суті та політичних наслідків рішень, які ними приймалися та прояв парадоксу
Ерроу
C) визнаний міжнародною спільнотою як нелегітимний, спричинив зовнішньополітичну
делегітимацію влади та наніс непоправної шкоди міжнародному іміджу України
D) усі наведені вище
Як було сформульовано питання на всеукраїнському референдумі 1991 р.?
A) «Чи хочете Ви, щоб Україна стала незалежною державою, яка самостійно вирішує всі
питання внутрішньої і зовнішньої політики, забезпечує рівні права громадянам, незалежно
від національної та релігійної приналежності?»
B) «Чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі Союзу Радянських суверенних держав
на засадах Декларації про державний суверенітет України?»
C) «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»
D) «Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має прийматися всеукраїнським
референдумом?»
Коли в Україні було інституціоналізовано інститут офіційного спостерігача?
A) 1999 р.
B) 2002 р.
C) 2004 р.
D) 2006 р.
Вкажіть правильний варіант відповіді. Міжнародні офіційні спостерігачі не мають права:
A) бути присутніми на засіданнях виборчих комісій, на зустрічах кандидатів у депутати, їх
довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій
B) за погодженням з головою відповідної виборчої комісії або особи, яка виконує його
обов’язки, робити кінозйомки, звуко- та відеозапис, фотографувати
C) знайомитися із списками виборців, виборчими бюлетенями, матеріалами передвиборної
агітації
D) втручатися в роботу виборчих комісій

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?
A) А
B) Б
C) В
D) Г
Які з типів виборчих систем за ознакою пропорційності відносять до дискримінаційних
систем?
A) Виборчі системи, які достатньо чітко відображають структуру преференцій виборців,
виражену в акті голосування
B) 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
C) Виборчі системи, які вирізняються нижчим рівнем пропорційності, більш середнім рівнем
пункту перелому чи середньою величиною фактору зменшення ефективної кількості партій
D) Виборчі системи, які не відповідають структурі преференцій виборців і зумовлюють
значну підпрезентацію малих партій
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?
A) Мажоритарною системою відносної більшості
B) Мажоритарною системою абсолютної більшості
C) Мажоритарною системою фіксованого відсотка голосів
D) Або за мажоритарною системою відносної більшості, або мажоритарною системою
абсолютної більшості
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.?
A) 90 031
B) 55 299
C) 60 005
D) 61 626
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?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3

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?
A) А
B) Б
C) В
D) Г
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 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 Б; (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?
A) А
B) Б
C) В
D) Г
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 розподілилися
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?
A) А
B) Б
C) В
D) Г
Яка з наведених нижче умов Кеннета Ерроу раціональної процедури узгодження різних
індивідуальних думок сформульована неправильно?
A) Умова 1: кількість виборців не менше 2, а кількість варіантів не менше 3
B) Умова 2: кожний виборець приймає своє рішення незалежно від інших виборців
C) Умова 3: залежність від сторонніх варіантів
D) Умова 4: одностайності: якщо всі виборці одностайно вважають, що х краще у, то таким
повинно бути й колективне рішення

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?
A) Принцип вільної участі
B) Принцип альтернативності
C) Принцип рівного виборчого права
D) Принцип загального виборчого права
Яка формула квоти Хейре?
A) Q = V / (S + 2)
B) Q = V / (S + 1) + 1
C) Q = V / (S + 1)
D) Q = V / S
Яка формула квоти Друпа?
A) Q = V / (S + 2)
B) Q = V / (S + 1) + 1
C) Q = V / (S + 1)
D) Q = V / S
Які дільники використовують для розподілу мандатів за данським методом?
A) 1, 2, 3, 4, ...
B) 1, 3, 5, 7, ...
C) 1; 1,5; 2; 2,5; ...
D) 1, 4, 7, 10, ...
Які дільники використовують для розподілу мандатів за методом Д’Ондта?
A) 1, 2, 3, 4, ...
B) 1, 3, 5, 7, ...
C) 1; 1,5; 2; 2,5; ...
D) 1, 4, 7, 10, ...
Що таке «виборча система»?
A) Ті умови визнання та реалізації виборів, дотримання яких робить їх справді народним
волевиявленням
B) Сукупність юридичних норм, що закріплюють принципи, на основі яких здійснюються
вибори
C) Впорядковані суспільні відносини, пов’язані з виборами органів публічної влади, що
складають порядок виборів
D) Механізм реалізації політичної правосуб’єктності громадян, пов’язаний із формуванням
органів публічної влади
Що таке «політичне маніпулювання на виборах»?
A) 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
B) Ідеологічно спрямована діяльність будь-якої партії для формування у конкретних верств

населення певних поглядів і уявлень (світогляду)
C) Сукупність заходів, за допомогою яких повідомляється виборцям про політичні та
особистісні характеристики кандидата у депутати
D) Управління поведінкою виборців
Які виборчі системи називають «системами партійного списку»?
A) Системи, в яких кожний виборець володіє лише одним голосом, голосування відбувається
в багатопартійних округах, а мандати отримують кандидати, які отримали найбільшу
кількість голосів
B) Системи, де партії, а не виборці, здійснюють контроль над розміщенням кандидатів у
списку для голосування
C) Системи, в яких обраним вважається кандидат або список, який отримав 2/3, 3/4 голосів
D) Системи, в яких одна частина депутатських мандатів розподіляється на основі принципів
мажоритарної системи, а інша – відповідно до принципів пропорційної системи
Кого вважають переможцем Кондорсе?
A) Кандидата, який є найбажанішим для усіх партій.
B) Кандидата, який є найбажанішим для виборчих коаліцій.
C) Кандидата, який виявляється найбажанішим у попарному порівнянні всіх кандидатів.
D) Кандидата, який є найбажанішим для парламентських фракцій.
Який варіант рішень для кожної з коаліцій є парето-оптимальним?
A) Варіант, який входить до вибору всіх коаліцій
B) Варіант, який входить до вибору найчисельніших коаліцій
C) Варіант, який входить до вибору найвпливовіших коаліцій
D) Варіант, який входить до вибору найстабільніших коаліцій
Як забезпечити проведення чесних (нефальсифікованих) виборів?
A) 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)
B) Через комплектування виборчих органів як колегіальних органів управління виборчим
процесом нейтральними, об’єктивними, професійними і політично незаангажованими
особами
C) Через проведення виборів в умовах відносної політичної свободи, відсутності політичних
репресій
D) Через проведення виборів без великих порушень виборчого законодавства, у тому числі із
дотриманням формальної рівності кандидатів
Що розуміють під виборчим корпусом?
A) Приміщення в якому проводяться вибори
B) Законодавство про вибори
C) Електорат
D) Політичний штаб кандидата
Як називається сукупність виборців, які проголосували на виборах?

A) Фактичний виборчий корпус
B) Юридичний виборчий корпус
C) Потенційний виборчий корпус
D) Віртуальний виборчий корпус
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?
A) Вільний мандат
B) Партійний імперативний мандат
C) Народне представництво
D) Імперативний мандат
Мажоритарна виборча система – це…
A) Порядок визначення результатів голосування, коли обраним вважається кандидат, який
одержав на виборах більшість (абсолютну чи відносну) голосів виборців
B) Система визначення результатів виборів, за якої депутатські мандати розподіляються між
партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі
C) Виборча система, в основі якої лежить принцип сполучення елементів мажоритарного та
пропорційного голосування
D) Виборча система, що базується на виборах за куріями
За якою виборчою системою обирають президента Франції?
A) Мажоритарна система відносної більшості
B) Мажоритарна система абсолютної більшості
C) Мажоритарна система фіксованого відсотка голосів
D) Змішана виборча система
Що таке «виборча квота»?
A) Передбачена конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом
голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління
(самоврядування)
B) Система суспільних відносин, пов’язаних з формуванням складу представницьких органів
через вибори
C) Найменша кількість голосів необхідна для обрання кандидата, висунутого партією чи
виборчим об’єднанням
D) Загороджувальний бар’єр для партій
Що таке виборча система у вузькому розумінні?
A) Спосіб розподілу депутатських мандатів між кандидатами в залежності від результатів
голосування виборців або інших наділених правом осіб
B) Можливість кандидата бути обраним за результатами голосування виборців
C) Спосіб підрахунку голосів виборців за результатами голосування виборців
D) Механізм визначення переможця виборів
Що таке «виборче право»?

A) 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
B) Сукупність юридичних норм, що закріплюють права громадян обирати й бути обраними
до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також право відкликання
виборцями обраних осіб, які не виправдали їхньої довіри
C) 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
D) Один із найдавніших інститутів конституційного права, форма волевиявлення населення,
процедура реалізації суверенітету народу
За якою виборчою системою обирають Президента в США?
A) Мажоритарною системою абсолютної більшості
B) Мажоритарною системою відносної більшості
C) Змішаною системою
D) Мажоритарною системою кваліфікованої більшості
У чому полягає принцип прямого виборчого права?
A) Будь-який тиск на виборця щодо його волевиявлення заборонено законом
B) Виборці безпосередньо обирають депутатів (президента) шляхом голосування за
кандидатів
C) Ніхто не може бути примушений до участі чи не участі у виборах
D) Забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при
голосуванні
Як називають вибори, на яких безпосереднє право обрання кандидата належить колегії
виборщиків, на основі права делегування їм своїх повноважень усіма виборцями?
A) Непрямі вибори
B) Вільні вибори
C) Прямі вибори
D) Недемократичні вибори.
В яких округах застосовують пропорційну виборчу систему?
A) Багатомандатних
B) Одномандатних
C) Плюріномінальних
D) Уніномінальних
Коли можливо уникнути маніпулювання з боку виборців?
A) Процедура голосування та визначення результатів занадто складна і виборці не можуть
визначити результат
B) Коли намір інших виборців невідомий для виборця
C) Виборець не знає, як маніпулювання з його боку може відобразитись на результаті
виборів, а тому може відмовитись від маніпулювання
D) Усі варіанти правильні

Як називають сукупність осіб, які мають виборчі права?
A) Депутатський корпус
B) Колегія виборщиків
C) Виборчий корпус
D) Квестори
Як називають байдуже ставлення людей до здійснення своїх громадсько-політичних прав,
що найчастіше проявляється в їх ухиленні від участі у голосуванні?
A) Абсентеїзм
B) Автаркія
C) Ротація
D) Референдум
Який тип маніпулювання на виборах є втручанням у внутрішні справи держави?
A) Маніпулювання з боку виборців
B) Маніпулювання з боку організаторів
C) Маніпулювання як з боку виборців, так і організаторів
D) Зовнішньополітичне маніпулювання
При використанні якої з виборчих систем спостерігають ефект контамінації?
A) Мажоритарної
B) Пропорційної
C) Напівпропорційної
D) Змішаної
Хто вперше запропонував ранжування кандидатів на посаду?
A) Ж. Ш. де Борда
B) Ж. М. де Кондорсе
C) Б. Дункан
D) В. Парето
Яким партіям дозволяє передати нерозподілені мандати правило найбільшого вибірного
числа?
A) Партіям, у яких найбільший залишок голосів після розподілу за квотним методом
B) Партіям, що мають найбільшу частку від ділення кількості отриманих голосів на кількість
отриманих при першому розподілі + 1
C) Партіям, які отримали найбільшу кількість голосів виборців
D) Партіям, які мають найбільшу фракцію у парламенті
З якої операції починається алгоритм розподілу мандатів за квотним методом?
A) Розподіл нерозподілених мандатів
B) Розрахунок квоти
C) Розподіл голосів кожного списку за квотою
D) Визначення залишків голосів

Сутність громадянського суспільства відображає принцип:
A) Жорсткого контролю держави за суспільством
B) Монополії держави чи певної політичної сили на ідеологію
C) Права громадян ставляться за найбільшу цінність
D) Доступ лише окремих соціальних груп і прошарків до участі в державних і суспільних
справах
Основною рисою громадянського суспільства вважається:
A) Пріоритет держави над громадянином
B) Самоврядування індивідів, добровільних організацій та асоціацій громадян
C) Контроль держави за діяльністю суспільства
D) Одностороння відповідальність за реалізацією иприйнятих законів
Головна заслуга у розробці концепції громадянського суспільства належить:
A) А. Сен-Сімону
B) Л. Фейєрбаху
C) Г. Гегелю
D) К. Марксу
Під впливом розвитку яких відносин формувалися інститути громадянського суспільства у
країнах розвиненої демократії?
A) Капіталістичних відносин
B) Регіональних відносин
C) Соціально-демократичних відносин
D) Постсоціалістичних відносин
Процес інституалізації громадянського суспільства в країнах ЦСЄ розпочався за довго до:
A) «Помаранчевих революцій»
B) «Буржуазних революцій»
C) «Оксамитових революцій»
D) «Жовтневих революцій»
В умовах якого правління громадянське суспільство формувалося за західною моделлю?
A) Конституційної, парламентської монархії
B) Республіканської монархії
C) Парламентської республіки
D) Дуалістичної, парламентської монархії
Що мало найбільший гальмівний вплив на розвиток громадянських потенцій суспільства?
A) Локалізована система суспільних зв'язків
B) Вільна особистість
C) Відсутність суспільних зв'язків
D) Відносини особистої залежності

Про що свідчить водночас високий рівень взаємодії суспільства та еліти?
A) Про необхідністьсуспільної свідомості
B) Про якість суспільної свідомості
C) Про занепад суспільної свідомості
D) Про підвищення суспільної свідомості
Конституційне право на свободу об'єднання – це …
A) Юридична основа для створення і діяльності громадських організацій,партій,тощо
B) Головна складова демократичної держави
C) Основа громадянського суспільства
D) Необґрунтоване втручання держави в громадське життя
Громадським організаціям не властиво:
A) Примусовий характер формування складу організації
B) Наявність чіткої структури
C) Створення власної системи правил і норм
D) Єдність та згуртованість
Добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних
спільними інтересами за родом їх професійної діяльності – це...
A) Професійна спілка
B) Громадська організація
C) Політична партія
D) Релігійна організація
Як називається система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує
самоорганізацію та розвиток населення?
A) Громадянське суспільство
B) Комунікативність
C) Комунікація
D) Стратифікація
Прикладом інституцій громадянського суспільства є:
A) Бюджетна організація
B) Прокуратура
C) Міська рада
D) Профспілка
Що відносять до атрибутів громадянського суспільства?
A) Наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації
B) Незахищеність прав конституцією та законами
C) Залежність від держави
D) Не зорієнтованість на громадянські інтереси та публічну політичну діяльність
Для громадянського суспільства характерна наявність:

A) Єдиного центру управління державним аппаратом
B) Самодіяльних громадських організацій
C) Авторитарного політичного режиму
D) Абсолютної монархічної форми правління
Становлення громадянського суспільства нерозривно пов'язане:
A) З монополією на засоби масової інформації
B) Із забороною конкуренції
C) Зі становленням правової держави
D) З розвитком освіти
Самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для
самостійного здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення є:
A) Референдумом
B) Державним управлінням
C) Місцевим управлінням
D) Територіальним громадським самоврядуванням
Серед приведених ситуацій вкажіть ту, яка відображає діяльність громадських організацій:
A) Виступи ініціативної групи жителів мікрорайону проти будівництва елітних котеджів в
парковій зоні
B) Здійснення поїздки президента по областям країни з ціллю ознайомлення з умовами
життя людей
C) Виступ парламентської фракції з пропозицією змін до держбюджету
D) Призначення радою директорів нового фінансового директора великої компанії
Громадське суспільство – це діяльність:
A) Державних органів
B) Громадян і організацій
C) Релігійних організацій
D) Судових органів
Які із перерахованих чинників не характеризують громадянське суспільство:
A) Самокерованість та спонтанність організацій і груп
B) Різноманітність потреб та бажань
C) Єдина ідеологія
D) Приватна власність
Різноманітні етнокультурні, етносоціальні та етнополітичні зміни рис та властивостей
етнічних спільнот упродовж їх існування називаються:
A) Етнографічними процесами
B) Етнологічними процесами
C) Політичними процесами
D) Етнічними процесами

Процеси, які завершуються появою нового етносу, відносяться до:
A) Етнотрансформаційних
B) Етноеволюційних
C) Трансформаційних
D) Еволюційних
Злиття кількох самостійних етносів, як правило, споріднених за походженням, близьких
мовно і культурно, у новий, більший етнос, називається:
A) Етнічна парціація
B) Етнічна фузія
C) Етнічна консолідація
D) Етнічна асиміляція
Термін «амальгація» є синонім терміну:
A) Міжетнічна інтеграція
B) Етнічна конвергенція
C) Етногенетична міксація
D) Асиміляція
Процес виходу етнічних спільнот на політичну арену на перетворення їх на суб’єкти історії
називається…
A) Етнічний ренесанс
B) Політизація етнічності
C) Політичні вибори
D) Етнічна конвергенція
Процес відродження індивідуальної або групової етнічної свідомості, політичної свідомості
етнічних груп, їх вихід на арену політичного життя – це…
A) Етнополітичний ренесанс
B) Етнічне відродження
C) Політизація етнічності
D) Політична мобілізація
Перетворення етнічностей з психологічного, культурного або соціального чинника на
політичну силу є:
A) Етнічним відродженням
B) Політичною мобілізацією
C) Політизацією етнічності
D) Етнополітичним ренесансом
Основні положення концепції функціональної інтеграції розробив:
A) З. Фрейд
B) Е. Хаас
C) А. Бріан
D) Д. Мітрані

Е. Хаас є засновником концепції…
A) Функціональної інтеграції
B) Неофункціоналізму
C) Комунікативної теорії
D) Європейської інтеграції
Першою європейською організацією співпраці стала створення 5 травня 1949 року:
A) Ради Європи
B) Європейського об’єднання вугілля і сталі
C) Європейської Комісії
D) Європейського Союзу
Нагляд та здійснення контролю за дотриманням всіма суб’єктами етнонаціональної політики
законів та норм належить до:
A) Організаційної функції етнополітики
B) Стабілізаційної функції етнополітики
C) Контрольної функції етнополітики
D) Етнопримирювальної функції етнополітики
Усвідомлена спільність з позитивно значущими іншими, без жорсткого протиставлення «ми»
- «вони» - це:
A) Ідентичність
B) Позитивна ідентичність
C) Негативна ідентичність
D) Етнополітична ідентичність
Опис етносу з еволюційно-генетичних позицій як природної форми існування людини,
живого організму з певними етапами розвитку (народження, розквіт, занепад) є основою
якого підходу до вивчення етнічних спільнот?
A) Еволюційно-історичного
B) Конструктивістського
C) Психологічного
D) Соціобіологічного
Люди – здатні іти до своєї мети всупереч інстинкту самозбереження – це:
A) Герої
B) Еліта
C) Пассіонарії
D) Політики
Автором погляду на етноси та нації як «уявні спільноти» є:
A) Ю. Бромлей
B) Б. Андерсен
C) Е. Геллнер
D) Л. Гумільов

Готовність іти на будь-які дії в ім’я так чи інакше зрозумілих етнічних інтересів, аж до
«етнічних чисток» є ознакою:
A) Етноегоїзму
B) Етноізоляціонізму
C) Національного фанатизму
D) Позитивної етнічної ідентичності
Слабка, не виражена чітко етнічна ідентичність як зі своєю, так і з чужою етнічною групою –
це:
A) Біетнічна ідентичність
B) Множинна ідентичність
C) Моноетнічна ідентичність
D) Маргінальна етнічна ідентичність
«Батьком-засновником» психологічної теорії нації є:
A) Отто Бауер
B) Володимир Ульянов
C) Зігмунд Фрейд
D) Ентоні Сміт
Суперечки, які відбуваються від імені етнічних спільнот щодо їх права проживати на той чи
іншій території, володіти або управляти нею є:
A) Міжгруповими конфліктами
B) Етнотериторіальними конфліктами
C) Конфліктами стереотипів
D) Політичною дискусією
Спрощені, схематизовані, часто викривлені повсякденні уявлення про етнічні групи або їхніх
представниках – це:
A) Етноегоїзм
B) Етнічний шовінізм
C) Етнічні маніпуляції
D) Етнічні стереотипи
Авторство праці «Сума теології» належить:
A) Б. Спінозі
B) Р. Декарту
C) Т. Аквінському
D) М. Падуанському
Гасло «Геть від Москви!» висунув:
A) С. Бандера
B) Є. Коновалець
C) С. Петлюра
D) М. Фітільов

