


ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Приклад вступного випробування для вступу на 5 рік навчання 

на спеціальність «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Варіант № ****

1. Підхід у політології, заснований на вивченні політичної поведінки:
 а) компаративізм;
 б) системність;
 в) біхевіоризм;
 г) структуралізм.
2. Як називається політична концепція, прихильником якої був М. Бакунін?
 а) консерватизм;
 б) лібералізм;
 в) анархізм;
 г) інвайроменталізм.
3. Який  термін  вживається  для  позначення  політичного  режиму,  для  якого

характерно зосередження державної влади в руках однієї особи чи групи осіб:
 а) демократія;
 б) тоталітаризм;
 в) авторитаризм;
 г) етатизм.
4. Який тип політичної культури згідно з класифікацією Г. Алмонда і С. Верби

орієнтується на високу залученність громадян до політичного життя:
 а) підданицький;
 б) активістський;
 в) патріархальний;
 г) матріархальний.
5. Автором «залізного закону олігархії» є?
 а) М. Дюверже;
 б) Д. Істон;
 в) Р. Міхельс;
 г) О. Дугін.
6. Теорію та механізм функціонування політичної системи розробили:
 а) Д. Істон та Г. Алмонд;
 б) Т. Гоббс та Дж. Локк;
 в) О. Панарін та К. Гаджиєв;
 г) В. Парето та Р. Міхельс.
7. Етнополітична спільнота, якій притаманний високий рівень консолідації та

самоусвідомлення,  наявність  творення  або  прагнення  до  творення  власної
держави:

 а) етнос;
 б) народ;
 в) нація;
 г) плем’я.
8. Сукупність політичних, економічних, соціальних, дипломатичних, правових,

військових, гуманітарних зв'язків між суб'єктами міжнародного співтовариства –
це:

 а) міжнародна політика;
 б) міжнародні відносини;
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 в) зовнішня політика;
 г) міждержавні відносини.
9. Система  методів  і  засобів  здійснення  політичної  (державної)  влади,  тобто

сукупність  характерних  для  певного  типу  держави  політичних  відносин  між
державною владою і суспільством називається:

 а) політичною системою;
 б) політичним режимом;
 в) політичною культурою;
 г) політична поведінка.
10. Концепцію українського консерватизму створив:
 а) В. Липинський;
 б) М. Грушевський;
 в) В. Винниченко;
 г) М. Хвильовий.
11. Сфера життєдіяльності суспільства, в якій соціальні групи та \ або індивіди

намагаються  задовольнити  свої  потреби  та  реалізувати  свої  інтереси  шляхом
здобуття, утримання та реалізації влади, називається:

 а) економіка;
 б) мистецтво;
 в) політика;
 г) релігія.
12. Хто  вважається  винахідником  ідей  рівноваги  влад,  формування  системи

стримувань і противаг?
 а) Ш. Монтеск'є;
 б) К. Маркс;
 в) М. Вебер;
 г) Н. Макіавеллі.
13. Міждержавний союз, члени якого, зберігаючи свою незалежність, створюють

спеціальні органи для координації дій у розв'язанні конкретних проблем – це:
 а) унітарна держава;
 б) федерація;
 в) конфедерація;
 г) імперія.
14. Принцип  виборчого  права,  який  означає  наявність  у  кожного  виборця

однакової з іншими кількості голосів при голосуванні називається: .
 а) опосередкованим;
 б) загальним;
 в) рівним;
 г) прямим.
15. Який тип легітимності влади НЕ відповідає класифікації, яку запропонував

М. Вебер?
 а) традиційна;
 б) інституційна;
 в) раціональна;
 г) харизматична.
16. Досліджувати  політику  через  вивчення  її  обумовленості  не  соціальними

факторами, а природою індивіда, притаманними кожному потребами пропонує
 а) діяльнісний підхід
 б) психологічний підхід
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 в) антропологічний підхід
 г) онтологічний підхід
17. Вождь Комуністичної партії Китаю Мао Цзедун, відображаючи чільну роль

комуністичної  партії  в  соціалістичній державі,  визначав політику як «вихідний
пункт усіх практичних дій революційної партії. Вона виражається в процесі цих
дій  та  їх  результати».  До  якої  групи  визначень  можна  віднести  таке  її
трактування?

 а) інституційні
 б) діяльнісні
 в) антропологічні
 г) владні
18. Добровільні  групи  громадян,  що  спеціалізуються  на  вираження  інтересів

етнічних та релігійних організацій громадян, за класифікацією груп інтересів, яку
розробили Г.Алмонд та Д.Пауелл, відносяться до 

 а) інституційних груп
 б) спонтанних груп
 в) асоціативних груп
 г) неасоціативних груп
19. Ідею первинності  держави  по  відношенню до  громадянського суспільства

відстоював
 а) Ш.Монтеск`є
 б) Г.Гегель
 в) Ж.-Ж.Руссо
 г) К.Маркс
20. Застосування теорії систем у політичній науці започаткував
 а) К.Дойч
 б) Т.Парсонс
 в) Д.Істон 
 г) Г.Алмонд
21. Преторіанські режими виникають переважно в результаті
 а) військових переворотів
 б) монополізації влади великим бізнесом
 в) захоплення влади релігійними лідерами
 г) введення на територію держави миротворчих сил ООН
22. Хто  з  перелічених  осіб  відстоював  позиції  ідеалізму  в  дискусії  щодо

характеру світової політики?
 а) Г.Моргентау
 б) З.Бжезинський
 в) В.Вільсон
 г) У.Ростоу
23. Монарх  зберігає  за  собою  повноваження  у  сфері  виконавчої  влади,

поступаючись частиною повноважень у законодавчій сфері за
 а) теократичної монархії
 б) дуалістичної монархії
 в) абсолютної монархії
 г) парламентської монархії
24. Гегемонія  однієї  партії,  монопольна  ідеологія,  сильно  централізована

структура влади, активна мобілізація населення є ознаками
 а) демократичного режиму
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 б) тоталітарного режиму
 в) авторитарного режиму
 г) теократичного режиму
25. Для  якого  типу  партійної  системи  характерні  такі  ознаки,  як:  наявність

багатьох  політичних  партій,  гострота  ідеологічного  розмежування  між  ними,
присутність серед опозиційних партій позасистемних, формування уряду партіями
центру, наявність двосторонньої деструктивної опозиції.

 а) Система поміркованого плюралізму
 б) Система домінуючої партії
 в) Система крайнього плюралізму
 г) Атомізована партійна система
26. Добровільний союз,  який виражає  інтереси  визначених  суспільних  шарів,

заснований на ідеологічному зв’язку та націлений на завоювання влади в державі
або участь у ній

 а) політична партія;
 б) політична система;
 в) громадянське суспільство;
 г) громадська організація.
27. Хто  із  нижченазваних  мислителів  не  належить  до  консервативного

напрямку в українській політичній думці?
 а) В. Липинський;
 б) Д. Донцов;
 в) Ст. Томашівський;
 г) В. Кучабський.
28. Який перелік держав – постійних членів Ради Безпеки ООН є вірним?
 а) Великобританія, Китай, Росія, США, Франція;
 б) Великобританія, Китай, Росія, США, Німеччина;
 в) Великобританія, Канада, Росія, США, Франція;
 г) Великобританія, Китай, Росія, США, Україна.
29. Хто з цих науковців розробив концепцію національного інтересу?
 а) К.Шмітт
 б) Г.Моргентау
 в) К.Хаусхоффер
 г) Д.Розенау
30. Яка з цих держав є імперією за формою правління?
 а) Китай
 б) Південна Корея
 в) Японія
 г) Таїланд
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