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для вступу на 5 КУРС навчання спеціальності 

 «052 Політологія» 

ВАРІАНТ №***** 
1. Яке з положень невірно характеризує погляди Платона? 

а) він визначив схему деградації політичної влади; 

б) він запропонував ідеальну модель державного устрою ; 

в) він захищав приватну власність як джерело добробуту; 

г) він заклав ідейні основи авторитарного режиму тотального контролю, цензури та інших обмежень. 

 

2. Який політологічний зміст доктрини “розподілу влад” Ш. Монтеск’є? 

а) влада має бути за допомогою системи «стримувань і противаг» збалансовано розподілена між 

володарем держави та підлеглими; 

б) влада має бути за допомогою системи «стримувань і противаг» збалансовано розподілена між 

законодавчою, виконавчою та судовою гілками; 

в) влада має бути за допомогою системи «стримувань і противаг» збалансовано розподілена в державі 

між світською та духовною верхівками. 

г) влада має бути за допомогою системи «стримувань і противаг» збалансовано розподілена 

центральною владою, місцевим самоврядуванням та профспілками. 

 

3. Хто є автором наступного вислову: «…сто разів битися і сто разів перемогти – це не краще з 

кращого; краще з кращого – підкорити чужу армію, не вступаючи у бій»? 

а) Г. Гегель; 

б) К. Клаузевіц; 

в) Сунь-Цзи; 

г) Конфуцій. 

 

4. Хто є автором наступного вислову: «Війна є ніщо інше, як продовження політичних відносин з 

привнесенням інших засобів»? 

а) Г. Гегель; 

б) К. Клаузевіц; 

в) Сунь-Цзи; 

г) Конфуцій. 

 

5. Хто є автором наступного вислову: «Війна – батько всіх, цар усіх: одних вона оголошує богами, 

інших – людьми; одних створює рабами, інших – вільними»? 

а) Аристотель; 

б) Геракліт; 

в) Фома Аквінський; 

г) Конфуцій. 

 

6. Яка з цих держав не є членом так званого «Ядерного клубу»? 

а) США; 

б) Франція; 

в) Німеччина; 

г) Великобританія. 
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7. Одним із прихильників ідеї «вічного миру» був? 

а) І. Кант; 

б) Геракліт; 

в) Г. Гегель; 

г) Г. Моргентау. 

 

8. Як звали видатного афінського реформатора (Стародавня Греція), який заклав основи Афінської 

демократії та поділив населення Афін на чотири майнові розряди (пентакосіомедимни, вершники, 

зевгити, фети)? 

а) Солон; 

б) Клісфен; 

в) Пісістрат; 

г) Ефіальт. 

 

9. Яке з нижченаведених тверджень є вірним? 

а) Друга світова війна розпочалася 22 червня 1941 року; 

б) Древньогрецький філософ Геракліт був одним із піонерів пацифіського руху; 

в) Вперше словосполучення «справедлива війна» використав Папа римський Стефан ІІІ; 

г) Під час прем’єрства Маргарет Тетчер Великобританія не була учасником військових конфліктів. 

 

10. Територіальні претензії були основною причиною наступної війни? 

а) Іракська війна (2003); 

б) Фолклендська війна (1982); 

в) Війна НАТО в Афганістані (2001); 

г) Афганська війна (1979). 

 

11. Структурно-функціональні концепції влади розглядають її як: 

а) відносини нерівноправних суб’єктів, чия поведінка  обумовлена  ролями, які вони виконують; 

б) відносини  панування і підкорення одного класу іншим;  

в) спосіб панування несвідомого над людською свідомістю; 

г) механізм стримування людської агресивності. 

 

12. Для антрепренерської системи відбору в еліту характерно: 

а) орієнтація на особисті якості  кандидата, його здатність подобатися людям; 

б) повільне просування кандидата угору по сходинкам влади; 

в) заміщення ключових посад у всіх сферах суспільного життя тільки партійними організаціями 

певного рівня; 

г) орієнтація на вихідців з груп населення, які мають високий соціальний статус. 

 

13. Що розуміється під категорією  “політична влада”  в правовій державі? 