Автором концепції «політії» був:
A) Аристотель
B) Демокрит
C) Демосфен
D) Платон
Можливість побудови «Царства Божого» на Землі відстоював:
A) Св. Миколай
B) Костянтин Великий
C) Ж. Кальвін
D) Т. Мюнцер
Ідею спільної волі як засобу реалізації народного суверенітету сформулював:
A) Ж. Боден
B) Т. Гоббс
C) Вольтер
D) Ж.Ж. Руссо
Авторство праці «Самостійна Україна» належить:
A) Д. Донцову
B) М. Драгоманову
C) М. Міхновському
D) В. Винниченко
Засновником української політичної науки вважають:
A) М. Грушевського
B) М. Драгоманова
C) М. Костомарова
D) С. Єфремова
Основним ідеологом Кирило-Мефодіївського братства був:
A) В. Білозерський
B) М. Гулак
C) М. Костомаров
D) Т. Шевченко
Першим автором праці, в якій науково обґрунтовувалась ідея незалежної України є:
A) Т. Шевченко
B) В. Антонович
C) Ю. Бачинський
D) Д. Донцов
Концепцію «дао» розробив:

A) Платон
B) Мо-цзи
C) Лао-цзи
D) Конфуцій
Ідеї томізму були сформульовані:
A) Папою Георгієм VI
B) Святим Августином
C) Т. Аквінським
D) Т. Мюнцером
Класичну формулу розподілу гілок влади на законодавчу, виконавчу та судову теоретично
обґрунтував…
A) Ф. Бекон
B) Д. Локк
C) Ш.Л. Монтеськ’є
D) Ж.Ж. Руссо
На основі якого світогляду формувалась політична думка народів давнього Сходу?
A) Наукового світогляду
B) Раціоналістичного світогляду
C) Первісного світогляду
D) Міфологічного світогляду
Яка головна мета Конфуція в суспільному плані?
A) забезпечення справедливості
B) утвердження законності
C) повернення втраченої рівноваги в державі і сім'ї
D) повернення до природного стану
Що означає термін «політика» в давньогрецькій політичній та правовій теорії?
A) Організацію життя полісу (міста-держави) та його повноправних громадян
B) Мистецтво можливого
C) Питання доцільності та користі в суспільних відносинах
D) Форму участі громадян у здійсненні державної влади
Який з цих типів державного устрою за Платоном є найгіршим?
A) Аристократія
B) Тімократія
C) Олігархія
D) Тиранія
Яка форма держави є найбільш правильна, за Аристотелем?
A) Демократія
B) Аристократія

C) Тімократія
D) Політія
Визначте форму держави, яка розпочинає повний цикл основних форм держави в порядку їх
природного виникнення і зміни, згідно з Полібієм.
A) Тиранія
B) Аристократія
C) Демократія
D) Охлократія
E) Царство (царська влада)

Як виникає держава за Цицероном?
A) Держава виникає в результаті договору
B) Держава виникає в результаті завоювання
C) Держава виникає в наслідок втілення в життя ідеї держави
D) Держава виникає природним шляхом
Наслідком чого є, за Августином, всі соціальні, державні і правові установи і положення?
A) Божественної волі
B) Природного розвитку
C) Свідомої діяльності людей
D) Гріховності людини.
Що є визначальним для розвитку політичних вчень Середньовіччя?
A) Боротьба між світською та духовною владою за панівне становище
B) Боротьба селянства проти феодалів
C) Боротьба за національну незалежність поневолених народів
D) Боротьба аристократії за розширення своїх прав і привілеїв
Що, за Жаном Боденом, є головною ознакою, властивістю політичної влади?
A) Обов’язкова сила
B) Суверенний характер
C) Територіальність
D) Всезагальність
E) Єдність
Яка відповідь правильно характеризує одну з ознак народного суверенітету, за ЖаномЖаком Руссо?
A) Всесторонність
B) Постійність
C) Абсолютнність
D) Невідчужуваність
Основоположником позитивізму є…?

A) Герберт Спенсер
B) Огюст Конт
C) Карл Бергбом
D) Рудольф фон Ієрінг
Автором «Декларації Незалежності» є:
A) Адам Сміт
B) Вільям Пенн
C) Томас Джеферсон
D) Джордж Вашингтон
Кому належить дане твердження: «Без царя і батька — без держави і сім'ї — людство
повернулося б до тваринного світу»?
A) Конфуцій
B) Лао-цзи
C) Мо-дзи
D) Мен-цзи
E) Шан Ян
Що є стержневою ідеєю всієї давньогрецької політичної та правової теорії і практики?
A) Держава
B) Свобода
C) Право
D) Справедливість
E) Демократія
В чому полягає особливе значення античної політичної та правової думки?
A) Вона стала основою для формування держав античності
B) Вона була спробою раціоналізації поглядів на право та державу
C) Вона оформилася і розвивалася, як ідеологія вільних людей
D) Вона ідеологічно оформила відносини в рабовласницькому суспільстві
Який з п’яти названих типів державного устрою за Платоном є найкращим?
A) Демократія
B) Аристократія
C) Тімократія
D) Олігархія
E) Тиранія
Що є критерієм поділу на правильні і неправильні форми держави за Аристотелем?
A) Справедливість
B) Загальне благо
C) Законність
D) Кількість правлячих

Політія, за Аристотелем, є поєднанням кращих сторін двох інших форм без їхніх недоліків і
крайнощів. Яких саме?
A) Монархії та демократії
B) Тиранії та олігархії
C) Аристократії та олігархії
D) Олігархії та демократії
В чому полягає головна причина походження держави за Цицероном?
A) Необхідність забезпечення різноманітних інтересів
B) Природний поділ праці
C) Вроджена потреба людей жити разом
D) Необхідність об’єднання слабких проти сильних
Який головний недолік простих форм правління за Цицероном?
A) Обмеженість
B) Нестабільність
C) Неефективність
D) Несправедливість
До головних правових ідей раннього християнства відноситься?
A) Принцип рівності людей
B) Принцип особистої відповідальності
C) Ідея демократії
D) Принцип «Від кожного за здібностями, кожному за потребами»
Хто є основоположником нової світської політичної науки?
A) Жан Боден
B) Ніколло Мак'явеллі
C) Франческо Гвіччардіні
D) Марсілій Падуанський
Чого не мають робітники на думку творців марксизму?
A) Вітчизни
B) Перспективи
C) Соціальних гарантій
D) Права на відпочинок
Яким шляхом, на думку Міхаїла Бакуніна, можливе досягнення повної свободи і повної
автономії?
A) При наявності відповідних гарантій свободи, зокрема конституційних
B) Розвитку самоврядування громад
C) Ліквідації держави
D) В демократичній правовій державі

Хто з названих мислителів є основоположником одного з напрямів в анархізмі – анархоіндивідуалізму?
A) П’єр Жозеф Прудон
B) Міхаїл Бакунін
C) Пьотр Кропоткін
D) Макс Штірнер
На яку з цих концепцій спираються політичні та правові погляди Томаса Гоббса?
A) Теорія природного права
B) Ідея народного суверенітету
C) Ідея вічного миру
D) Теорія договірного походження держави
Яке головне завдання «спільної влади», створеної для виходу зі стану «війни всіх проти всіх»
на думку Томаса Гоббса?
A) Забезпечити мир
B) Забезпечити економічний розвиток
C) Гарантувати життя та безпеку кожної людини
D) Гарантувати права і свободи кожної людини
Прообразом сучасних політичних партій, який організаційно не сформувався як суб’єкт
публічної політики, вважаються:
A) Протопартії
B) Квазіпартії
C) Псевдопартії
D) Кланові клуби
Коли виникають політичні партії згідно із континентально-європейським підходом?
A) Зі встановленням загального виборчого права
B) Після національних революцій
C) З часів античності
D) У другій половині ХХ ст.
Згідно із англо-американським підходом до вивчення політичних партій, справжніми
політичними партіями були:
A) Партії торі та вігів
B) Партії гвельфів та гібелінів
C) Античні партії жителів гори, рівнини та набережної частини міста в Афінах
D) Політичні клуби часів Французької революції
Одним із перших, по-справжньому сучасне визначення «партії» для світової політології
запропонував
A) Е. Берк
B) М. Дюверже
C) М. Вебер
D) Т. Гоббс

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?
A) Макропідхід
B) Мікропідхід
C) Глобальний підхід
D) Теоретичний підхід
Який підхід до аналізу політичних партій зосереджується на партіях як на конкретних
суб’єктах політичного процесу з конкретними часовими та просторовими параметрами?
A) Макропідхід
B) Мікропідхід
C) Конкретизуючий підхід
D) Просторово-часовий підхід
Дослідження яких науковців вважаються фундаментальними для макропідходу до аналізу
політичних партій?
A) М. Дюверже та К. Джанда
B) М. Дюверже та К. Лоусон
C) Ж. Блондель та К. Джанда
D) К. Джанда та К. Лоусон
Праця М.Дюверже «Політичні партії» була опублікована у:
A) 1951
B) 1947
C) 1973
D) 1961
Хто з науковців стверджував, що з кінця ХХ ст. політичні партії перетворюються на агентів
дедемократизації:
A) К. Лоусон
B) Т. Погунтке
C) К. Стром
D) Р. Кац
Авторами теорії картельних партій були:
A) Р. Кац та П. Меїр
B) Р. Кац та Ж. Блондель
C) П. Меїр та Т. Погунтке
D) Р. Кац та П. Меркль
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?

A) П. Меркл
B) К. Лоусон
C) М. Дюверже
D) У. Кротті
Який з типів партій, за організаційною структурою, не виділяв М. Дюверже?
A) Партія «комітет»
B) Партія «округ»
C) Партія «осередок»
D) Партія «секція»
Хто з науковців при аналізі розвитку політичних партій основний акцент робив на розгляді
процесів формування нації та індустріалізації?
A) С. Роккан
B) Т. Погунтке
C) П. Ігнаці
D) Дж. Сарторі
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?
A) Р. Далтон
B) П. Меїр
C) К. Джанда
D) Р. Роуз
Що, на думку Р. Каца та П. Меїра, сприяє формуванню партій картельного типу?
A) Зміна соціальної структури
B) Підтримка партій державою
C) Запровадження пропорційної виборчої системи
D) Слабкість опозиційних партій
Який з цих типів партій не виділяв М. Вебер?
A) Партії патронажу
B) Партії інтересу
C) Партії прогресу
D) Світоглядні партії
Хто з науковців у своїй типології політичних партій виділяв партії репрезентації та
інтеграційні партії?
A) З. Нейманн
B) Дж. Сарторі
C) М. Вебер
D) М. Дюверже

За Дж. Сарторі партії, які формують лише тло партійної конкуренції називаються:
A) Фонові партії
B) Неістотні партії
C) Відсталі партії
D) Псевдопартії
Якою з цих ознак повинна володіти репрезентативна партія (за Дж. Сарторі)?
A) Здатність здійснювати політичний шантаж
B) Мати представництво у парламенті
C) Мати шанс перемогти у виборах
D) Розвинута партійна структура
Що є основним критерієм у М. Дюверже для поділу партій на кадрові та масові?
A) Організаційна будова партії
B) Рівень представлення інтересів виборців
C) Вплив партій на прийняття політичних рішень
D) Іедеологічні позиції партій
Який з типів партій у 1971 р. Ж. Шарло додав до типології М. Дюверже (кадрові та масові)?
A) Партії виборців
B) Картельні партії
C) Партії активістів
D) Ідеологічні партії
Хто з науковців першим обгрунтував сутність партій типу "catch-all”?
A) Ж. Шарло
B) О. Кірххаймер
C) Дж. Помпер
D) М. Ольсон
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?
A) Універсальна партія
B) Безідеологічна партія
C) Масова партія
D) Партія загального типу
За Є. Вятром, сукупність відносин між легально діючими політичними партіями, що
виявляються у спільній боротьбі або суперництві за владу в суспільстві – це:
A) Політична система
B) Партійні відносини
C) Партійна система
D) Партійне суперництво

За А. Ковтнером, сукупність політичних сил, представлених у парламенті, або таких, які
прагнуть до представництва в ньому – це:
A) Парламентська система
B) Партійні відносини
C) Партійна система
D) Парламентський корпус
У чому полягає сутність «досконалої» двопартійної системи за Ж. Шарло?
A) Дві партії отримують 100% голосів вибоців
B) У виборах беруть участь тільки дві партії
C) Дві основні партії разом отримують до 90% голосів виборців
D) Тільки дві партії формують парламентську більшість
Яку назву має партійна система за якої будь-яка третя партія володіє достатньою
електоральною базою, щоб внести корективи, інколи суттєві, у звичну гру двох основних
партій, які отримують голоси 75 – 80% виборців?
A) Трьохпартійна система
B) Система двох з половиною партій
C) Багатопартійна система
D) Обмежена багатопартійність
Скільки типів партійних систем виділяв Дж. Сарторі у своїй типології:
A) 6
B) 7
C) 8
D) 5
Які політичні партії Дж. Сарторі відносив до таких, що формують партійну систему країни:
A) Всі офіційно зареєстровані
B) Релевантні партії
C) Парламентські партії
D) Демократичні партії
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?
A) Однопартійна система
B) Партійна система з домінуючою партією
C) Партійна система з партією гегемоном
D) Атомізована партійна система
Який тип партійної системи, за Дж. Сарторі, характеризується пасивним становищем однієї
партії за відсутності реальної партійної конкуренції?
A) Однопартійна система
B) Партійна система з домінуючою партією
C) Партійна система з партією гегемоном
D) Атомізована партійна система

Який тип партійної системи, за Дж. Сарторі, характеризується наявністю багатьох
маловпливових і нечисельних партій?
A) Партійна система поміркованого плюралізму
B) Атомізована партійна система
C) Партійна система крайнього плюралізму
D) Молекулярна партійна система
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?
A) Ідеологічна конкуренція
B) Особистісна конкуренція
C) Гомогенна конкуренція
D) Гетерогенна конкуренція
Який з факторів, що вплинув на конфігурацію внутрішньої політики більшості європейських
країн, не виділяли у своїх статтях Р. Кац та П. Меїр?
A) Розпад СРСР (1991)
B) Руйнування Берлінського муру (1989)
C) Підписання Маастрихтської угоди (1992)
D) Створення Всесвітньої торгівельної організації (1995)
Хто з науковців стверджує, що ситуація, яка склалась на початку ХХІ ст. більшою мірою
сприяє тим партіям, які традиційно виступали в ролі агентів мобілізації «при нагоді», аніж
творцям стійких структур?
A) Т. Погунтке
B) Х. Пулє
C) М. Торкал
D) К. Лоусон
Які фактори, у своїх пініх працях, виділяв М. Дюверже, як визначальні у формуванні
партійної системи?
A) Соціальний та економічний
B) Історичний та політичний
C) Соціальний та історичний
D) Політичний та економічний
С. Ліпсет та С. Роккан розглядали формування основних соціальних розколів навколо
проблем:
A) Економіки та інтеграції
B) Економіки та політики
C) Економіки та локальності
D) Політики та інтеграції

У якому році в період з 1990 по 2018 рр. була зареєстрована найбільша кількість політичних
партій:
A) 1994 р.
B) 2005 р.
C) 2015 р.
D) 2018 р.
Хто з науковців вперше зауважив, що в умовах послаблення політичних партій та втрати
ними можливості виконувати основні функції, можна спостерігати те, що багато депутатів
обираються без використання партійних лейблів, а також можлива зміна партійної
приналежності впродовж однієї каденції?
A) К. Лоусон
B) Т. Погунтке
C) К. Стром
D) Р. Кац
Яка кількість депутатів були обрані до ВРУ у 2014 р. як безпартійні?
A) 69
B) 94
C) 125
D) 271
Хто із вказаних мислителів вперше ввів у науковий обіг поняття «політика»:
A) Платон
B) Аристотель
C) Цицерон
D) Макіавеллі
Яку форму держави Платон визнавав найкращою:
A) Демократію
B) Олігархію
C) Аристократію
D) Тимократію
E) Правильна відповідь відсутня
Об’єктом дослідження політичної науки виступає?
A) Політична влада
B) Політична система суспільства
C) Політика
D) Політичні відносини
Які науки мають своїм об’єктом дослідження політичну сферу суспільного життя?
A) Політологія
B) Філософія
C) Соціологія
D) Історія

E) Усі з перелічених
Яка із зазначених категорій найповніше відображає предмет політичної науки?
A) Політичні інститути
B) Політична свідомість
C) Політична система суспільства
D) Держава
Урядова криза як одна з крайніх форм прояву політичного конфлікту виражається у тому,
що:
A) Рішення парламенту не співпадають з волею більшості громадян країни або впродовж
встановленого терміну однієї сесії не можуть розпочатись його пленарні засідання
B) Фактично припиняється дія Основного закону держави, що викликає потребу перегляду і
якісної зміни попередньої Конституції
C) Уряд втратив авторитет і неспроможний розв’язувати поставлені перед ним завдання по
управлінню в інтересах народних мас
D) Правильно усе перелічене
Яка з перелічених категорій відноситься до політологічних категорій структури:
A) Політична система суспільства
B) Держава
C) Політична партія
D) Суспільно-політичний рух
E) Усі з перелічених
До групи політологічних категорій функціонування належать такі із зазначених категорій:
A) Політична організація
B) Політичний конфлікт
C) Політична діяльність
D) Політичний процес
E) Правильні відповіді б), в), г)
До якої з груп політологічних категорій відноситься категорія «партійна система»:
A) Загальнонаукових категорій
B) Категорій структури
C) Категорій функціонування
D) Категорій розвитку
Політологічна категорія «політична поведінка» представляє:
A) Загальнонаукові категорії
B) Категорії структури
C) Категорії функціонування
D) Категорії розвитку

До якої із зазначених груп категорій політології відноситься категорія «політична
революція»?
A) Загальних
B) Структурних
C) Функціонування
D) Розвитку
Дайте визначення закономірностей політичної науки:
A) Необхідні, істотні, стійкі і повторювані зв’язки між політичними явищами
B) Теоретичні положення, які відображають сутність політичних явищ та об’єктивно
існуючий між ними взаємозв’язок
C) Поняття, які відображають конкретні події політичного життя суспільства
D) Загальні, фундаментальні поняття, які відображають найбільш істотні, закономірні
зв’язки й відносини в політиці
Яка з перелічених наук досліджує політику з точки зору вивчення проявів найбільш
загальних закономірностей розвитку природи, суспільства і людського мислення в
політичній сфері суспільного життя?
A) Політологія
B) Політична філософія
C) Політична соціологія
D) Політична історія
Яка з перелічених наук, маючи об’єктом дослідження політичну сферу суспільного життя,
розробляє методи, прийоми, засоби державної політики стосовно функціонування
економічної системи суспільства в цілому, основи і напрями державного регулювання
економічних процесів, економічної стратегії і тактики?
A) Політологія
B) Політична економія
C) Політична історія
D) Політична філософія
Яка з перелічених наук, досліджуючи політичну сферу політичного життя, займається
питаннями хронологічного збору та описання емпіричних фактів про розвиток політичних
подій, процесів, інститутів?
A) Політологія
B) Політична історія
C) Політична соціологія
D) Політична філософія
Яка наука, досліджуючи політику, вивчає не всю багатоманітність її виявів, а лише ті з них,
суб’єктами яких є соціальні спільності, тобто вивчає соціальні відносини з приводу
політичної влади?
A) Політологія
B) Політична історія
C) Політична соціологія
D) Політична філософія

Яка з перелічених наук досліджує політичну сферу суспільного життя з точки зору вивчення
загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування державноправової організації суспільства?
A) Політологія
B) Політична історія
C) Теорія держави і права
D) Політична соціологія
Яка наука досліджує політичну сферу суспільного життя через призму вивчення ролі
орієнтацій, переконань, очікувань, мотивацій у політичній поведінці людей?
A) Політологія
B) Політична психологія
C) Політична соціологія
D) Політична антропологія
Яка з перелічених наук, що мають своїм об’єктом дослідження політику, вивчає її зв’язок з
біосоціальними рисами людини?
A) Політична психологія
B) Політична антропологія
C) Політична географія
D) Політологія
Яка наука досліджує політичне життя суспільства з точки зору його обумовленості
просторовим розташуванням країни, її розмірами, економіко-географічними, кліматичними,
іншими природними чинниками?
A) Політологія
B) Політична антропологія
C) Політична географія
D) Політична філософія
За сферами суспільного життя політика є:
A) Внутрішня
B) Економічна
C) Культурна
D) Світова
E) Правильні відповіді б і в
За орієнтацією політику виділяють:
A) Внутрішню
B) Локальну
C) Військову
D) Короткострокову
За масштабами здійснення розрізняють політику:
A) Світову

B) Соціальну
C) Національну
D) Державну
За носіями й суб’єктами розрізняють політику:
A) Військову
B) Партійну
C) Регіональну
D) Довгострокову
За терміном дії політика є:
A) Національна
B) Зовнішня
C) Середньострокова
D) Довгострокова
E) Правильна відповідь в і г
До яких із зазначених груп відносяться соціально-класові, соціально-етнічні спільноти
людей:
A) Соціальних
B) Інституціональних
C) Функціональних
D) Парохіального
Політичні партії, держава репрезентують такі суб’єкти політики:
A) Соціальні
B) Інституціональні
C) Функціональні
D) Індивідуальні
Які із вказаних груп суб’єктів політики репрезентують економічні об’єднання, клуби за
інтересами:
A) Соціальних
B) Інституціональних
C) Функціональних
D) Суб’єкт-підданого
Які із вказаних типів політичних конфліктів розрізняють за рівнем публічності розвитку:
A) Горизонтальні
B) Вертикальні
C) Відкриті
D) Закриті
E) Правильні відповіді в і г
З точки зору масштабів і рівнів прояву політичні конфлікти є:

A) Довготривалі
B) Зовнішньополітичні
C) Відкриті
D) Ті, що допускають цілісне перетворення суспільства
У відповідності з побудовою й організацією політичного режиму виділяють політичні
конфлікти:
A) Горизонтальні
B) Довготривалі
C) Закриті
D) Збройні
Спосіб врегулювання політичного конфлікту, за якого сторони досягають згоди у виборі
моральних і правових норм як його основи, називається:
A) Силовий
B) Ідеалістичний
C) Інтегративний
D) Нормативний
Політичні конфлікти, що проходять у прихованих формах прийняття рішень, способах і
методах політичної боротьби, називаються:
A) Горизонтальними
B) Зовнішньополітичними
C) Закритими
D) Вертикальними
Конфлікти, що виникають між суверенними державами за сфери впливу та панування на
міжнародній арені, відносяться до:
A) Зовнішньополітичних
B) Вертикальних
C) Закритих
D) Довготривалих
Політичні конфлікти, що виражаються у зовнішньо фіксованих взаємодіях конфліктуючих
сторін (маніфестації, страйки, пікети тощо), належать до:
A) Горизонтальних
B) Вертикальних
C) Відкритих
D) Короткотривалих
За яким із перелічених критеріїв виділяють економічну, соціальну, культурну політику:
A) За сферами суспільного життя
B) За орієнтацією
C) За масштабами здійснення
D) За носіями й суб’єктами

За яким критерієм класифікують політику на внутрішню та зовнішню:
A) За сферами суспільного життя
B) За орієнтацією
C) За масштабами здійснення
D) За терміном дії
Локальну, регіональну, світову політику розрізняють на основі такого критерію:
A) Орієнтації
B) Масштабів здійснення
C) Терміну дії
D) Сфер суспільного життя
На основі якого критерію розрізняють політику державну, партійну, профспілкову:
A) Сфер суспільного життя
B) Масштабів здійснення
C) Носіїв та суб’єктів
D) Терміну дії
Відкриті та закриті політичні конфлікти розрізняють на основі:
A) Рівня публічності розвитку
B) Тривалості
C) Побудови та організації політичного режиму
D) Масштабів і рівнів прояву
Основними компонентами процесу навчання суспільно-політичних дисциплін у школі є:
A) цілі, зміст навчання, організація навчального процесу, пізнавальні можливості учнів,
результати навчання
B) форми, методи, методичні прийоми та засоби навчання
C) шкільні лекції, семінари, практичні, лабораторні заняття, екскурсії
D) принципи навчання, моніторинг якості освіти, пошук ефективних моделей навчання
Змістом принципу гуманізму в процесі навчання суспільно-політичних дисциплін у школі є:
A) викладання побудоване на значному арсеналі різноманітних джерел
B) висвітлення подій, явищ, персоналій такими, якими вони були насправді
C) засудження насильства, жорстокості, війн, шовінізму, ксенофобії, расизму
D) плюралізм думок, поглядів, бачення суспільних явищ
Перший вітчизняний твір, який включав елементи навчально-методичного характеру
процесу навчання історії у школі називається:
A) «Руська правда»
B) «Апокрисис» Х. Філалета
C) «Про природне право» С. Оріховського
D) «Синопсис» І. Гізеля

Урок узагальнення та систематизації не містить наступний компонент:
A) мотивацію навчальної діяльності
B) актуалізацію опорних знань
C) вивчення нового матеріалу
D) інструктаж з домашнього завдання
До прийомів роботи з текстом підручника належать:
A) інтерактивне навчання
B) інноваційне навчання
C) компетентнісне навчання
D) коментоване читання
За видами сприйняття наочного матеріалу виділяють наступні засоби навчання:
A) зорові, зорово-слухові, слухові
B) документальні і художні
C) статистичні і динамічні
D) демонстраційні і роз даткові
Таблиці розвитку:
A) відбивають горизонтальні часові між подіями і явищами
B) відображають послідовність подій
C) виявляють якісні чи кількісні зміни, динаміку окремих суспільних явищ
D) виокремлюють суттєві порівняльні ознаки явищ
Метод навчання, за якого учням пропонується проаналізувати конкретну життєву ситуацію
називається:
A) лабораторний метод
B) кейс-метод
C) метод демонстрації
D) метод презентації
До функцій уроку формування та вдосконалення вмінь та навичок належить:
A) перевірка рівня оволодіння учнями основами теоретичних знань
B) повторення і закріплення раніше засвоєних знань із застосуванням вже сформованих
вмінь та навичок
C) корекція засвоєних учнями знань, вмінь та навичок
D) більш глибоке осмислення навчального матеріалу
Пізнавальні здібності це:
A) уміння виявляти причинно-наслідкові зв’язки, називати основні риси й характерні ознаки
B) уміння образно описувати історичні факти відтворювати образи і картини минулого,
розповідати про важливі події
C) індивідуально-психологічні особливості особистості, які є умовами оволодіння знаннями,
уміннями і навичками
D) почуттєво-емоційний та раціонально-логічний відбиток історичної дійсності у свідомості
людини, існуючий у вигляді уявлення про речі, оточуюче середовище, історичну подію

Серед основних методів політичної науки, що зумовлюються сутністю її предмета,
виділяють:
A) Системний
B) Структурно-функціональний
C) Біхевіористичний
D) Порівняльний
E) Усі з перелічених
Який із зазначених методів пізнання досліджує політичну дійсність шляхом спостереження,
експерименту, аналізу документів?
A) Емпіричний
B) Соціальний
C) Антропологічний
D) Жодний з перелічених
Вкажіть метод політичної науки, 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:
A) Системний
B) Структурно-функціональний
C) Соціальний
D) Жодний з перелічених
Який з методів пізнання орієнтує дослідників на вивчення політики через дослідження
поведінки індивідів і груп, що виконують будь-яку політичну діяльність?
A) Антропологічний
B) Емпіричний
C) Соціальний
D) Біхевіористичний
Вкажіть метод, що забезпечує розкриття спільних і відмінних рис політичного життя різних
епох, народів, країн:
A) Історичний
B) Емпіричний
C) Соціальний
D) Антропологічний
E) Жодний з перелічених
Який метод дозволяє вивчати політичні явища та процеси у відповідності з конкретноісторичною ситуацією, з точки зору їх історичного взаємозв’язку та розвитку?
A) Емпіричний
B) Соціальний
C) Структурно-функціональний
D) Жодний з перелічених
Структурно - функціональний метод дослідження політичної науки полягає у:

A) Забезпеченні цілісного сприйняття об’єкта, що складається з певного комплексу
взаємозв’язаних елементів і функціонує у межах дещо ширшого середовища
B) Розчленуванні політичного явища на складові частини з подальшим вивченням їх ролі для
суспільства
C) Вивченні політики через аналіз поведінки індивідів і груп що виконують певні політичні
ролі
D) Жодна відповідь не правильна
Використання антропологічного методу в політичній науці дозволяє:
A) З’ясувати зумовленість політики соціальними чинниками (економіка, культура, релігія
тощо)
B) Вивчення зумовленості політики не соціальними чинниками, а природою людського роду
C) Орієнтувати на вивчення поведінки груп, класів, особистостей, що виконують політичну
діяльність
D) Жодна відповідь не правильна
Системний метод в політичній науці дозволяє:
A) Забезпечити цілісне сприйняття об’єкта, що складається з певного комплексу
взаємозв’язаних елементів і функціонує в межах дещо ширшого середовища
B) Здійснити розчленування політичного явища на складові частини з подальшим аналізом їх
ролі для суспільства
C) Вивчати політичну поведінку індивідів та соціальних груп
D) Здійснити оперативну оцінку передбачуваного розвитку політичних подій, на основі яких
можна прийняти ефективні рішення
E) Жодна відповідь не правильна
Вкажіть, яка з функцій політичної науки охоплює способи, методи і принципи теоретичного
дослідження політики і практичної реалізації отриманих знань?
A) Аналітична
B) Регулятивна
C) Світоглядна
D) Методологічна
E) Жодна відповідь не правильна
Що відображає політологічні закони розвитку?
A) Форми і методи організації політики, політичних систем.
B) Функціонування політики як особливої сфери, характер її явищ та процесів.
C) Якісні перетворення в політичному житті суспільства.
D) Усі з перелічених.
До законів функціонування політики належить:
A) Закон максимальної концентрації державної влади в тоталітарних політичних режимах
B) Закон залежності організації і розвитку політичної діяльності від політичної свідомості
соціальних суб’єктів
C) Закон багатоманітності форм взаємодії суб’єктів політики

Який з перелічених законів відноситься до законів розвитку політики?
A) Закон циклічності політичних режимів
B) Закон організації політичної діяльності
C) Закон поділу державної влади на три гілки
D) Жодна відповідь не правильна
Який із перелічених методів пізнання сприяє з’ясуванню впливу на політичну систему
економічних відносин, соціальної структури, моралі, релігії, культури?
A) Системний
B) Біхевіористичний
C) Антропологічний
D) Жодна відповідь не правильна
Через яку функцію політична наука утверджує в суспільстві цінності, ідеали, норми, що
характеризують цивілізовану політичну систему, політичну культуру соціальних суб’єктів?
A) Світоглядну
B) Регулятивну
C) Методологічну
D) Практичну (прикладну)
E) Всі з перерахованих
Суть якої функції політичної науки полягає у розробці нею різних теорій, концепцій, гіпотез,
категорій, формулюванні закономірностей?
A) Теоретичної
B) Прогностичної
C) Світоглядної
D) Методологічної
Що забезпечує прикладна (практична) функція політичної науки?
A) Розроблення різних концепцій, гіпотез, понять, які описують і пояснюють явища та
процеси політичного життя суспільства
B) Утвердження у суспільстві цінностей, ідеалів, норм цивілізованої політичної поведінки,
політичної культури
C) Вплив людей та організацій на політичний процес, їх участь в політичних подіях
D) Вироблення практичних рекомендацій про шляхи, механізми реалізації політичних знань,
про раціональну організацію політичних процесів
У чому полягає суть методологічної функції політичної науки?
A) У розробленні різних концепції, ідей, гіпотез, понять, які описують політичні процеси і
явища
B) В утвердженні у суспільстві цінностей, ідеалів, норм цивілізованої політичної поведінки,
політичної культури соціальних суб’єктів
C) У забезпеченні способів, методів та принципів теоретичного дослідження політики й
практичної реалізації отриманих знань, які можуть використовуватись іншими науками

Сукупність прийомів та операцій практичного та теоретичного освоєння політичної
дійсності – це:
A) Закономірності політики
B) Закономірності політології
C) Категорії політології
D) Методи політологічних досліджень
Використання соціального методу в політичній науці дозволяє:
A) З’ясувати вплив на політичну систему економічних відносин, соціальної структури,
моралі, релігії, культури
B) Досліджувати політичну дійсність шляхом спостереження, експерименту, аналізу
документів
C) Вивчати політику через дослідження поведінки індивідів і груп, що виконують будь-яку
політичну діяльність
D) Розкрити спільні і відмінні риси політичного життя різних епох, народів, країн
Використання емпіричного методу в політичній науці дає змогу:
A) З’ясувати вплив на політичну систему економічних відносин, соціальної структури,
моралі, релігії, культури
B) Досліджувати політичну дійсність шляхом спостереження, експерименту, аналізу
C) Вивчати політичні явища та процеси у відповідності з конкретно-історичною ситуацією, з
точки зору їх історичного взаємозв’язку та розвитку
D) Розкрити спільні і відмінні риси політичного життя різних епох, народів, країн
Біхевіористичний метод пізнання політики дозволяє:
A) Вивчати політичну дійсність через призму дослідження поведінки індивідів і груп, що
виконують будь-яку політичну діяльність
B) З’ясувати зумовленість політичного розвитку соціальними чинниками (економіка,
культура, релігія, мораль тощо)
C) З’ясувати зумовленість політики природою людського роду
D) Зіставляти однотипні політичні явища (політичні режими, державні устрої тощо), різні
способи реалізації одних і тих самих політичних функцій, політичних рішень тощо
Що дає використання історичного методу в політичній науці?
A) Забезпечити цілісне сприйняття політичного об’єкта, дослідження і всебічний аналіз
зв’язків між окремими його елементами
B) Розкрити спільні і відмінні риси політичного життя різних епох, народів, країн
C) Вивчати політичні явища та процеси у відповідності з конкретно-історичної ситуацією, з
точки зору їх історичного взаємозв’язку та розвитку
D) Жодна відповідь не правильна
Теоретико-пізнавальна функція політичної науки полягає:
A) У дослідженні багатогранних політичних явищ з метою отримання знання про сутність,
зміст, закономірності розвитку сфер суспільства під кутом зору впливу на них державної
політики
B) У розробленні способів, методів, прийомів пізнання політичних явищ і процесів, які
можуть використовуватись іншими науками

C) У зорієнтованості на вирішення конкретних практичних політичних завдань і проблем
D) У формуванні світогляду особи, її політичній соціалізації
Практична (прикладна) функція політичної науки означає:
A) Здатність передбачати перспективи розвитку політичних процесів, найближчі і віддалені
наслідки прийняття і виконання політичних рішень
B) Вплив на формування світогляду індивіда, його політичну соціалізацію
C) Вироблення практичних рекомендацій про шляхи, механізми реалізації політичних знань,
про раціональну організацію політичних процесів
D) Здатність робити аналіз, оцінку результатів діяльності держави, партій, інших елементів
політичної організації суспільства
Кого з мислителів античності називають батьком політології, незважаючи на відсутність у
нього чіткого розмежування між політичною наукою, етикою і філософією?
A) Сократа
B) Платона
C) Аристотеля
D) Цицерона
Кого з мислителів вважають основоположником політичної науки Нового часу?
A) Н.Макіавеллі
B) Т.Гоббса
C) Дж.Локка
D) Ш.Монтеск’є
На який період припав процес формування й виокремлення політичної науки із загальної
системи соціальних і гуманітарних наук та її інституціоналізації?
A) Кінець XVIII ст.
B) Першу половину ХІХ ст.
C) На кінець ХІХ - початок ХХ ст.
D) Після Другої світової війни
Коли почала формуватися політологія як самостійна навчальна дисципліна?
A) Наприкінці XVIII ст.
B) В першій половині ХІХ ст.
C) У другій половині ХІХ ст.
D) Після Другої світової війни
Коли завершився процес становлення політології як науки?
A) На зламі ХІХ-ХХ ст.
B) У першій третині ХХ ст.
C) Після Другої світової війни
D) Наприкінці ХХ ст.

Міжнародний колоквіум з політичних наук у Парижі (1948 р.) рекомендував включити курс
політології для вивчення в системі вищої освіти як:
A) Загальнообов’язкову дисципліну
B) Селективну дисципліну
C) Профілюючу дисципліну на політичному та юридичному факультетах
D) Обов’язкову лише для національних університетів та міжнародних шкіл
Яка з перелічених наук досліджує політичну сферу суспільного життя з точки зору вивчення
закономірностей функціонування політичної системи суспільства?
A) Політична філософія
B) Політична історія
C) Політологія
D) Політична соціологія
Найбільш загальні, фундаментальні поняття, які відображають найбільш істотні, закономірні
зв’язки й відносини в політиці – це:
A) Закономірності політики
B) Закономірності політології
C) Категорії політології
D) Методи політології
Досліджуючи політичну сферу суспільного життя, політологія вивчає:
A) Соціальні відносини з приводу політичної влади
B) Закономірності функціонування державно-правової організації суспільства
C) Закономірності функціонування політичної системи суспільства та її різноманітних
підсистем
D) Найбільш загальні закономірності розвитку природи, суспільства і людського мислення
Що означають необхідні, істотні, стійкі і повторювані зв’язки між політичними явищами:
A) Поняття
B) Політологічні категорії
C) Закономірності політики
D) Закономірності політології
Теоретичні положення, які відображають сутність політичних явищ та об’єктивно існуючий
між ними зв’язок – це:
A) Поняття
B) Політологічні категорії
C) Закономірності політичної науки
D) Закономірності політики
Що відображають політологічні закони структури?
A) Форми і методи організації політики, політичних систем
B) Функціонування політики як особливої сфери, характер її явищ та процесів
C) Якісні перетворення в політиці
D) Ніщо з переліченого

Закони функціонування політики, політичних систем відображають:
A) Форми і методи організації політики, політичних систем
B) Функціонування політики як особливої сфери, характер її явищ та процесів
C) Якісні перетворення в політиці
D) Правильна відповідь відсутня
Вкажіть на правильне визначення поняття «політологічна категорія»:
A) Спрощене відображення політичної системи або її окремих елементів
B) Загальні, фундаментальні поняття, які відображають найбільш істотні, закономірні зв’язки
й відносини в політиці
C) Поняття, які відображають конкретні події політичного життя суспільства
D) Сталий причинно-наслідковий зв’язок між політичними явищами
Через свою виховну функцію політична наука забезпечує:
A) Розробку різних теорій, концепцій, ідей, які описують і пояснюють політичну дійсність
B) Розробку способів, методів, прийомів пізнання політичних явищ і процесів
C) Вплив на формування політичного світогляду людини, її політичну соціалізацію
D) Здатність прогнозувати політичні процеси
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» система місцевого
самоврядування не включає:
A) міського голову
B) міську раду
C) старосту
D) місцеву державну адміністрацію
Хто є головною посадовою особою територіальної громади міста відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»?
A) міський голова
B) селищний голова
C) староста
D) голова місцевої державної адміністрації
Право територіальних громад на місцеве самоврядування може бути обмежено лише:
A) в умовах воєнного чи надзвичайного стану
B) в умовах політичної нестабільності
C) під час виборів
D) в умовах економічної кризи
Що із наведеного нижче не входить до виключної компетенції міської ради відповідно до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»?
A) прийняття рішення про недовіру міському голові
B) затвердження регламенту ради
C) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму
D) затвердження плану роботи місцевої державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада в
межах своїх повноважень приймає нормативні акти у формі:
A) рішень
B) розпоряджень
C) наказів
D) постанов
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
вважається повноважною за умови обрання
A) не менш як двох третин депутатів від загального складу ради
B) більшості від загального складу депутатів
C) однієї третини від загального складу депутатів
D) всіх депутатів ради
На який строк обирається голова районної ради відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»?
A) на строк повноважень ради
B) строком на 10 років
C) строком на 3 роки
D) безстроково
На який строк обирається староста відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»?
A) на строк повноважень місцевої ради
B) строком на 8 років
C) строком на 3 роки
D) безстроково
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження
міського голови починаються з моменту:
A) оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його
обрання
B) з моменту складення Присяги посадової особи місцевого самоврядування
C) з першого робочого дня
D) з моменту, коли він безпосередньо приступив до виконання своїх обов’язків
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження
міського голови не вважаються достроково припиненими у разі:
A) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень
голови
B) припинення його громадянства
C) відкликання його з посади за народною ініціативою
D) незначного порушення ним трудової дисципліни
Сесія ради скликається не менше одного разу на:

A) рік
B) місяць
C) квартал
D) тиждень
Звернення розглядаються і вирішуються у термін:
A) не більше одного місяця від дня їх надходження
B) не більше одного тижня від дня їх надходження
C) не більше трьох місяців від дня їх надходження
D) не більше двох місяців від дня їх надходження
Посадовою особою місцевого самоврядування є:
A) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові
повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих
функцій
B) особа, яка працює на постійній основі в органах місцевого самоврядування на реалізацію
законодавства України про місцеве самоврядування
C) особа, яка працює в органах місцевого самоврядування на постійній основі
D) особи, які мають вищу освіту, стаж роботи та вільно володіють державною мовою
Метою реформи децентралізації є:
A) забезпечити спроможність місцевого самоврядування та наблизити владу до народу
B) здійснити укрупнення областей та зменшити кількість органів влади
C) надання більшої автономії регіонам
D) збільшення ролі місцевих еліт
Хто може ініціювати добровільне об’єднання територіальної громади:
A) будь-який житель, що проживає на території України шляхом написання заяви
B) жителі територіальної громади в порядку місцевої ініціативи
C) депутат місцевої ради
D) місцева державна адміністрація
Чи можуть об’єднуватись територіальні громади, які розташовані на території різних районів
в межах однієї області?
A) так, якщо це території суміжних районів в межах однієї області
B) так, якщо це території будь-яких районів в межах однієї області
C) ні, це законодавчо заборонено
D) лише окремою постановою Верховної Ради України
Чи можуть до вже створеної ОТГ приєднуватись сільські (селищні) громади?
A) так, якщо це громада, яка відноситься до цієї ж територіальної громади відповідно до
Перспективного плану формування територій громад
B) так, будь-яка громада в межах регіону
C) ні, приєднання до вже створеної ОТГ законодавчо неможливе
D) лише окремою постановою Верховної Ради України

Яка об’єднана територіальна громада вважається міською?
A) ОТГ, в складі якої тільки міста
B) ОТГ, адміністративним центром якої є місто
C) ОТГ, кількість жителів якої більше 10000 осіб
D) ОТГ, кількість жителів якої більше 30000 осіб
Відповідно до Змін конституції в частині децентралізації, хто буде здійснювати виконавчу
владу в районах та областях?
A) префекти
B) голови районних та обласних державних адміністрацій
C) губернатори
D) старости
Хто розробляє Перспективний план формування громад області?
A) ОДА
B) обласні ради
C) профільний комітет ВРУ
D) громадськість
Екосестейт – це наука, що займається вивченням та визначенням загроз:
A) обороноздатності країни
B) інформаційній безпеці
C) економічній безпеці держави
Демографічна безпека – один з найважливіших напрямків безпеки:
A) політичної
B) ресурсної
C) економічної
Національна безпека держави є...
A) складовою економічної безпеки
B) складовою фінансової безпеки держави
C) надсистемою економічної безпеки держави
D) підсистемою енергетичної безпеки
«Поріг чутливості» - це рівень безпеки, при якому система:
A) стабільно розвивається
B) починає розвиватись наявність змін
C) відчуваються зміни, що ведуть до її знищення
У якому документі закріплені основні принципи воєнної політики України, шляхи і
напрямки будівництва і функціонування військової організації, повноваження її вищих
посадових осіб і органів з урахуванням особливостей діяльності кожного з них у воєнній
сфері?

A) державна програма будівництва і розвитку Збройних Сил України
B) воєнна доктрина України
C) Конституція України
Який вплив на ймовірного противника передбачає принцип спрямування агресії?
A) силової
B) дипломатичний;
C) сукупність усіх можливих
Яке твердження відповідає дійсності:
A) Україна є членом Ради Європи
B) Україна прагне стати членом Ради Європи
C) Україна не може стати членом Ради Європи, оскільки не є членом ЄС
Системоутворюючим елементом поняття «національна безпека» є:
A) нація;
B) держава;
C) суспільство;
D) країна
Явні чи потенційні дії, що ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних
економічних інтересів і створюють небезпеку для соціально економічної та політичної
систем, національних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої особи називаються:
A) загрозами економічної безпеки
B) загрозами експортно - імпортної безпеки
C) перепонами державного регулювання
D) позитивними чинниками економічної безпеки держави
Зволікання із загрозами фінансової безпеки призводить до створення в країні (економіці):
A) фінансової кризи
B) промислової кризи
C) освітньої кризи
D) кризи в галузі медицини
Складовими національної ідеї є:
A) національна безпека
B) економічна безпека
C) фінансова безпека
D) відповіді а), б) та в)
Бюджетна безпека - це:
A) узгодженість поточних і стратегічних завдань
B) цілісність бюджетної системи як фінансової основи держави

C) спроможність бюджетної системи забезпечити фінансову самостійність держави та
ефективне використання нею бюджетних коштів в процесі виконання функцій соціального
захисту
D) забезпечення повноти інформації щодо обсягів та структури зовнішніх позик,
платоспроможності позичальника, стану виконання боргових зобов'язань
Стан бюджетної, податкової та грошово - кредитної систем, що гарантує спроможність
держави ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення та раціонально
використовувати фінансові ресурси держави для забезпечення її соціально - економічного
розвитку в науковій сфері називається:
A) економічна безпека держави
B) національна безпека держави
C) фінансова безпека держави
D) монетарна безпека держави
Рівень фінансової безпеки держава регулює в рамках:
A) бюджетної політики
B) грошово-кредитної політики
C) відповіді а) та б)
D) боргової політики
З розвитком ринкових відносин виникають наступні загрози фінансовій безпеці держави:
A) недосконалість бюджетної політики і нецільове використання коштів бюджету
B) значні розміри державного та гарантованого боргу
C) криміналізація та масштабний відплив капіталу у «тінь» і за кордон
D) загрози у пунктах а), б) та в)
Забезпеченню податкової безпеки України сприятиме:
A) оптимальне співвідношення прямих і непрямих податків
B) значне зростання прямих податків
C) зростання ставки непрямих податків
D) ухилення фізичних та юридичних осіб від сплати податків
На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і
недоторканості?
A) військові формування, організація і порядок діяльності яких визначаються законом
B) Збройні Сили України
C) Збройні Сили України і інші військові формування
D) Службу безпеки України і правоохоронні органи держави
Хто виступає гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина?
A) Верховна Рада України
B) Президент України
C) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
D) Кабінет Міністрів України

Хто за посадою не входить до складу Ради національної безпеки і оборони України?
A) Голова Верховної Ради України
B) Прем’єр-міністр України
C) Міністр внутрішніх справ України
D) Міністр закордонних справ України
Залучення іноземних кредитів під гарантії уряду призводить до нагромадження зовнішнього
державного боргу, проте відмова від них призведе до...:
A) стабільності національної валюти
B) ускладнення економічної ситуації в нашій країні
C) покращення соціально-економічного стану в державі
D) розвитку малого і середнього бізнесу
Виберіть правильне твердження:
A) PR завжди реалізується у суспільствах відкритого типу
B) PR як правило реалізується у суспільствах відкритого типу
C) PR завжди реалізується у суспільствах закритого типу
D) PR як правило реалізується у суспільствах закритого типу
E) PR завжди реалізується у суспільствах обох типів
Виберіть правильне твердження:
A) Першочерговою метою PR є налагодження ефективних публічних комунікацій
B) Першочерговою метою PR є передача позитивної суспільної інформації
C) Першочерговою метою PR є впровадження в масову свідомість необхідних ціннісних
уявлень
D) Першочерговою метою PR є налагодження позитивних відносин між структурою та її
громадськістю
Виберіть правильне твердження:
A) Термін «заслужити пресу» означає налагодження дружніх стосунків із журналістами
провідних ЗМІ
B) Термін «заслужити пресу» означає отримання висвітлення в ЗМІ завдяки досягненням чи
помітній діяльності
C) Термін «заслужити пресу» означає налагодження взаємовигідної комерційної співпраці
PR-фірми із ЗМІ
D) Термін «заслужити пресу» означає отримання PR-фірмою переваг в доступі до ЗМІ
порівняно із конкурентами
Виберіть правильне твердження:
A) Між роботою PR-спеціаліста та журналіста існує незначна різниця – обидва повинні
об’єктивно інформувати
B) Між роботою PR-спеціаліста та журналіста існує суттєва різниця – перед ними стоять
різні завдання
C) Між роботою PR-спеціаліста та журналіста немає жодної різниці – вони виконують
однакові завдання
D) Між роботою PR-спеціаліста та журналіста існує прірва – їх функціональні обов’язки
несумісні

Легенда іміджу – це:
A) неочевидні якості іміджу, свого роду репутація особистості
B) відображення сприйняття особистості, характеру і поведінки політика
C) фіксація соціальних очікувань щодо політика, його соціально значущі характеристики
D) відображення ділових якостей політика
Портретний прототип іміджу – це:
A) відображення сприйняття особистості, характеру і поведінки політика
B) фіксація соціальних очікувань щодо політика, його соціально значущі характеристики
C) відображення ділових якостей політика
D) неочевидні якості іміджу, свого роду репутація особистості
Професійний прототип іміджу – це:
A) відображення ділових якостей політика
B) неочевидні якості іміджу, свого роду репутація особистості
C) відображення сприйняття особистості, характеру і поведінки політика
D) фіксація соціальних очікувань щодо політика, його соціально значущі характеристики
Соціальний прототип іміджу – це:
A) відображення сприйняття особистості, характеру і поведінки політика
B) фіксація соціальних очікувань щодо політика, його соціально значущі характеристики
C) відображення ділових якостей політика;
D) неочевидні якості іміджу, свого роду репутація особистості
Завершіть фразу, яка приписується Геббельсу: “Ніяка правда після брехні…”
A) не переважить останню
B) не зможе виправити нанесену нею шкоду
C) не запам’ятовується
D) не відновлює належним чином віру в пропаганду
E) не може вважатися достатньою, тому що її продовжують сприймати як неправду
«Батьком» сучасних PR вважається…
A) Уолтер Ліппман
B) Пол Лазарсфельд
C) Айві Лі
D) Ендрю Джексон
E) Франклін Рузвельт
Вперше термін «зв’язки із громадськістю» вжив і вважається його автором…
A) Наполеон
B) Джордж Вашінгтон
C) Томас Джеферсон
D) Адам Сміт
E) Джон Локк

Перше PR-агенство було створене в…
A) 1899 р. (США)
B) 1901 р. (Франція)
C) 1900 р. (США)
D) 1905 р. (Великобританія)
E) 1903 р. (Канада)
У країнах західної демократії політична іміджеологія як наука започаткована в:
A) 50-х рр. ХХ ст.
B) 70-х рр. ХХ ст.
C) 60-х рр. ХХ ст.
D) 80-х рр. ХХ ст.
Негативний імідж певної політичної партії є складовою:
A) контекстного іміджу
B) функціонального іміджу
C) порівняльного іміджу
Для формування іміджу «справжнього лідера» необхідно акцентувати увагу громадян на:
A) турботі лідера про сім’ю
B) високому інтелектуальному потенціалі лідера
C) працелюбстві лідера
D) демонструванні знань лідера з галузі мистецтва та літератури
Політичний імідж як надзвичайно складний феномен формується на основі інтеграції
відповідних чинників:
A) стереотипізації сприймання
B) емоційно-комунікативних та інформаційно-діяльнісних
C) психофізіологічних властивостей та ідеалізації
Однією з основних складових політичного іміджу керівництва партії є:
A) технократизм, превалювання технологічного способу мислення
B) наявність високого рівня психологічної культури, динамізму, реакції на ситуацію
C) самовпевненість, опора виключно на власний досвід
Раціональне та інтуїтивно-емоційне сприймання відомостей при створенні іміджу відображає
принцип:
A) повторення
B) безперервного посилення впливу
C) «подвійного виклику»
Від якого слова походить термін «лобі»?
A) коридор
B) зал

C) проштовхування
D) переконування
В яких країнах пряме лобіювання дозволене законом?
A) Росія, Україна
B) Швеція, Швейцарія
C) США, Великобританія
D) Франція, Німеччина
В. Семенов-Тян-Шанський виділяв наступні територіальні системи:
А) Кільцеподібну, клаптикоподібну, відцентрову
B) Глобальну, клаптикоподібну, від моря до моря
C) Кільцеподібну, клаптикоподібну, від моря до моря
D) Кільцеподібну, кулачкоподібну, від моря до моря
Які з поданих нижче цивілізацій виділяв С.Хантінгтон:
A) Східно-європейську, латиноамериканську, католицьку.
B) Азіатсько-тихоокеанську, євразійську, африканську.
C) Ісламську, латиноамериканську, азійську.
D) Православну, індуїстську, католицьку
Оберіть правильний перелік авторів, що розвивали власні концепції цивілізацій:
A) Гумільов, Шпенглер, Тонйбі
B) Данилевський, Шпенглер, Тойнбі
C) Маккіндер, Хаусгоффер, Хантінгтон
D) Данилевський, Гумільов, Тянь-Шанський
За Л.Гумільовим Химера – це:
A) Штучне техногенне утворення на базі національної держави
B) Етнічний конгломерат, штучно об’єднаний в одну державу
C) Національно несвідомий штучно утворений етнос
D) Форма співіснування етносів з від’ємною компліментарніст
Фаза обскурації є _____________ фазою етногенезу.
A) Початковою
B) Завершальною
C) Другою
D) П’ятою
Які культурно-історичні типи виділяв М. Данилевський:
A) Турецький, німецький, англійський
B) Грецький, слов’янський, єврейський
C) Кіпрський, московський, британський
D) Азіатський, європейський, американський

За Л. Гумільовим Ксенія – це:
А) Форма нейтрального співіснування етносів
B) Міжетнічний симбіоз
C) Форма боротьби етносів за природну нішу
D) Спільне рівноправне співіснування етносів з позитивною компліментарністю
Богемія історично входила до складу:
A) Чехії
B) Австро-Угорщини
C) Чехії та Австро-Угорщини
D) Австрії та Угорщини
Косово історично входило до складу:
A) Албанії
B) Югославії
C) Чехії
D) Молдавії
Слобожанщина – це територія на ________________ України:
A) Південному заході
B) Північному сході
C) Південному сході
D) Північному заході
Історичний регіон Боснія та Герцеговина сьогодні:
А) Входить до складу Югославії
B) Є незалежною державою
C) Це дві окремі сусідні держави
D) Боснія входить до складу Албанії, Герцеговина – до складу Сербії
Македонія до здобуття незалежності була у складі:
A) Греції
B) Болгарії
C) Югославії
D) Кіпру
«Вісь історії» за Х.Маккіндером має назву:
A) Химера
B) Римленд
C) Ойкумена
D) Хартленд
Автором концепції життєвого простору (lebensraum) був:
A) Х. Маккіндер

B) Н. Спайкмен
C) К. Хаусхофер
D) П. Тейлор
«Зміїний» за рішенням Європейського суду визнано:
A) Скелею.
B) Островом.
C) Рифом.
D) Архіпелагом
Термін «геополітика» вперше запропонував:
A) Ф. Ратцель
B) А. Мехен
C) Х. Маккіндер
D) Р. Челлен
«Географічну вісь історії» Х. Маккіндер розташовував:
A) у Західній Європі
B) у центрі Євразії
C) у Південно-Західній Азії
D) у Східній Азії
«Органістичну» теорію походження влади запропонував:
A) К. Хаусхофер
B) Ф. Ратцель
C) Ш. Монтеск’є
D) П. В. де ла Бланш
Вкажіть географа, що у 1976 р. заснував журнал «Геродот», в якому публікували
геополітичні та політико-географічні праці:
A) Фрідріх Ратцель
B) Ів Лакост
C) Відаль де ля Блаш
D) Гелфорд Дж. Маккіндер
Ексклавом Азербайджану, відокремленим територією Вірменії є:
A) Нахічеванська Автономна Республіка
B) Республіка Каракалпакстан
C) Південна Осетія
D) Нагірний Карабах
Визнання інформації третім видом матерії є суттю теорії:
A) Постіндустріального суспільства
B) Інформаційного суспільства
C) Сучасного суспільства
D) Комунікації

Інформація, що циркулює в органах державної влади, політичних партіях, комерційних і
виробничих підприємствах, науковій сфері тощо називається:
A) Спеціальною
B) Офіційною
C) Публічною
D) Специфічною
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:
A) Публічна інформація
B) Спеціальна інформація
C) Суспільно-політична інформація
D) Політична інформація
Людство пережило ___ інформаційні революції (вставте пропущену цифру)
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
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:
A) Засоби масової комунікації
B) Засоби інформації
C) Канали інформації
D) Засоби масової інформації
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?
A) Об’єктивної преси
B) Теорії якісних медіа
C) Теорії сенсаційної преси
D) Концепції трьох криз
Ера Гутенберга розпочалася у ______ (вставте пропущену дату)
A) І ст.. до н.е.
B) 1440 р.
C) 1523 р.
D) 1914 р.

У першій половині ХІХ століття виникли:
A) Газети
B) Журнали
C) Інформаційні агентства
D) Телебачення
Згідно з якою теорією жодне медійне повідомлення не впливає на людину таким чином, щоб
вона беззастережно перейняла його послання у якості власної позиції
A) Теорією «шкіри»
B) Теорією поміркованого впливу
C) Теорією Мак-Комбса
D) Настановчою теорією
Пропаганда, яка посилається на офіційні джерела (наприклад, на інформацію урядових
органів), є:
A) Білою
B) Сірою
C) Чорною
D) Червоною
Сугестія (лат. suggestio)– це:
A) Спосіб впливу, заснований на некритичному сприйнятті людиною отримуваної
інформації
B) Спосіб впливу, заснований на критичному сприйнятті людиною отримуваної інформації
C) Свідоме приховування інформації
D) Інформаційна атака на особистість
Процес, при якому політичне життя, переміщається в символічний простір засобів масової
інформації називається:
A) Комунікативним
B) Інформаційним
C) Медіатизацією політики
D) Політизацією медіа
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:
A) Політикою
B) Виборами
C) Інформаційним протиборством
D) Пропагандою
Гарантоване право або гарантована можливість вільно засновувати, видавати, редагувати,
читати, розповсюджувати друковані ЗМІ на свій вибір, володіти, користуватися ними та
публікуватися в них – це:

A) Свобода слова
B) Свобода друку
C) Свобода ЗМІ
D) Свобода преси
Державна інформаційна політика – це:
A) Сукупність основних напрямів і способів діяльності держави по одержанню,
використанню, поширенню та зберіганню інформації
B) Те, що уряд цілеспрямовано робить або свідомо не робить
C) Напрям дії або утримання від неї, обрані державними органами для розв’язання певної
проблеми або сукупності взаємно пов’язаних проблем
D) Діяльність уряду у сфері масової комунікації
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права був прийнятий:
A) Радою Європи 9 травня 1945 року
B) Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року
C) Європейською Комісією 25 червня 1975
D) Радою Безпеки ООН 19 серпня 1991 року
Термін «інформаційна війна» був вперше використаний у 1976 році:
A) М.Тетчер
B) К.Байбі
C) Н.Нільсон
D) Т.Рона
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?
A) Газета
B) Журнал
C) Телебачення
D) Інтернет
До інформаційно-публіцистичного жанру відносимо:
A) Факт або замітка, розширене повідомлення, звіт, репортаж, інтерв’ю, розслідування
B) Нарис, фейлетон, есе, мемуари
C) Хроніка, критика, репліка, відгук або рецензія
D) Коментар, передова стаття, звіт, критика
Що означає принцип нейтрального ставлення до наслідків?
A) Журналіст використовує лише достовірні джерела інформації і не висловлює свою думку
з приводу події
B) Журналіст оприлюднює інформацію, яку можна використовувати без посилання на
джерела, і у завуальованій формі висловлює своє ставлення до події, факту
C) Журналіст має бути нейтральний до факту, що хтось може виграти або постраждати в
результаті того, що правдива та значуща для громадськості інформація буде розголошена

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

C) Штучно гомогенна політична культура
D) Змішана політична культура
Автором книги «Ще раз про громадянську культуру» є…
A) Р. Інглегарт
B) Г. Алмонд
C) І.Поліщук
D) С. Верба
Автором типології політичних культур, в основі якої лежить внутрішня цілісність
культурних компонентів, є…
A) С. Верба
B) Є. Вятр
C) Д. Каванах
D) Г. Алмонд
Функція політичної культури, що задає індивідам, групам, суспільству норми і стандарти
політичного мислення і поведінки, реакцію на навколишнє політичне середовище,
називається…
A) Комунікативною
B) Регулятивною
C) Виховною
D) Нормативною
Функція політичної культури, що сприяє відтворенню суспільно-політичних відносин даної
системи з усіма притаманними їй суперечностями, отримала назву…
A) Виховної
B) Репродуктивної
C) Мобілізаційної
D) Комунікативної
Функція, що дозволяє встановити зв’язок між учасниками політичного процесу, передати
елементи політичної культури від покоління до покоління і накопичувати політичний досвід,
називається…
A) Виховною
B) Аксіологічною
C) Комунікативною
D) Інтеграційною
Конвенційна участь у політиці – це…
A) Повна відмова від будь яких форм політичної активності
B) Конформістський тип політичної поведінки
C) Участь у діяльності, спрямованій проти існуючої системи
D) Легальні та врегульовані законодавством політичні дії

Неконвенційна участь у політиці зводиться до …
A) Участі у заборонених мітингах, антиурядових акціях
B) Участі у діяльності дозволеної законом партій
C) Повної байдужості у політиці
D) Участі у голосуванні
У дослідженні 1980 р., присвяченому переосмисленню концепції політичної культури, Г.
Алмонд запропонував виокремлювати такі типи об’єктів політичних орієнтацій:
A) Політика, влада, еліта
B) Політична система, політичний процес, політична влада
C) Політичні інститути, засобі масової інформації, політичний автопортрет
D) Функції політичної системи, функції політичниї інститутів, державна політика
Формулою громадянською культури за Г. Алмондом є таке відсоткове співвідношення
активістів/підданих/парохіалів:
A) 50/30/20
B) 60/30/10
C) 70/20/10
D) 80/10/10
За Х’юнксом та Хікспурсом емпіричними індикаторами політичних орієнтацій є…
A) Об’єктивний політичний інтерес, політична довіра, участь у політичних акціях
B) Суб’єктивний політичний інтерес, політична довіра, участь у політичних акціях
C) Політичний інтерес, політична участь, політичне визнання
D) Політичний процес, політичний інститут, політична участь
Основними механізмами формування політичної культури є…
A) Політична свідомість, політична участь, політичні гасла, політична риторика
B) Політичні цінності, політичні традиції, політичні міфи, політична символіка, політичний
дискурс
C) Політичні тардиції, політичні символи, політична ідеологія
D) Політичні дебати, політична реклама, політичний устрій
Базовим індикатором вимірювання культури політичного протесту є…
A) Протестні акції
B) Стратегія діяльності політичної опозиції
C) Несанкціоновані мітинги та демонстрації
D) Збройне повстання
Базовими індикаторами вимірювання культури політичного процесу є…
A) Політичні ідентичності, довіра, артикулювання інтересів, агрегування інтересів
B) Політичні ідентичності, довіра, легітимність, артикулювання інтересів, агрегування
інтересів, представництво інтересів
C) Політичні ідентичності, артикулювання інтересів, агрегування інтересів, представництво
інтересів
D) Політичні ідентичності, довіра, вибори, артикулювання інтересів, агрегування інтересів,

партійна діяльність
Обов’зковим елементом кризових міфологем є наявність в них образу…
A) Ображеного владою лідера, героя з народу, лідера-новатора
B) Месії, спасителя, героя
C) Реформатора, лідера нового типу, героя
D) Спасителя, реформатора, технократа
Довіра як індикатор культури політичного процесу формується та функціонує у таких видах:
A) Постійна, непостійна, періодична, ситуативна
B) Дифузна, специфічна, дифузно-специфічна, специфічно-дифузна
C) Дифузна, специфічна, неспецифічна
D) Стабільна, нестабільна, неспецифічна, специфічна
Внутрішньопартійна демократія як індикатор культури партійної діяльності в сучасній
політичній науці розуміється як…
A) Функція партії; завдання партії; ресурс партії
B) Характеристика партії; репрезентативність внутрішньої структури партії; роль лідера в
партії
C) Дисфункція політичної партії; репрезентативність внутрішньої структури партії; функція
партії
D) Необхідність; джерело відтворення партії; бажаний стан
У структурі міфів виборчої кампанії особливе місце належить псевдоміфам. Яку функцію
вони виконують в контексті культури електорального процесу?
A) Перетворення виборця на «інформаційного раба»
B) Перетворення виборця на «інформаційного раба» на період виборчої кампанії
C) Маніпулювання свідомістю виборця
D) Пізнавальну
За Дж. Гіббсоном (1990-ті рр.) толерантність як одна з цінностей в структурі політичної
культри насамперед забезпечує…
A) Вільну конкуренцію політичних партій на виборах та свободу вибору
B) Обережне ставлення до будь-якої аргументації щодо тих або інших демократичних
символів
C) Персоніфікацію політичних інститутів
D) Інституціональну дисфункцію
На сторінках якого періодичного фахового видання відбувалися дискусії навколо концепту
«політична культура» у 1990-х рр.?
A) American Political Science Review
B) European Journal of Law and Political Sciencеs
C) Political Geography
D) Гілея

Комплекс найбільш типових, усереднених, історично зумовлених цінностей, норм, моделей
поведінки, орієнтацій стосовно політичної системи визначається як…
A) Політична участь
B) Політична культура
C) Політична свідомість
D) Політична поведінка
Хто з теоретиків політичної культури виокремив типи гомогенної та гетерогенної політичної
культури?
A) Г. Алмонд
B) Д. Істон
C) В. Розенбаум
D) І. Гердер
Г. Алмонд в структурі політичної культури виокремлює когнітивний компонент, який
визначається ним як…
A) Сукупність знань про політичну систему
B) Судження та думки про політичну систему
C) Сукупність почуттів стосовно політичної системи, її структури, функцій та ролей
D) Сукупність орієнтацій стосовно політичної системи
Найбільш бажані матеріальні та нематеріальні об’єкти, до яких прагне індивід у своїй
політичній діяльності, мають назву…
A) Політичні орієнтації
B) Політичні цінності
C) Політичні традиції
D) Політичні установки
У яких трьох моделях, за поданнями Г. Алмонда і С. Верби, реалізуються уявлення громадян
про свою політичну ролі в суспільстві
A) Учасники, піддані, лідери
B) Піддані, парохіали, лідери
C) Лідери, учасники, парохіали
D) Парохіали, учасники, піддані
Першим вжив термін політична культура…
A) Ж. -Ж. Руссо
B) І. Гердер
C) Ш. Монтеск’є;
D) І. Кант
Політична традиція – це…
A) Ставлення людини до тих чи інших політичних об’єктів, його суб’єктивна готовність
поводити себе певним чином стосовно даного об’єкта
B) Найбільш бажані матеріальні та нематеріальні об’єкти, до яких прагне індивід у своїй
політичній діяльності

C) Форма закріплення, збереження та передачі закріпленого досвіду від попередніх поколінь
до наступних, що забезпечує наступність у політичній сфері
D) Сукупність індивідуальних позицій та орієнтацій членів даної політичної системи
На думку В. Розенбаума, політична ідентифікація належить до орієнтацій стосовно
A) Політичної системи
B) Політичних акторів
C) Самостійної позиції в світі політики
D) Інститутів державного управління
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
A) переконання громадян
B) поведінка громадян
C) і те й інше
D) ні те, ні інше
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:
A) 1; 2; 3; 4
B) 2; 3; 4; 5
C) 3; 4; 5; 1
D) Всі варіанти
Яка з наведених нижче характеристик відповідає патріархальному типу політичної культури:
A) пряма передача політичного досвіду від старшого покоління до молодого
B) у політиці беруть участь тільки особи старшого віку (патріархали)
C) орієнтації на місцеві цінності – громаду, рід, клан, плем’я
D) шанобливе ставлення до старших
Яка з наведених нижче характеристик відповідає політичній культурі участі:
A) орієнтація на активну неучасть у політичному житті
B) орієнтація на активне протистояння з політичною системою та протидія владі
C) орієнтація на активну діяльність держави
D) орієнтація на активне включення індивідів в політичне життя, прагнення вплинути на
політичну систему з метою реалізації особистих і групових інтересів
Політична реклама є:
A) Формою прямої політичної комунікації
B) Формою непрямої політичної комунікації
C) Комерційною рекламою
D) Правильна відповідь відсутня

Фрази, які забезпечують єдність змісту реклами, передують основному висловлюванню та
йдуть за ним, називаються:
A) Текст
B) Підтекст
C) Контекст
D) Затекст
Учасники політичного процесу, які повинні визначити для себе певну політичну орієнтацію,
зробити власний політичний вибір, є:
A) Суб’єктом політичної реклами
B) Предметом політичної реклами
C) Об’єктом політичної реклами
D) Правильна відповідь відсутня
За жанром політична реклама у ЗМІ поділяється на:
A) Пряму і опосередковану
B) Позитивну та негативну
C) Ознайомча та інформуючи
D) Реклама окремих кандидатів та політичних партій
Повідомлення політичної реклами, адресоване емоційній сфері, є:
A) Аргументуючим
B) Інформаційним
C) Переконуючим
D) Сугестивним
Проекційна реклама, що показує кандидата в тому чи іншому оточенні на фоні, що змушує
мріяти, відноситься до:
A) Твердої політичної реклами
B) М’якої політичної реклами
C) Білої політичної реклами
D) Аргументуючої політичної реклами
Показ тестових рекламних повідомлень чи банерів у пошукових системах, каталогах тощо,
прив’язаний до окремих ключових слів, є:
A) Банерною рекламою
B) Спамом
C) E-mail розсилкою
D) Контекстною рекламою
Чи повинна політична реклама в регіонах формуватися з врахуванням місцевого діалекту та
лексики?
A) Ні
B) Не має значення
C) Так

D) Всі відповіді правильні
Біографія, в якій основна увага зосереджується на сприйняття подій самим політиком, відома
як:
A) Біографія-розповідь
B) Біографія-конспект
C) Орнаментальна біографія
D) Автобіографія
Довіра, яка виникає при знайомстві з фактами, експертними оцінками, що подаються
референтними особами, є:
A) Безпосередньою
B) Непрямою
C) Вторинною
D) Особистою
Комунікатор, який закликає до порушення норм та заборон, є:
A) Комунікатором-наставником
B) Комунікатором-провокатором
C) Комунікатором-агресором
D) Комунікатором-співбесібником
Образ, який команда та залучені спеціалісти намагаються створити у політичній рекламі,
відомий як:
A) Об’єктивний
B) Бажаний
C) Ідеальний
D) Змодельований
Свідоме порушення логічних правил: об’єднання в один ряд, співставлення, протиставлення
логічно неоднорідних понять, називається:
A) Аграматизм
B) Афористика
C) Каламбур
D) Алогізм
Колір, який стимулює мозок, привертає увагу, прискорює пульс, створює відчуття
добробуту, свідчить про реалізм - це:
A) Червоний
B) Жовтий
C) Білий
D) Помранчевий
Найкращим для сприйняття людиною є поєднання таких кольорів:
A) Синього на білому

B) Чорного на білому
C) Білого на синьому
D) Червоного на білому
Геометрична фігура, яка означає порядок, прямоту, чесність у політичній рекламі – це:
A) Коло
B) Прямокутник
C) Квадрат
D) Трикутник
Встановлення певного ліміту на використання коштів на передвиборчу кампанію є:
A) Прямою формою регулювання платної політичної реклами
B) Непрямою формою регулювання платної політичної реклами
C) Порушенням прав людини
D) Монополізацією рекламного ринку державою
ANSWER:B
Умисне або неумисне копіювання виборцями політичних форм поведінки, поглядів, оцінок,
характерних для того чи іншого політичного лідера, є:
A) Наслідуванням
B) Пародіюванням
C) Копіюванням
D) Гіпнотизуванням
Прийом політичного навіювання, який відбувається через опис певної ідеї чи особистості
лише в позитивному ключі, називається:
A) «Наклеювання ярликів»
B) «Сяюче узагальнення»
C) «Трансфер»
D) «Фургон з оркестром»
Прийом, за якого створюється образ завершеної дії або уже прийнятого рішення у
невизначеній ситуації, відомий як:
A) Пресупозиція
B) Розрив шаблонів
C) Каталепсія
D) Маніпулювання
Головною метою риторичного впливу є:
A) переконання
B) привернення уваги
C) свобода вираження думок
D) впізнаваність
Яка частина риторики зосереджена на пошуках аргументації?

A) диспозиція
B) інвенція
C) акція
D) елокуція
Яка частина риторики відповідає за правильність розташування знайдених аргументів?
A) диспозиція
B) інвенція
C) меморія
D) елокуція
Природними доказами у політичній риториці є:
A) твердження оратора
B) посилання на цифри та факти
C) посилання на авторитети
D) обіцянки та погрози
Емоційна пам’ять людини у політичній риториці використовується у:
A) доказах до етосу
B) доказах до пафосу
C) природних доказах
D) не використовується
У риториці розташування тексту залежно від зростання чи спадання певної ознаки
називається:
A) конвергенція
B) градація
C) оманливе очікування
D) зчеплення
Підготовка та написання політичних текстів називається:
A) копірайтинг
B) спічрайтинг
C) міфотворчість
D) конвергенція
Дослідженням яких трьох частин класичної риторики займається сучасна риторика:
A) інвенція, елокуція, меморія
B) інвенція, диспозиція, акція
C) інвенція, елокуція, диспозиція
D) елокуція, меморія, акція
Докази до співчуття та докази до відмови у політичній риториці формують групу доказів:
A) природні докази
B) докази до пафосу

C) докази до етосу
D) посилання на авторитет
Повтор подібних елементів у подібних позиціях у риториці називається:
A) конвергенція
B) градація
C) оманливе очікування
D) зчеплення
Які норми регулюють правильну літературну вимову звуків і словосполучень, наголос у
словах:
A) орфографічні
B) орфоепічні
C) пунктуаційні
D) вимови
Який стиль мовлення характеризується широким вживанням термінів відповідної галузі
знань:
A) публіцистичний
B) науковий
C) діловий
D) розмовний
Сукупність комунікативних якостей літературної мови, що виявляються за різних умов
спілкування відповідно до мети і змісту висловлювання називається:
A) стилістика мови
B) культура мови
C) правильність мови
D) адаптивність мови
Наявність якого компоненту відрізняє текст політичної реклами від комерційної:
A) брендування
B) позиціонування
C) метакомпонент
D) репрезентація
Яку функцію викуонує гасло у політичній риториці:
A) функцію позиціонування
B) функцію брендування
C) функцію заклику
D) функцію інформування
Для якого етапу підготовки політичного тексту характерна реалізація класичного опису акту
комунікації Г.Лассуела?
A) підготовчого

B) інтерв'ювання
C) дослідження
D) організації та написання промови
На якому етапі підготовки політичного тексту повинна бути з’ясована мета промови?
A) підготовчому
B) інтерв'ювання
C) дослідження
D) організації та написання промови
Який етап підготовки політичного тексту спрямований на розробку теми?
A) підготовчий
B) інтерв'ювання
C) дослідження
D) організації та написання промови
Найважливішою частиною усного публічного виступу вважається:
A) початок
B) головне інформаційне повідомлення
C) метафори
D) завершення виступу
Хто є автором класичного опису акту комунікації 5 W’s?
A) Г. Лассуел
B) Г. Алмонд
C) Арістотель
D) Ю. Хабермас
Політичний менеджмент виступає як:
A) наука і мистецтво аналізу тенденцій політичного розвитку та вироблення відповідних
рекомендацій для політичного керівництва
B) сукупність певних політико-організаційних, інформаційних та інших заходів з метою
приведення до влади певного політика
C) процес реалізації політичної мети на основі нагромадженої інформації
D) сукупність форм, методів та засобів, які використовуються суб’єктами управління для
досягнення поставлених цілей
Використання нераціональної аргументації технікою умовлянь передбачає:
A) використання прагматичних аргументів
B) залучення статистичних даних
C) посилання на думки більшості громадян
D) оперування результатами соціологічних досліджень
До основних функцій політичного менеджменту зараховують:
A) оцінку спектру політичних орієнтацій виборців

B) з’ясування вимог населення до влади
C) розроблення сценаріїв та вибору політичних технологій і проведення виборів до органів
державної влади
D) розробку оцінних та прогнозних моделей політичного попиту та політичної поведінки
об’єктів і суб’єктів політики
Політичний менеджмент охоплює систему управління політичною сферою суспільства на
основі використання:
A) правового менеджменту і політичного маркетингу
B) владних функцій щодо приватної власності
C) інститутів громадянського суспільства
Політичний менеджмент використовує маніпулювання суспільною свідомістю за потреби
вплинути на:
A) формування соціально-правової держави
B) суб’єкти, об’єкти політики і впливові кола
C) демократизацію політичного життя суспільства
До активних варіантів маніпуляції політичний менеджмент відносить:
A) насадження стереотипів «правильних» норм і цінностей
B) блокування «невигідної» інформації, затримання її або викладення в сприятливому для
себе контексті
C) використання фрагментарності інформації, що унеможливлює оцінку певної події в
повному обсязі, об’єктивно
Політичний менеджмент покликаний розв’язувати наступні специфічні завдання:
A) створення привабливого образу державної установи, політичної партії, громадської
організації, групи тиску
B) узгодження інтересів різних соціальних груп та індивідів
C) реструктуризацію суспільства, трансформацію його соціальної структури
Зростання інтересу до політичного менеджменту в сучасних умовах обумовлено:
A) статизацією суспільно-політичного життя
B) утвердженням цінностей та принципів правової держави
C) зміцненням у суспільстві владної позиції держави
Технології лобіювання як виду політичного менеджменту репрезентують:
A) пошук шляхів та засобів зменшення політичного протистояння в суспільстві
B) здійснення впливу на державних посадових осіб, що приймають управлінські рішення
C) залучення у вирішення поставлених завдань своїх політичних союзників та опонентів
D) системну організацію передвиборчої кампанії
E) створення іміджу політичного діяча
Неформальні групи прихильників підтримки під час організації виборів представлені:
A) засобами масової інформації

B) людьми, що оперативно вивчають громадську думку з метою дослідження динаміки
рейтингу популярності кандидата
C) представниками творчої та наукової інтелігенції
D) психологами
Довірені особи кандидата під час виборчої кампанії становлять:
A) апаратну частину його команди
B) патронажну частину його команди
C) офіційну частину його команди
В складі правлячої команди в якості генератора ідей виступає людина, яка:
A) гармонізує між особистісні стосунки, об’єднує команду на емоційній основі оцінює
альтернативи, аналізує проекти рішень
B) постачає нові ідеї та цікаві факти завдяки високим комунікативних здібностям та
розгалуженим між особистісним контактам
C) постачає ідеї, пропозиції, проекти рішень завдяки найвищому рівню інтелекту та
найрозвинутішій фантазії
До політичного менеджменту дослідники включають такі його основні види:
A) мобілізація та соціалізація громадськості у межах системи, особливо на виборах
B) іміджмейкінг
C) «рекрутування» еліти та формування уряду
Політичний брендинг як один із видів політичного менеджменту спрямований на:
A) пошук шляхів і засобів зменшення політичного протистояння і політичної напруги у
суспільстві
B) залучення у вирішення поставлених завдань своїх політичних союзників і опонентів
C) формування політичної, соціальної ідентичності в інтересах суб’єкта управління
Поділ політичного менеджменту на види умовний, оскільки:
A) одному й тому ж суб’єкту управління часто доводиться розв’язувати кілька завдань
B) існує неможливість поєднання різновидів політико-технологічного управління
C) відсутність єдиних принципів організації управлінської взаємодії виключає ймовірність
реалізації спільних технологічних прийомів досягнення поставлених цілей
Функціональний поділ праці притаманний для усіх видів політичного менеджменту з огляду
на те, що:
A) управління у сфері політики не базується а усій сукупності управлінських процесів, які
виникають у сфері боротьби за владу та її здійснення
B) розв’язання завдань у рамках кожного виду політико-технологічного управління вимагає
зусиль фахівців різних профілів
C) дії сучасних вищих державних посадовців супроводжуються традиційними способами
досягнення політичних цілей

У політичній сфері виокремлюють менеджмент:
A) діяльності правлячої (або урядової) команди
B) відносин між суб’єктом і об’єктом політики
C) організації соціальних суб’єктів політики
Міжнародна асоціація радників із політичних кампаній створена в:
A) 1933 р.
B) 1948 р.
C) 1968 р.
D) 1949 р.
Автором праці «Принципи наукового управління» (1911 р.), котра поклала початок
широкому впровадженню менеджменту в різні сфери суспільного життя, зокрема, політичну,
був:
A) Е. Мейо
B) Д. Макрегор
C) А. Файоль
D) Ф. Тейлор
Звинувачення досвідченими політичними менеджерами у низькому професіоналізмі
початкуючих менеджерів належить до спектру етичних проблем:
A) вибору засобів досягнення поставлених цілей
B) відповідності політичних та моральних ідеалів політтехнолога обраній ним політичній
силі
C) конкуренції на ринку політичних послуг
D) допустимості втручання у свідомість та підсвідомість людини
ANSWER: С
Етична проблема вибору засобів досягнення поставлених цілей повинна розв’язуватися в
контексті:
A) політичних інтегральних установок
B) співвіднесення вибраних форм політичної боротьби з існуючими у суспільстві нормами
гуманістичної моралі
C) класової, пролетарської моралі
Етична проблема взаємодії політичних технологів з політиками, яких вони консультують,
вимагає:
A) прагнення технолога отримати високу винагороду за свою працю
B) встановлення між політиком і консультантом відносин, базованих на довірі
C) конструювання іміджу політика шляхом оприлюднення його конфіденційним
біографічних даних й особливостей психології
Конкуренція на ринку політичних послуг породжує етичну проблему:
A) взаємин між учасниками політичного менеджменту стосовно відстоювання власних
політичних позицій
B) упередженості, недоброзичливості заздрощів щодо успішних фахівців-менеджерів

C) розбіжностей між вимогами етики і професійної діяльності
D) масового демпінгу на ринку політичних послуг
Проблема співвідношення моральних ідеалів політ технолога обраній ним політичній силі
обумовлює суперечність:
A) позицій політтехнологів стосовно легітимації використання влади правлячими колами
B) адекватності системи базових цінностей суспільства
C) відповідності власних переконань, ціннісних уявлень запитам і предметам клієнтів на
ринку політичних послуг
Допустимість втручання політтехнологів у свідомість і підсвідомість особистості
визначається межами:
A) ідеалізації політичної дійсності
B) акцентування уваги при формуванні іміджу політика на недоліках політичних конкурентів
та опонентів
C) відповідності пропонованої політичної продукції наявних реаліям суспільно-політичної
сфери життєдіяльності суспільства
D) проникнення у підсвідомість людини
Специфіка політичної етики сучасних українських політичних менеджерів зумовлена:
A) пріоритетністю прав особистості перед державою як політичним інститутом влади
B) переважанням традиціоналізму над динамізмом у практиці політичної діяльності
C) глибоко укоріненим раціоналізмом індивідуальної моральної свідомості
D) наявністю моральних переконань і відповідальності за свої вчинки
Політичний маркетинг досліджує актуальні питання:
A) системи управління політичними процесами
B) перспектив конкретного політичного процесу чи політичного суб’єкта
політичних аспектів глобальної проблематики
C) завоювання та утримання контролю за ринком влади
Суттєвою рисою політичного маркетингу виступає:
A) дослідження, проектування, регулювання і втілення в практику суспільно-політичного
життя певних настанов суспільної свідомості з метою завоювання і утримання контролю над
ринком влади
B) вивчення проблеми управління політичними процесами
C) передбачення перспектив конкретного політичного суб’єкта
D) цілеспрямований вплив на суспільство з метою оптимізації певних його сфер і досягнення
певних цілей
До видів політичного маркетингу зараховують:
A) політичне управління
B) політичне рекламування
C) організацію та проведення виборчої кампанії політичного лідера
D) формування та організацію роботи панівної команди

Одну із основних функцій політичного маркетингу репрезентує:
A) розроблення сценаріїв та вибору політичних технологій з проведення різноманітних
політичних акцій та кампаній
B) вивчення уявлень людей про політика, організацію чи ідею
C) передбачення певних рішень завдяки усвідомленню стану проблеми
D) вироблення оптимальних форм організації та стимулювання діяльності людей
Поняття «маркетинг» запроваджено представниками:
A) Європейським консорціумом для політичних наук і досліджень
B) Гарвардської економічної школи США
C) Лондонської школи економіки і політичних наук
Політична діяльність, яка спрямована на змагання за оволодіння та контроль над ринком
влади притаманна типу політичного режиму:
A) авторитарного
B) демократичного
C) тоталітарного
Оцінка й аналіз умов політичного ринку, маркетингового середовища включає вивчення:
A) даних статистики, різних форм урядової та неурядової звітності
B) політичного попиту, життєвого циклу об’єктів і суб’єктів політики
C) сукупності сил, діючих під контролем або керівництвом партії, соціальної групи, лідера
Дослідження політичного ринку охоплює:
A) вивчення банку даних політичних лідерів
B) пристосування виборчих процедур до реалізації інтересів владних та політичних еліт
C) інформаційне забезпечення роботи владної команди
D) стилі управління
Науковою базою для здійснення політичного маркетингу вважаються:
A) засоби масової інформації
B) особисті контакти представників владних структур із населенням
C) інтерв’ю та анкетне опитування
D) документи органів влади
Соціальна функція опитування громадської думки передбачає:
A) формування інформації про потреби, інтереси, вимоги населення, необхідну під час
вироблення управлінських рішень
B) моніторинг ефективності впливу політичних акцій на різні категорії електорату
C) дослідження суспільних настроїв для оцінки політичних орієнтацій виборців
D) з’ясування реакції основних прошарків населення на ідеї, гасла, політичні програми
Стереотипи суспільної свідомості у дослідженнях політичного ринку вивчають на основі:
A) аналіз громадської думки

B) застосування традиційних методів політичного аналізу
C) методів обробки та аналізу соціальної інформації
Опитування громадської думки як найнадійнішого методу вивчення політичного ринку
поділяють на:
A) синергетики
B) кореляції
C) анкетні опитування
D) аналіз документів
Інтерв’ю як метод вивчення громадської думки у дослідженнях політичного ринку проводять
у формах:
A) тестування
B) розмови з респондентом (опитуваним)
C) експерименту
D) конкретизації
Під час проведення політичного маркетингу опитування громадської думки виконує функції:
A) освітньо-виховну
B) прогностичну
C) прикладну
D) ідеологічну
В. Парето визначав еліту як…
A) сукупність осіб з найбільш високими показниками та досягненнями
B) клас, який править
C) вузьку групу осіб, що володіє монополією на владу і непідконтрольну суспільству
D) сукупність формальних і неформальних лідерів суспільства.
Відповідно до Г. Моска, правлячий клас – це:
A) сукупність осіб з найбільш високими показниками та досягненнями
B) клас, що монополізує владу
C) сукупність найбільш згуртованих олігархічних груп
D) сукупність формальних і неформальних лідерів суспільства
Хто з політологів сформулював «залізний закон олігархії»:
A) Дж. Бернхейм
B) В. Парето
C) Г. Моска
D) Р. Міхельс
Яка з наведених функцій не виконується політичним лідером:
A) комунікація влади і мас
B) мобілізація мас на досягнення політичних цілей
C) прийняття законів

D) вироблення і прийняття політичних рішень.
Твердження про те, що політичними лідерами стають особи з певними рисами характеру є
основним для:
A) теорії особистісних рис
B) теорії конституентів
C) інвайроменталістской теорії
D) компаративної теорії політичного лідерства
Переважне застосування лідером санкцій і погроз є характерною рисою:
A) авторитарно-демократичного стилю лідерства
B) демократичного стилю лідерства
C) відстороненого стилю лідерства
D) авторитарного стилю лідерства
Тип лідерства, що ґрунтується на вірі в надзвичайні якості політичного лідера в політичній
науці, позначається як…
A) традиційний
B) харизматичні
C) раціонально-легальний
D) раціонально-ірраціональний
Відповідно до типології політичного лідерства, запропонованої М. Германн, лідери, що
володіють здатністю переконувати інших людей у вірності своїх ідей, називаються:
A) «торговцями»
B) «служителями»
C) «пожежниками»
D) «прапороносцями»
Які два критерії лежать в основі класифікації лідерства Ж. Блонделя
Блондель не займався класифікацією лідерства?
A) обсяг сфери діяльності + ставлення до насильства
B) ставлення до насильства + ставлення до інновацій і традицій
C) ставлення до інновацій і традицій + обсяг сфери діяльності
D) немає правильної відповіді
Як у політичній науці характеризується досить поширене явище, при якому влада еліти і
бюрократичного апарату набуває повної самостійності, постає над суспільством?
A) Узурпація влади
B) Політичне дистанціювання
C) Абсентеїзм
D) Політичне відчуження
Чи можливий швидкий і докорінний розрив між старою і новою владою в процесі зміни
політичної еліти?

A) Так. При радикальних політичних змінах стара еліта повністю йде зі сцени
B) Ні. Навіть при революційних потрясіннях стара еліта часткової але входить в нову
C) Все залежить від характеру політичних трансформацій
D) Все залежить від дій народу

Клановість, наявність не тільки вертикальних, але і горизонтальних зв’язків – неминучі атрибути
політичного буття еліти в суспільствах…
A) тоталітарних
B) авторитарних
C) демократичних
D) перехідних
Які моделі відображають ієрархічну структуру політичного класу?
A) Гомогенна та фрагментарна
B) Кількісна та якісна
C) Однорідна та неоднорідна
D) Поліцентрична та моноцентрична
Структура політичного класу утворюється такими структурними елементами:
A) Бюрократія – Електократія – Легіслократія
B) Правляча еліта – Бюрократія – Опозиція
C) Владна еліта – Електократія – Офіціали
У чому полягає суперечливість політичного статусу електократа?:
A) Він очолює бюрократичну ієрархію, тому перестає бути частиною політичної еліти
B) Він очолює бюрократичну ієрархію, проте він не підзвітний бюрократичній структурі
C) Він очолює бюрократичну ієрархію, проте він не підзвітний виборцям
Основною ознакою політичної еліти виступає:
A) Володіння владою та монополізація права на прийняття рішень
B) Інтелектуальна і моральна перевага над масами
C) Місіонерський дух
Сучасний політологічний дискурс визначає термін «політична еліта» як:
A) Вільний від будь-яких оціночних суджень
B) Етичну характеристику політичного процесу
C) Моральну характеристику політичного процесу
D) Структурну характеристику політичного процесу
E) Ціннісну характеристику політичного процесу
Хто є автором наукової позиції: управління суспільними справами завжди «знаходиться в руках
меншості впливових людей», за якими свідомо чи несвідомо рахується більшість:
A) В. Паретто
B) Г. Моска
C) Ж.-П. Сартр

D) Р. Міхельс
Г. Моска стверджував, що фундаментом суспільного розвитку є:
A) Влада
B) Економіка
C) Мораль
D) Політика
Г. Моска розрізняє такі принципи функціонування організованої меншості (політичної еліти):
A) автократичний і ліберальний
B) демократичний та авторитарний
C) організаційний та підзвітний
D) хаотичний та свідомий
Для визначення належності до політичної еліти В. Парето пропонує використовувати такий метод:
A) Діяльнісний
B) Оціночний
C) Статистичний
D) Функціональний
Для пояснення соціальної динаміки В. Парето формулює теорію «циркуляції еліт», основними
положеннями якої є те, що:
A) Політична система прагне до рівноваги – Динаміка системи утворює політичний цикл – Перебіг
циклу залежить від характеру циркуляції еліт
B) Соціальна система прагне до динаміки – Процес коливання системи утворює соціальний цикл –
Перебіг циклу впливає на характер циркуляції еліт
C) Соціальна система прагне до рівноваги – Процес коливання системи утворює соціальний цикл –
Перебіг циклу залежить від характеру циркуляції еліт
Р. Міхельс у залізному законі олігархії стверджує, що демократія зіштовхується з «нерозв’язним
протиріччям», суть якого полягає у тому, що:
A) Демократія не притаманна людській природі та неминуче містить олігархічне ядро
B) Демократія притаманна людській природі та може містити олігархічне ядро
C) Демократія притаманна людській природі, але неминуче містить олігархічне ядро
Для відкритих політичних еліт є характерним:
A) Варіативність методів і форм участі в політичному житті – Розрахунок у процесах реалізації
влади – Орієнтація на конфлікт
B) Різноманітність методів і форм участі в політичному житті – Імпульсивність у процесах
реалізації влади – Жертовність/геройство
C) Стандартизованість методів і форм участі в політичному житті – Дотримання закону у процесах
реалізації влади – Орієнтація на консенсус
Для закритих політичних еліт є характерним:
A) Інтенсивна адаптація – Незмінність форм і методів політичної діяльності – Інноваційність –
Орієнтація на консенсус – Визначений характер інкорпорації

B) Повільна адаптація – Незмінність форм і методів політичної діяльності – Ортодоксальність –
Мінімальна орієнтація на консенсус – Обмежений характер інкорпорації
C) Повільна адаптація – Незмінність форм і методів політичної діяльності – Ортодоксальність –
Глибока орієнтація на консенсус – Стандартизований характер інкорпорації
Ідеологічна єдність політичної еліти як критерій визначення залежності між типом політичного
режиму та типом політичної еліти, характеризується тим, що:
A) Більшість сегментів політичної еліти одноголосно визнають актуальну для суспільства
ідеологічну модель
B) Всі сегменти еліти або їх більшість належить до пануючої (домінуючої) партії або руху і
одноголосно визнають його ідеологію, релігійну доктрину або іншу систему переконань
C) Всі сегменти еліти або їх більшість публічно обстоюють певну систему ідеологічних
переконань
Консенсусна єдність політичної еліти є:
A) Виключно добровільною та процедурно закріпленою, дозволяє розв’язувати суперечності у
кризові ситуації
B) Переважно добровільною та процедурно закріпленою, дозволяє розв’язувати суперечності у
кризові ситуації
C) Час від часу добровільною та процедурно закріпленою, дозволяє розв’язувати суперечності у
кризові ситуації
Залежно від співвідношення типу політичної еліти та типу політичного режиму розрізняють такі
види політичної еліти:
A) Консенсусна – Індоктринальна – Ідеологічна – Тимчасова
B) Консенсусна – Фрагментована – Ідеологічна – Розмежована
C) Конфліктна – Гомогенна – Ідеологічна – Структурована
D) Об’єднана – Фрагментована – Ідеологічна – Гомогенна
Вето-групи, як елемент формальної структури політичної еліти – це:
A) це внутрішньоелітні утворення, до функцій яких належить вироблення рішень
B) це внутрішньоелітні утворення, до функцій яких належить реалізація рішень
C) це внутрішньоелітні утворення, до функцій яких належить ухвалення рішень з приводу дозволу
або заборони будь-якої дії
Паралельно з поняттям топ-еліта в політичній науці використовуються такі варіанти означення
даного структурного елементу…
A) Верхівкова еліта.
B) Верхня субелітна верства.
C) Внутрішнє коло
D) Супереліта
E) Всі наведені вище варіанти
Клієнтели, як елемент неформальної структури політичної еліти – це:
A) форма політичної залежності, яка виникає через нерівномірність розподілу ресурсів влади
B) форма прихованої залежності, яка виникає через нерівномірність розподілу ресурсів влади
C) форма соціальної, персональної або колективної залежності, яка виникає через нерівномірність

розподілу ресурсів влади
Обойми, як елемент неформальної структури політичної еліти – це:
A) міні-піраміди, що утворюються системою неформальних зв’язків між одним патроном
(інсайдером) та множиною його клієнтів (аутсайдерів)
B) міні-піраміди, що утворюються системою неформальних зв’язків між одним патроном
(інсайдером) та множиною його клієнтів (аутсайдерів)
C) міні-піраміди, що утворюються системою неформальних зв’язків між одним патроном
(інсайдером) та множиною його клієнтів (аутсайдерів)
Клани як елемент неформальної структури політичної еліти – це:
A) свого роду групи взаємодопомоги, які відрізняються ієрархічною структурою, відсутністю
фіксованих посад, непостійним членством, наявністю певних моральних принципів та спільних
інтересів, що зв’язують групу
B) свого роду групи взаємодопомоги, які відрізняються лінійною структурою, відсутністю
фіксованих посад, непостійним членством, наявністю спільних інтересів, що зв’язують групу
C) свого роду групи взаємодопомоги, які відрізняються цілісністю, фіксованими ролями,
постійним членством, відсутністю певних моральних принципів та спільних інтересів, що
зв’язують групу
Процес елітної мобільності в політичній науці має назву:
A) Елітного трафіку
B) Елітної динаміки
C) Політичного трафіку
D) Політичної динаміки
Процес мобільності політичної еліти утворюється сукупністю таких трьох елементів:
A) Інкорпорація – Екскрорпорація – Реінкорпорація
B) Інкорпорація – Ротація – Екскорпорація
C) Інкорпорація – Ротація – Реінкорпорація
Як у політичній науці характеризується досить поширене явище, за якого влада еліти і постає над
суспільством?
A) Абсентеїзм
B) Політичне відчуження
C) Політичне дистанціювання
D) Узурпація влади
Як співвідносяться між собою легітимність еліти та застосування насильства?
A) Вони не пов’язані, оскільки будь-який режим, навіть найбільш демократичний, не обходиться
без насильства
B) Для легітимної еліти насильство, допустиме і обумовлене законом, виступає лише як крайній
засіб забезпечення порядку
C) Існує найтісніший зв’язок, оскільки чим менш легітимна еліта, тим більше вона вдається до
насильства як способу підтримки своєї влади

Які типи лідерства виокремлює М. Вебер?
A) Авторитарне лідерства, демократичне лідерство, традиційне лідерство
B) Популістське лідерство, авторитарне лідерство, традиційне лідерство
C) Популістське лідерство, харизматичне лідерство, авторитарне лідерство
D) Традиційне лідерство, раціонально-легальне лідерство, харизматичне лідерство
E) Традиційне лідерство, харизматичне лідерство, демократичне лідерство
Які типи політичного лідерства виокремлює Г.Лассуелл?
A) Авторитарні лідери, агітатори, демократи
B) Авторитарні лідери, харизматичні лідери, традиційні лідери
C) Адміністратори, агітатори, практики
D) Адміністратори, агітатори, теоретики
E) Раціональні лідери, агітатори, популісти
Лідер-комівояжер сенсом своєї діяльності вбачає у:
A) Зосередженні усієї повноти влади у своїх руках
B) Покладанні на свої здібності, консультуванні з підлеглими, створюючи атмосферу
співробітництва
C) Компетентності та особистій поведінці
D) Заграванні з масами, улещуванні «пересічного громадянина»
E) Вираженні й задоволенні інтересів своїх послідовників
Продовжить твердження, обравши правильний варіант відповіді: «Плутократичний тип лідера …
A) Виступає у ролі виразника інтересів своїх прихильників, виборців, діє від їх імені
B) Відрізняється прагненням до «показовості» під час виконання ролі виразника інтересів народу
C) Репрезентує найбагатші верстви і передбачає користування всією повнотою державної влади
D) Це видатна людина, що має власне бачення дійсності, власний погляд на події та шляхи їх
розвитку
E) Швидко реагує на ті проблеми, що постають перед суспільством
Найбільш повторюваний набір моделей політичних дій, який характеризує рівень політичної
активності політичного лідера – це:
A) Стиль політичного лідерства
B) Характер політичного лідерства
C) Модель політичного лідерства
D) Вид політичного лідерства
З наведених варіантів оберіть основні фактори формування стилю лідерства:
A) Адміністративно-територіальний – виробничої ситуації – складності розв’язуваних завдань –
екологічний
B) Економічний – екологічний – адміністративно-територіальний – виробничої ситуації –
складності розв’язуваних завдань.
C) Історичний – економічний – адміністративно-територіальний – виробничої ситуації –складності
розв’язуваних завдань
D) Історичний – економічний – адміністративно-територіальний – виробничої спроможності –
створення нових робочих місць

Який тип стилю лідерства пов’язаний з депресивним, але відрізняється самоізоляцією і
самоусуненням лідера від участі в конкретних подіях, який воліє займати позицію стороннього
спостерігача?
A) Демонстративний
B) Депресивний
C) Інструментальний
D) Компульсивний
E) Шизоїдальний
Які типи сучасних партійних лідерів розрізняють відповідно до типології Е. Іпатова та В.
Павловського?
A) Бюрократичний – демократичний – прагматичний
B) Прагматичний – авторитарний – демократичний
C) Раціональний – авторитарний – флегматичний
D) Раціональний – бюрократичний – прагматичний
E) Раціональний – демократичний – авторитарний
Який стиль партійного лідерства забезпечує оптимальний рівень врахування і задоволення
інтересів членів суспільства та своїх прихильників?
A) Авторитарний
B) Бюрократичний
C) Демократичний
D) Прагматичний
E) Раціональний
Результат діагностики статусу, потенційних можливостей та політичного впливу партійного лідера
як глави певної партійної сили у суспільстві – це:
A) Імідж політичного лідера
B) Лідерство керівника партії
C) Політичний портрет
D) Стиль політичного лідерства
E) Функції партійного лідерства
Парламентський лідер – це:
A) Авторитетний член організації, групи, суспільства, особистий вплив якого дозволяє йому
відігравати суттєву роль у політичних процесах та ситуаціях, створювати та реалізовувати
програму розв’язання соціальних проблем
B) Політик, який у певних соціальних спільнотах володіє найбільшою легітимністю, здатністю
створювати масову базу підтримки своїм діям і формувати по відношенню до неї позитивне
ставлення у свідомості мас
C) Символ спільноти і зразок політичної поведінки для соціальної верстви, груп, здатний
реалізувати їх інтереси за допомогою владних повноважень
D) Суб’єкт політичної діяльності яскраво вираженого популістського спрямування
Які критерії лежать в основі класифікації лідерства Ж. Блонделя
A) Обсяг сфери діяльності – Ставлення до насильства
B) Ставлення до інновацій і традицій – Обсяг сфери діяльності
C) Ставлення до насильства – Ставлення до інновацій і традицій
D) Немає правильної відповіді

Між ідеологією лідерів усередині своїх країн і ідеологією, на основі якої вони взаємодіють з
іншими лідерами в системі міжнародних відносин, на думку Ж. Блонделя існує…

A) Випадковий або епізодичний зв’язок
B) Продуманий або логічний зв’язок
C) Системний або чіткий зв’язок
D) Спрямований або визначений зв’язок
Яка з перерахованих ознак властива тоталітаризму?
A) поділ влади
B) надання прав і свобод людині
C) вільні вибори
D) загальний поліцейський контроль і нагляд
Яка з перерахованих ознак властива демократичному режиму?
A) реальне здійснення принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову
B) домінування командних, адміністративних методів здійснення влади
C) терор, насильство, примус як методи управління
D) політичні права й свободи людини проголошуються, але реально не забезпечуються
Яка з перерахованих ознак властива авторитарному режиму?
A) реальне здійснення принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову
B) домінування командних, адміністративних методів здійснення влади
C) терор, насильство, примус як методи управління
D) загальний поліцейський контроль і нагляд
Демократичний режим припускає:
A) підпорядкування меншості більшості
B) підпорядкування більшості меншості
C) підпорядкування всього населення владі однієї або декількох осіб
D) підпорядкування всього населення владі однієї партії
Яка з наведених оцінок не відноситься до демократичних політичних режимів?
A) всі демократичні режими дотримують права людини
B) всі демократичні режими припускають існування опозиції правлячим партіям
C) всі демократичні режими характеризуються поділом влади
D) всі демократичні режими ґрунтуються на президентській формі правління
Для якого політичного режиму характерне проникнення держави в усі сфери громадського
життя?
A) авторитарного
B) тоталітарного
C) авторитарно-демократичного
D) демократичного
Система поділу влади в більшій мірі властива:
A) демократії
B) авторитаризму
C) тоталітаризму
D) всім однаково

Для якого політичного режиму характерний тотальний контроль держави над усіма сферами
життя суспільства?
A) авторитарного
B) тоталітарного
C) теократичного
D) демократичного
Вкажіть риси демократичного режиму:
A) делегітимізація державної влади
B) злиття народу з владою
C) влада здійснюється представницькими органами
D) загальний контроль та насильство
Які з перерахованих ознак притаманні тоталітарному режиму?
A) мілітаризація суспільного життя
B) функціонує багатопартійна система
C) делегітимізація державної влади
D) наявність тотального контролю за життям суспільства
Виберіть загальні для авторитаризму і демократії ознаки.
A) відсутність величезного репресивного апарату
B) діє принцип: «дозволено все, крім політики»
C) вільні вибори, парламентська боротьба
D) відсутність державної ідеології
Вкажіть держави з авторитарними режимами:
A) Швеція
B) Японія
C) Таджикистан
D) Італія
В чому відмінність демократичного режиму від тоталітарного?
A) наявність у громадян широких прав і свобод
B) відчуження громадян від політики
C) наявність політичного та ідеологічного плюралізму
D) реальне здійснення принципу поділу влад
Вкажіть держави з недемократичними політичними режимами:
A) Канада
B) Норвегія
C) Білорусь
D) Іспанія
Політичний режим – це:
A) спеціальні органи державної влади

B) форма державного правління
C) виборність влади на певний термін
D) система способів і методів здійснення політичної влади
Які ознаки, на Вашу думку, характерні для політичного режиму України?
A) посилення тіньового механізму влади
B) наявність політичного і ідеологічного плюралізму
C) реальний контроль громадянського суспільства за діяльністю державних органів
влади
D) ліквідація системи привілеїв, пов’язаних з володінням владою
До тоталітарних політичних режимів не належать:
A) політичний режим Мао Цзедуна в Китаї
B) політичний режим Б.Муссоліні в Італії
C) політичний режим в СРСР 30-50 рр.
D) політичний режим у сучасній Німеччині
В чому відміна тоталітарного режиму від авторитарного?
A) заборона або відсутність опозиції
B) допускає обмежений плюралізм
C) дозволено лише те, що наказано
D) дозволено все, крім політики
Демократія характеризується:
A) підпорядкованістю більшості волі меншості при прийнятті рішень
B) можливості участі усіх громадян у формуванні органів влади
C) пріоритетом прав людини над правом держави
D) формуванням законодавчих органів влади зверху
Класична ліберальна модель демократії сформувалась:
A) в Афінській республіці (V ст. до н.е.)
B) у період Середньовіччя
C) у Новий час
D) на початку ХХ ст.
У якому році Б.Єльцин вдруге став Президентом Російської Федерації:
A) 1995 р.
B) 1996 р.
C) 1997 р.
D) 1998 р.
Який російський уряд використовував політику «шокової терапії»:
A) В. Черномирдіна
B) Є. Гайдара
C) Д. Медвєдєва
D) М. Касьянова

Д. Медвєдєв перебував на посаді Президента РФ:
A) 2006-2010 рр.
B) 2007-2011 рр.
C) 2008-2012 рр.
D) 2012-1018 рр.
Термін перебування на посаді президента Росії збільшений:
A) до 5 років
B) до 6 років
C) до 7 років
D) до 8 років
О. Лукашенко вперше обраний Президентом Республіки Білорусь:
A) 1991 р.
B) 1992 р.
C) 1993 р.
D) 1994 р.
Верхньою палатою Національних Зборів Республіки Білорусь є:
A) Рада Федерації
B) Рада Республіки
C) Сейм
D) Сенат
Країни Балтії стали членами Європейського Союзу:
A) 1 травня 2004 р.
B) 1 січня 2007 р.
C) 1 січня 1995 р.
D) 1листопада 2001 р.
«Трояндова революція» в Грузії відбулась:
A) листопад 2002 р.
B) листопад 2003 р.
C) листопад 2004 р.
D) листопад 2005 р.
Російсько-грузинський збройний конфлікт відбувся:
A) серпень 2005 р.
B) серпень 2007 р.
C) серпень 2008 р.
D) серпень 2009 р.
Серед центральноазійських держав «світський ісламізм» є державною політикою:
A) Казахстану
B) Узбекистану
C) Таджикистану

D) Туркменістану
Політика «державного капіталізму» в Російській Федерації це:
A) лібералізація економіки
B) посилення державного впливу в економічній сфері
C) політична легалізація бізнес-еліти
D) формування сприятливого інвестиційного середовища для іноземного капіталу
Причиною формування в Росії режиму «керованої демократії» стала:
A) послаблення впливу силових структур
B) розчарування суспільства у «демократичних» формах управління країною і готовність
відмовитися від активної політичної участі в обмін на політичну стабільність та зростання
рівня життя
C) позиція МВФ
D) чеченська проблема
Причиною перемоги О. Лукашенка на перших президентських виборах 1994 р. є:
A) використання адміністративного ресурсу
B) підтримка Росії
C) політика МВФ
D) домінування патерналістських настроїв у суспільстві
Президент Республіки Молдова В. Воронін (2001-2009 рр.) був лідером:
A) Соціал-демократичної партії Молдови
B) Партії комуністів Республіки Молдова
C) Демократичної партії Молдови
D) Радикальної партії
Московська угода про врегулювання ситуації навколо Придністров’я підписана:
A) 1992 р.
B) 1993 р.
C) 1994 р.
D) 1995 р.
Першим керівником європейської держави, звільненим з посади президента в результаті
процедури імпічменту став:
A) Президент Литви
B) Президент Латвії
C) Президент Республіки Білорусь
D) Президент Естонії
Федеральні округи утворені указом Президента В. Путіна:
A) 2000 р.
B) 2001 р.
C) 2002 р.
D) 2004 р.
Скасування виборності глав регіонів населенням суб’єктів федерації в Росії відбулось:

A) 2000 р.
B) 2001 р.
C) 2003 р.
D) 2004 р.
Проголошення курсу формування «білоруської державної ідеології» відбулось:
A) під час підписання Договору про Союз Білорусі та Росії 2 квітня 1997 р.
B) у доповіді Президента О. Лукашенка на семінарі керівних працівників республіканських і
місцевих державних органів 27 березня 2003 р.
C) внаслідок тиску політичної опозиції
D) під впливом Помаранчевої революції в Україні 23 листопада 2004 р.
«П’ять принципів реформування суспільства» обґрунтовані:
A) Президентом Казахстану Н. Назарбаєвим
B) Президентом Узбекистану І. Карімовим
C) Президентом Таджикистану Е. Рахмоновим
D) Президентом Туркменістану С. Ніязовим
Особливості застосування порівняльного методу в політичній науці були визначені на…
A) Чиказькому семінарі
B) Паризькому семінарі
C) Еванстонському семінарі
D) Берлінському семінарі
Становлення порівняльної політології в США відбулося завдяки науковій та викладацькій
діяльності…
A) Р. Макрідіса
B) В. Вільсовна
C) Ф. Лібера
D) М. Тайсона
Порівняння політичних систем здійснюється за допомогою типологій, які бувають…
A) Теоретичними та емпіричними
B) Простими та складними
C) Старими та новими
D) Класичними та модерними
Використовуючи критерій внутрішньосистемної автономії, Г. Алмонд та Б. Пауел (1966)
виокремили…
A) Один типи демократичної і один тип авторитарної політичної системи
B) Два типи демократичних і два типи авторитарних політичних систем
C) Три типи демократичних і три типи авторитарних політичних систем
D) Чотири типи демократичних і чотири типи авторитарних політичних систем
Р. Даль у першій частині книги «Поліархія: Участь і опозиція» (1971) виокремив такі чотири
політичних систем:
A) Відкрита гегемонія, напівгегемонія, олігархія, поліархія
B) Гегемонія, олігархія, поліархія

C) Закрита гегемонія, всеохоплююча гегемонія, конкуруюча олігархія, поліархія
D) Прихована гегемонія, відкрита гегемонія, неконкуруюча олігархія, поліархія
Типологія політичних систем А. Лейпхарта є…
A) Бінарною
B) Лінійною
C) Координатною парною
D) Координатною множинною
Оцінка повноважень президентів за методикою вимірювання президентської влади М.
Шугарта та Дж. Керрі здійснюється за _______ шкалою
A) Двобальною
B) Трибальною
C) Чотирибальною
D) П’ятибальною
Методика вимірювання президентської влади Дж. Макгрегора передбачає оцінку та
вимірювання…
A) 23 президентських повноважень
B) 33 президентських повноважень
C) 43 президентських повноважень
D) 53 президентських повноважень
Основні принципи порівняння політичних партій Р. Гантера та Л. Даймонда вперше були
оприлюднені у…
A) 1983 р.
B) 1993 р.
C) 2003 р.
D) 2013 р.
Результатом порівняння організаційної структури політичних партій є виокремлення таких
організаційних моделей політичних партій:
A) Ліберально-демократична, соціал-демократична, тоталітано-комуністична
B) Ліберальна, демократична, соціалістична, тоталітарна, комуністична
C) Ліберально-демократична, тоталітано-комуністична
D) Ліберальна; демократична, соціалістична, комуністична
Ф. Шміттер запропонував класифікацію результатів впливу міжнародних акторів на процеси
демократизації в тій чи іншій країні, які можуть набувати форм…
A) Варіативного контролю; дифузії; приручення; впливу, заснованого на згоді
B) Контролю; дифузії; дрейфу; впливу, заснованого на згоді
C) Відсутності контролю; дифузії; приручення; впливу
D) Контролю; дифузії; приручення; впливу, заснованого на згоді
«Політичний атлас сучасності» є дослідницьким проектом…
A) Американських политологів
B) Українських політологів

C) Російських політологів
D) Німецьких політологів
Поняття «незахідний політичний процес» у науковий обіг ввів…
A) Г. Алмонд
B) Л. Пай
C) Р. Інглегарт
D) С. Гантінгтон
Одним із автором методики обчислення індексу свободи «Freedom House» є…
A) Р. Гастіл
B) Л. Даймонд
C) А. Лейпгарт
D) Ф. Х’юстон
На думку А. Лейпхарта, межі порівняльного методу визначаються…
A) Сукупністю об'єктів порівняння
B) Дослідницькою стратегією
C) Масштабами порівняння
D) Видом порівняння
Автором курсу “Порівняльна
(Великобританія) був:
A) Е. Фрівумен
B) Е. Фрімен
C) Дж. Берджес
D) Е. Фрай
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Порівнюючи політичні системи, Г. Алмонд та Б. Пауел (1966) розкладали їх на такі складові
елементи:
A) Еліта, маси, бюрократія
B) Інститути, лідери, бюрократія
C) Правлячі, керовані, органи управління
D) Інститути, організації, структури
Методика вимірювання президентської влади Дж. Макгрегора передбачає структурування
повноважень президента на такі групи:
A) Символічні, церемоніальні й процедурні; по призначенню; політичні
B) Первинні та вторинні
C) Внутрішньополітичні та зовнішньополітичні
D) Прямі та опосередковані
Базовими критеріями порівняння політичних партій за методикою Р. Гантера та Л. Даймонда
є:
A) Неформальна організація партії; ідеологія партії; особливості стратегії й моделі
політичної діяльності партії
B) Формальна організація партії; цінності партії; моделі політичної діяльності партії

C) Формальна організація партії; програмні установки партії; особливості стратегії й моделі
політичної діяльності партії
D) Організація партії; передвиборчі установки партії; особливості стратегії й моделі
політичної діяльності партії
Порівнюючи виборчі системи, Дуглас Рае використовує такі залежні змінні:
A) Пропорційність регіонального представництва, створення простої більшості
B) Пропорційність гендерного представництва, створення коаліційної більшості
C) Пропорційність партійного представництва, створення законодавчої більшості
D) Пропорційність соціального представництва, створення стабільної більшості
Індекс демократизації (ІД) Т. Ванханена, який є результатом обчислення співвідношення
конкуренції (К) та електоральної участі (У), розраховується за формулою…
A) ІД = (К + У)/100
B) ІД = (К х У)/10
C) ІД = (К х У)/100
D) ІД = (К х+У)/10
Аналіз взаємозв’язку між демократією й економічним розвитком дозволив ряду дослідників
говорити про наявність певного порогу економічного розвитку, після якого імовірність
виникнення демократії зростає. Зокрема, в цьому контексті Р. Даль стверджував, що…
A) Існує верхній поріг у межах 300-400 дол. ВВП на душу населення, вище якого шанси
поліархії на успіх зростають, та нижній поріг – 200 дол., нижче якого шансів у поліархії для
виникнення занадто мало
B) Існує верхній поріг у межах 500-600 дол. ВВП на душу населення, вище якого шанси
поліархії на успіх зростають, та нижній поріг – 200 дол., нижче якого шансів у поліархії для
виникнення занадто мало
C) Існує верхній поріг у межах 700-800 дол. ВВП на душу населення, вище якого шанси
поліархії на успіх зростають, та нижній поріг – 100-200 дол., нижче якого шансів у поліархії
для виникнення занадто мало
D) Існує верхній поріг у межах 900-1000 дол. ВВП на душу населення, вище якого шанси
поліархії на успіх зростають, та нижній поріг – 100-200 дол., нижче якого шансів у поліархії
для виникнення занадто мало
Ч. Кнадд та Д. Нейбауер писали про існування послідовного ряду умов, які сприяють
виникненню і утвердженню демократії. Ця послідовність є такою:
A) Економічний розвиток, історичні обставини, соціальна організація
B) Історичні обставини, економічний розвиток, соціальна організація
C) Соціальна організація, історичні обставини, економічний розвиток
D) Економічний розвиток, соціальна організація, історичні обставини
Порівнюючи політичні системи, Г. Алмонд та Б. Пауел (1966), використовували категорію
внутрішньосистемної автономії, яка означає:
A) Ступінь диференціації політичних інститутів, інструментів політичної участі та
політичного контролю
B) Характер рівноваги між політичними інститутами, інструментами політичної участі та
політичного контролю
C) Динаміку політичних інститутів, інструментів політичної участі та політичного контролю

D) Еволюцію політичних інститутів, інструментів політичної участі та політичного
контролю
Порівнюючи виборчі системи, Д. Рае використовує такі незалежні змінні:
A) Форма балотування, тип виборів, кількість конкурентів у кожному окрузі
B) Вид балотування, тип виборів, кількість конкурентів у кожному окрузі, загальна кількість
представників у законодавчому органі
C) Структура балотування, тип виборів, кількість конкурентів у кожному окрузі, загальна
кількість представників у законодавчому органі
D) Структура балотування, тип виборів, загальна кількість представників у законодавчому
органі
Індекс демократичної дії Нейбауера передбачає вимірювання такого індикатора як
“інформаційна рівність”, який обчислюється за формулою:
A) Кількість державних газет х (середній тираж/кількість жителів столиці)
B) Кількість урядових газет х (середній тираж/кількість жителів карїни)
C) Кількість газет всіх форм власності х (середній тираж/кількість жителів столиці)
D) Кількість ЗМІ х (середній тираж/кількість жителів столиці)
Першим досвідом компаративного емпіричного аналізу політичного розвитку було
дослідження, опубліковане в «American Sociological Review» у 1963 р. Його автором був…
A) Ф. Катрайт
B) С. Ліпсет
C) Р. Даль
D) Т. Адорно
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:
A) IPR = IOD + IKD + FF / 10000
B) IPR = IOD x IKD x FF / 10000
C) IPR = IOD - IKD - FF / 10000
D) IPR = IOD x IKD x FF / 100
Порівняння умов демократизації здійснюється в рамках таких моделей:
A) Концепція умов демократизації А. Лейпгарта; соціальні умови демократії; історичні
умови демократії; багатофакторні концепції умов демократії
B) Концепція умов демократизації С. Хантінгтона; економічні умови демократії;
соціокультурні умови демократії; багатофакторні концепції умов демократії
C) Концепція умов демократизації С. Ліпсета; економічні умови демократії; історичні умови
демократії; багатофакторні концепції умов демократії
D) Концепція умов демократизації А. Пшеворського; геополітичні умови демократії;
історичні умови демократії; монофакторні концепції умов демократії
Порівнюючи процеси переходу від авторитаризму/тоталітаризму до демократії,
порівняльній політології розрізняють такі типи кризи як вихідного моменту переходу
A) Криза ідеології режиму, криза економічного розвитку, політична криза

у

B) Криза легітимації авторитарного режиму, криза соціально-економічного розвитку,
політична криза
C) Криза авторитарного режиму, криза економічного розвитку, політична криза
D) Криза легітимації авторитарного режиму, криза економічного розвитку, політична криза
Вкажіть правильну послідовність етапів розвитку порівняльної політології
плюралістичний; 2. традиційний; 3. становлення; 4. біхевіоралістський;
неоінституціональний)
A) 1; 2; 3; 4; 5
B) 3; 2; 4; 1; 5
C) 2; 4; 1; 5; 1
D) 2; 3; 4; 1; 5

(1.
5.

Для якого етапу розвитку порівняльної політології були характерні пошук загальних законів
і універсальних узагальнень, наголошення на кількісних методах дослідження, виявленні
причинно-наслідкових зв’язків на основі вивчення фактів?
A) плюралістичного
B) біхевіоралістського
C) традиційного
D) неоінститціонального
До якого рівня належать теорії, що створюються в рамках порівняльної політології?
A) Високого
B) Середнього
C) Низького
D) Елементарного
Порівняння є найкращим способом для…
A) пошуку фактичних помилок
B) створення теоретичних узагальнень на основі вивчення випадків
C) виявлення логічно невірних суджень
D) аналізу історичного минулого
Вкажіть правильну послідовність етапів порівняльного дослідження:
A) концептуалізація і висунення гіпотез, збір та опис даних, виявлення тотожності і
відмінностей
B) концептуалізація і висунення гіпотез, створення теорій
C) відбір випадків, верифікація гіпотез, створення теорій
D) відбір випадків, одиниць аналізу, змінних і індикаторів, здійснення спостереження
Яка з наведених стратегій відповідає принципам визначення суті порівняльного методу:
A) через зіставлення його переваг і недоліків з методами експерименту;
B) через зіставлення його переваг і недоліків з методами статистики;
C) через зіставлення його переваг і недоліків з методами дослідження окремих випадків
D) все вищезазначене;
Що передбачає оперціоналізація поняття в порівняльному політологічному дослідженні:

A) концептуалізацію
B) вибір змінних
C) збір емпіричних даних
D) все перераховане
Коли проблема еквівалентності набуває особливого значення в порівняльному
політологічному дослідженні:
A) при проведенні порівняльних досліджень за допомогою інтерв’ю
B) при проведенні порівняльних досліджень за допомогою анкетного опитування
C) при проведенні порівняльних досліджень за допомогою експертного аналізу
D) все вищезазначене
Чим характеризуються елітні партії як тип політичних партій:
A) у них немає стійкого членського складу
B) вони діють як клуб, а не як партійний осередок
C) вони складаються з освічених верств суспільства
D) все перераховане.
Які характеристики політичних систем виділяв Г. Алмонд:
A) політичні системи мають політичну структуру
B) всі політичні системи є багатофункціональними
C) всі політичні системи є змішаними системами в культурному сенсі
D) все перераховане
Які види порівнянь найбільш часто використовуються в емпіричних порівняльних
дослідженнях:
A) «Case-study» та бінарне
B) Регіональне та глобальне
C) крос-темпоральні
D) все перераховане
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?
A) правозахисні неурядові організації
B) правозахисні урядові організації
C) правозахисні міжнародні організації
D) міжурядові організації
Європейський суд з прав людини розглядає скарги лише на дії?
A) органів публічної влади
B) фізичних осіб
C) юридичних осіб
D) держави і фізичних осіб
Яка з нижчезазначених мов є офіційною мовою Міжнародного кримінального суду?

A) французький
B) німецький
C) іврит
D) італійський
Яка з нижчезазначених мов є офіційною мовою Європейського суду з прав людини?
A) французький
B) російська
C) іспанська
D) німецький
Який способи надходження справи до Міжнародного кримінального суду?
A) Прокурор Міжнародного кримінального суду може ініціювати розслідування
B) Рада Безпеки ООН може ініціювати розслідування
C) Генеральна Асамблея ООН може просити Прокурора Міжнародного кримінального суду
про розслідування одного або більше злочинів
D) Спеціалізовані комітети ООН можуть просити Прокурора Міжнародного кримінального
суду про розслідування одного або більше злочинів
Уповноважений з прав людини в Україні покликаний здійснювати...
A) контроль за дотриманням прав і свобод людини і громадянина
B) захист прав і свобод людини і громадянина
C) охорону прав і свобод людини і громадянина
D) реєстрацію порушень прав і свобод людини і громадянина
Як називається звернення про врегулювання суперечок про компетенцію?
A) запит
B) клопотання
C) скарга
D) позов
Орган, утворений на підставі Європейської конвенції про захист прав людини і основних
свобод?
A) Європейський суд з прав людини
B) Європейська асамблея з прав людини
C) Європейський суд з прав людини
D) Європейська комісія з прав людини
Ознака школи природного права:
A) дана концепція виходить з раціоналізму людини
B) дана концепція виходить з індивідуалізму людини
C) дана концепція виходить з колективізму людини
D) держава виникла в результаті божественної волі
Традиційні ліберальні цінності, які були сформульовані в процесі здійснення буржуазних
революцій, відносяться до ________ покоління прав людини:
A) першого

B) другого
C) третього
D) четвертого
Державні гарантії захисту прав і свобод – це ……
A) декларування законів про права і свободи людини і громадянина
B) створення системи національних інститутів з прав людини
C) визнання людини, її прав і свобод найвищою цінністю
D) закріплення принципу безпосередньої дії прав і свобод
Представники юридичного позитивізму:
A) Б. Спіноза
B) Г. Гроцій
C) Дж. Локк
D) Г. Кельзен
Гарантом Конституції України, прав і свобод людини є:
A) народ України
B) Конституційний суд України
C) Президент України
D) Кабінет Міністрів України
Хартія, що закріплює права людини і права народів:
A) Арабська хартія
B) Африканська хартія
C) Американська конвенція
D) Європейська конвенція
Концепція прав, яка виходить з природних, невідчужуваних прав і закріплення в
законодавстві умов, що забезпечують вільний розвиток особистості – це ______ концепція
прав
A) ліберальна
B) Мусульманська
C) Китайська
D) Марксистська
Коли Генеральна асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини була прийнята
...
A) 10 грудня 1946 року
B) 10 грудня 1948 року
C) 10 грудня 1956 року
D) 10 грудня 1958 року
Документ який називають «Основний закон» міжнародного співтовариства – це:
A) Загальна декларація прав людини
B) Статут ООН
C) Міжнародний білль про права

D) Пакт про політичні та громадянські права
Формула принципу «негативна свобода» особистості:
A) дозволено все, що не заборонено
B) заборонено все, що не дозволено
C) дозволено все, що закріплено
D) заборонено все, що не відповідає закону
Право характеризується як можливість мислити і діяти у відповідності зі своїми
переконаннями, ставлення до добра, зла, справедливого, несправедливому - свобода ...
A) слова
B) думки
C) совісті
D) творчості
Презумпція невинуватості є ...
A) гарантією здійснення правосуддя
B) гарантією права
C) принципом права
D) функцією права
Конституційне право регулює суспільні відносини, що складаються:
A) Виключно в політичній сфері життя суспільства;
B) Виключно в економічній сфері життя суспільства;
C) Виключно в соціальній сфері життя суспільства;
D) У всіх без винятку сферах життєдіяльності суспільства.
Розкрийте поняття «конституційно-правові відносини»:
A) Це суспільні відносини, врегульовані нормою конституційного права, змістом яких є
юридичний зв’язок між суб'єктами у формі взаємних прав і обов'язків, передбачених даною
правовою нормою
B) Це відносини, які складаються в сфері управління, у зв'язку з дозволом індивідуальноконкретних справ і регулюються адміністративно-процесуальними нормами
C) Це відносини між громадянами і юридичними особами, які регулюються цивільним
законодавством, яке, крім усього іншого, визначає правове становище учасників цивільного
обороту
D) Правильний варіант відповіді відсутній
Що відбувається з джерелом конституційного права після його скасування?
A) Він переходить в розряд загальнодоступних джерел права
B) Продовжує діяти, але виключно на території окремих областей України
C) Він перестає вважатися джерелом чинного права
D) Продовжує діяти в якості джерела права
В якому випадку, відповідно до українського законодавства, Конституція вважається
прийнятою всенародним голосуванням?
A) Якщо за неї проголосувало більше половини виборців, які взяли участь в референдумі

B) Якщо в референдумі взяло участь більше половини виборців
C) Якщо за неї проголосувало більше половини виборців, які взяли участь в референдумі,
при цьому в голосуванні взяло участь більше половини виборців
D) Простою більшістю голосів
Як, відповідно до Конституції України, здійснюються вибори глави держави?
A) Шляхом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні
B) Таємним голосуванням
C) Призначається вищим органом виконавчої влади
D) Всі варіанти відповідей правильні, за винятком а)
Основним органом правової охорони Конституції України виступає:
A) Конституційні Збори
B) Президент України
C) Конституційний Суд України
D) Уряд України
Які характерні риси і принципи згідно Конституції України має демократична держава?
A) Принцип політичної єдності, загальнообов’язкової волі і принцип більшості
B) Безпосереднє політичне волевиявлення народу на вільних демократичних виборах і
референдумі
C) Свобода і гласність політичного процесу
D) Всі варіанти відповідей правильні
У чому полягає суть однієї з основних ознак правової держави – обмеженість державної
влади?
A) Держава об'єктивно обмежена економічними і соціальними чинниками
B) Некомпетентність органів державного управління
C) Обмеженість держави геополітичними факторами
D) Правильний варіант відповіді відсутній
Громадянство передбачає:
A) Правовий зв'язок особи з конкретною державою
B) Взаємні права та обов'язки громадянина і держави
C) Право держави позбавлятися від злочинців шляхом позбавлення їх громадянства і
висилки за кордон
D) Обов'язок держави захищати громадянина за кордоном
Основні принципи правової держави:
A) Легітимність публічної влади, поділ влади
B) Взаємна відповідальність держави і особистості
C) Тенденція зближення права і моралі
D) Всі варіанти відповідей правильні
В основі організації влади у правовій державі лежить:
A) Вимушене придушення владою індивіда, як окремої особистості
B) Вимушене придушення владою сукупної людини – народу

C) Забезпечення участі громадян в організації влади в правовій державі
D) Лише а) і в)
Чи може в правовій державі окрема особистість (спільнотa індивідів, народ) виступати в
якості об'єктів і суб'єктів влади одночасно?
A) Так, можуть виступати
B) Ні, вони виступають лише в якості об’єктів влади
C) Ні, вони виступають лише в якості суб’єктів влади
D) Це не суб’єкти і не об’єкти влади
Які форми народовладдя розрізняють в залежності від ступеня участі народу в здійсненні
державної влади?
A) Безпосередня і опосередкована демократія
B) Безпосередня і представницька демократія
C) Особиста і представницька демократія
D) Правильний варіант відповіді відсутній
В Україні передбачений наступний поділ державної влади:
A) На регіональну, місцеву та ОТГ
B) На законотворчу, ініціативну і контрольну
C) На судову, виконавчу, законодавчу
D) Правильний варіант відповіді відсутній
В Україні визнається наступне співвідношення між гілками влади:
A) Органи виконавчої влади тяжіють над судовою і законодавчою владою
B) Органи судової влади тяжіють над законодавчою і виконавчою владою
C) Органи законодавчої влади тяжіють над судовою і виконавчою владою
D) Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні
Чи правильне твердження, що органи місцевого самоврядування не входять до системи
органів державної влади:
A) Так, правильне
B) Ні, вони разом з обласними державними адміністраціями та органами обласних рад
складають систему органів державної влади
C) Це питання законодавчо не врегульоване
Чи можуть застосовуватися на території України офіційно не опубліковані закони?
A) Ні, це виключено
B) Так, але тільки на рівні регіонів
C) Так, якщо закон не зачіпає особистих прав і свобод громадян
D) Це питання законодавчо не врегульоване
За якими ознаками, згідно з Конституцією України, забороняється обмеження прав
громадян?
A) Соціальної та расової приналежності
B) Національної та мовної приналежності
C) Релігійної приналежності

D) За всіма перерахованими ознаками
Конституція України проголошує наступний підхід до співвідношення прав, свобод і
можливостей чоловіків та жінок:
A) Чоловіки і жінки мають рівні права і свободи і рівні можливості для їх реалізації
B) Чоловіки і жінки мають рівні права і свободи, але різні можливості для їх реалізації
C) Чоловіки мають більше прав і свобод, а також можливостей для їх реалізації, ніж жінки
D) Жінки мають більше прав і свобод, а також можливостей для їх реалізації, ніж чоловіки
Як, згідно з Конституцією України, співвідносяться поняття «права людини» і «права
громадянина»?
A) Це тотожні поняття
B) Права людини розглядаються безвідносно до громадянської належності, а права
громадянина – виключно щодо осіб, які перебувають з державою у відносинах громадянства
C) Це взаємовиключні поняття
D) Законом не передбачено чітких розмежувань
Насильницьке приєднання території однієї держави до території іншої, що в минулому було
основним видом придбання територій і вважалося правом переможця, називається:
A) Окупація
B) Анексія
C) Цесія
D) Акреція
З. Бжезинський виділяє 4 показники наддержавного статусу США:
A) Військова міць, економічний потенціал, технологічне лідерство, універсалізм
американської культури
B) Військова міць, інформаційне домінування, економічний потенціал, культурний вплив
C) Військова міць, культурний вплив, інформаційне домінування, технологічне лідерство
D) Інформаційне домінування, економічний потенціал, культурний вплив, інформаційний
вплив
Офіційна стратегія адміністрації Б. Клінтона 1996 р. називалась:
A) Стратегія розширення і участі.
B) Стратегія розширення і гегемонії.
C) Стратегія участі і гегемонії.
D) Стратегія гегемонії та одно полярності
Ч. Купчан запропонував модель:
A) Регіональної багатополярності
B) Світової однополярності
C) Регіональної однополярності
D) Світової багато полярності
Вестфальська епоха розпочалась у:
A) 1648 р.
B) 1398 р.

C) 1919 р.
D) 2000 р.
Концепція трьохполюсного світу висунута:
A) Ч. Купчаном
B) З. Бжезинським
C) Дж. Айкенберрі
D) Д. Ешбрайтом
Як співвідноситься членство держав в НАТО та ЄС:
A) Всі члени ЄС є членами НАТО, але не всі члени НАТО є членами ЄС
B) Всі члени НАТО є членами ЄС, але не всі члени ЄС є членами НАТО
C) Склад ЄС і НАТО є ідентичним
D) Не всі члени ЄС є членами НАТО, так само не всі члени НАТО є членами ЄС
«Заробітчанською» ще називають__________________ хвилю міграції українців:
A) Третю
B) Четверту
C) П’яту
D) Першу
Повернення на батьківщину, з поновленням громадянських прав це:
А) Еміграція
B) Іміграція
C) Репатріація
D) Департація
Розрізняють наступні види федералізму:
A) Класичний, дуалістичний, кооперативний
B) Класичний, неокласичний, кооперативний
C) Реформаційний, дуалістичний, кооперативний
D) Класичний, дуалістичний, поверхневий
Позначення кордону на місцевості – це:
А) Делімітація
B) Демаркація
C) Лімітація
D) Лімологія
Автор провідних неомондіалістських концепцій:
A) Ж - П.Сартр
B) П. Сорокін
C) Ф. Фукуяма
D) М. Кастельс
«Гуманітарний інтервенціонізм» в геополітиці означає:

A) допомога з боку провідних держав країнам, що розвиваються, у випадках стихійних лих і
техногенних катастроф, надання продовольства, медикаментів тощо
B) гуманітарна допомога у розвитку культури відсталим країнам з боку провідних держав
світу і міжнародних організацій
C) задеклароване право на здійснення інтервенції до іншої держави під приводом захисту
прав і свобод людини
Договір про утворення Євроатлантичного альянсу (НАТО)
має назву:
A) Паризький
B) Лондонський
C) Римський
D) Вашингтонський
Концерцію «ентропії сили» великих держав ввів у науковий обіг:
А) Ф. Фукуяма
B) С. Хантінгтон
C) Р. Фрідман
D) Дж. Най
Теорія світ-системного аналізу, була розроблена:
А) Ф. Фукуямою
B) І. Валлерстайном
C) З. Бжезинським
D) Д. Ешбрайтом
Процес стрімкого розвитку передмість великих міст називається:
A) Субурбанізація
B) Урбанізація
C) Рурбанізація
D) Агломерація
Як називаються особи, що не мають статусу громадянина жодної держави:
A) Біпатриди
B) Космополіти
C) Біженці
D) Апатриди
Загальносвітовий процес, що пропонує альтернативні шляхи розвитку в усіх сферах
суспільного життя, протестує проти встановлення нового світового порядку називаються:
A) Глобалізм
B) Інтеграція
C) Антиглобалізм
D) Реалізм

Узагальнюючий показник, що відображає рівень життя населення у різних країнах, щорічно
розраховується ПРООН з урахуванням матеріального забезпечення, грамотності, освіченості
та довголіття громадян, має назву:
A) Індекс глобалізації
B) Індекс демократії
C) Індекс розвитку людського потенціалу
D) Валовий національний продукт
Головним фактором інституційної динаміки та еволюції є:
A) прихід до влади нової елітної групи
B) зміна світоглядних установок
C) розвиток нової ідеології
D) зміна типу суспільства
Серед сучасних типологій інституту президентства найвідомішою є типологія:
A) М. Шугарта, Дж. Сарторі
B) Дж. Сарторі, А. Лейпгарта
C) Дж. Кейнса, Дж. Кейрі
D) Дж. Кейрі, М. Шугарта
Президентські структури в азійських країнах виникли у:
A) 1890-х – 1900-х рр.
B) 1910-х – 1920-х рр.
C) 1920-х – 1930-х рр.
D) 1930-х – 1940-х рр.
Кому належить думка про те, що мережа виступає ефективнішим, ніж держава,
організатором взаємодії, а отже і кращим гарантом вже наявних свобод особистості, надаючи
їй при цьому нові свободи?
A) В. Гуторову
B) О. Давидову
C) А. Шадріну
D) О. Голубицькому
До невід’ємних характеристик політичного інституту не належать:
A) історичність та стабільність
B) стабільність та прогнозованість
C) структурність та психологічність
D) функціональність та прогнозованість
Д. Норт під «інституціями» розумів:
A) організації (державні органи), політичні партії, профспілки тощо
B) закони, правила, звичаї, норми
C) традиції, менталітет, культура
D) елементи політичної системи

Авторами статті «Новий інституціоналізм: організаційні фактори у політичному житті», що
започаткувала інституційну політологію були:
A) Г. Марч, Д. Норт
B) Д. Норт, А. Лейпгарт
C) Й. Ольсен, Г. Марч
D) Й. Ольсен, Т. Ванханен
Термін «нові соціальні рухи» до наукового обігу було введено у:
A) 1980 р.
B) 1970 р
C) 1985 р.
D) 1975 р
Який критерій при побудові концепту дефектної демократії не використовують В. Меркель
та А. Круассан?
A) Загальне виборче право
B) Ефективна монополія на панування
C) Ліберальна правова та конституційна держава
D) Наявність багатопартійної системи
Змішана форма республіки за М. Кармазіною є ознакою:
A) демократизму
B) плюралізму
C) авторитаризму
D) інституціоналізму
Хто висловив ідею про те, що інституціональна зміна складається з «додаткових поправок до
комплексу правил, норм і забезпечення їх дотримання, що становлять інституціональну
основу»?
A) Д. Норт
B) Е. Остром
C) Дж. Марч
D) Дж. Гелбрейт
Хто з науковців стверджував, що трансформація політичних інститутів шляхом принципової
зміни характеру інформаційних комунікацій дозволяє подолати сформульований Р.
Міхельсом «залізний закон олігархій»?
A) А. Шадрін
B) О. Голобуцький
C) В. Гуторов
D) О. Давидов
Недотриманням формальних правил за Г. О'Доннелом є:
A) Непотізм та клієнталізм
B) Клієнталізм та зловживання виконавчою владою
C) Клановість та зловживання виконавчою владою
D) Обмеження ролі парламенту та влади уряду

Термін «нові соціальні рухи» у науковий оббіг ввів:
A) А. Мелуччі
B) М. Діані
C) Д. Норт
D) А. Вільдавскі
Хто вважається засновником нормативно-юридичного підходу до розуміння інститутів?
A) Е.Дюркгейм
B) Т.Гобс
C) М.Вебер
D0 М.Оріу
Хто з науковців запропонував визначати рівень інституціоналізації за такими критеріями як
адаптивність-ригідність, складність-простота, автономія-підлеглість та згуртованістьроздробленість?
A) Т.Веблен
B) С. Гантінгтон
C) Д. Норт
D) Дж. Марч
Політичні інститути, враховуючи їх особливості, традиційно поділяють на:
A) інститути влади і інститути участі
B) інститути влади та інститути представництва
C) інститути представництва та інститути участі
D) інститути влади та соціальні інститути
Кому, серед розробників теорії інституційних утворень, належить модель «Бюрократична
модель організації»?
A) А. Файоль
B) Т. Парсонс
C) М. Вебер
D) Д. Норт
Кому, серед розробників теорії інституційних утворень, належить модель «Природна
організація»?
A) А. Файоль
B) Т. Парсонс
C) М. Вебер
D) Д. Норт
Хто є автором кібернетичної теорії політичних систем?
A) Т.Парсонс
B) Д.Істон
C) К.Дойч
D) Г.Алмонд
Хто ввів у широкий науковий обіг поняття «групи інтересів»?

A) Ч.Кулі
B) А.Бентлі
C) Н.Смелзер
D) Г. Зейглер