а) використання елітою своїх переваг;  

б) вміння нав'язати свою волю іншому;  

в) керування сильних слабкими; 

г) делегування суспільством державі політичних повноважень. 
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14. Під «легітимністю влади» в політології розуміється… 

а) передача влади від одного її суб'єкта іншому; 

б) нав'язування поглядів, політичних установок одним суб'єктом іншому; 

в) прояв готовності громадян підпорядковуватися волі керівників, визнання значущості їхньої влади; 

г) характер політичного лідерства. 

 

15. Автором теорії “залізного закону олігархії” є   

а) Г.Моска; 

б) О.Тоффлер; 

в) М.Дюверже; 

г) Р. Міхельс. 

 

16. Автором теорії “кругообігу еліт” є  

а) Г.Моска; 

б) В.Парето 

в) М.Дюверже; 

г) Р. Михельс. 

 

17. Функція політичної соціалізації   теорії політики полягає в: 

а) формуванні демократичної політичної культури громадян, сприянні інтеграції індивідів на основі 

загальноприйнятих норм та стандартів політичної поведінки; 

б) розробці бажаних і можливих варіантів розвитку політичних процесів; 

в) виробленні здатності раціонально-критично оцінювати політичні процеси; 

г) визначенні ефективних  способів перетворення  політичної та інших сфер суспільства. 

 

18. Система різного рівня благ, влади і престижу. 

а) соціальна мобільність;  

б) аномія;  

в) каста; 

г) соціальна стратифікація. 

 

19. Біологічна концепція влади розглядає її як : 

а) відносини нерівноправних суб’єктів, чия поведінка обумовлена  ролями, які вони виконують; 

б) відносини  панування і підкорення одного класу іншим;  

в) спосіб панування несвідомого над людською свідомістю; 

г) механізм стримування людської агресивності. 

 

20. Договірне визначення напрямку і положення кордону називається: 

а) демаркація; 

б) тальвег; 

в) делімітація; 

г) проміле; 

 

21. Гадяцький трактат (1658 р) містив ідею створення 

а) незалежної Гетьманської держави; 

б) союзу Гетьманської держави з Кримським ханством; 
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в) федерацію у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського та Великого 

князівства Руського; 

г) союзу Гетьманщини зі Щвецією. 

 

22. «Пакти і Конституція законів і вольностей Війська Запорозького» (1710 р.) 

а) надавала гетьману необмежені повноваження; 

б) право здійснювати суд над козаками; 

в) обмежувала владу гетьмана; 

г) усувала з системи влади посаду гетьмана. 

 

23. Хто є автором праці «Дві руські народності»  

а) Й. Верещинський; 

б) С. Андрузький; 

в) М. Костомаров; 

г) М. Куліш. 

 

24. Програмою діяльності Кирило-Мефодіївського Товариства була 

а) Історія русів; 

б) Апокрисис; 

в) Книга буття українського народу; 

г) Руська правда. 

 

25. Визначте, що вивчає історія політичних вчень: 

а) розвиток форм суспільної свідомості; 

б) розвиток держави і правової ідеології; 

в) зміст діяльності держави; 

г) відносини громадського суспільства. 

 

26. Визначте, яку назву мали міські збори громадян Афін: 

а) рада п’ятисот; 

б) еклесія; 

в) трибуни галеастів; 

г) збори стратегів. 

27. Вкажіть, хто є автором китайського трактату “Книга про дао та де”: 

а) Конфуцій; 

б) Мо-цзи; 

в)Лао-цзи; 

г)Шан Ян; 

 

28. Назвіть основні письмові джерела ісламу і головні його ідеологічні течії: 

а) Суна, ісмаіти, кармати; 

б) Коран, харіджизм, калам; 

в) Коран, суніти, шиїти; 

г) Коран, Суна, шаріат. 
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29. Проаналізуйте, на чому базується по Монтеск’є, державна влада: 

а) владі монарха; 

б)суспільному договорі; 

в) законах і дусі народу; 

г)на злагоді держави і суспільства. 

 

30. Визначте релігійну систему Стародавньої Індії, джерелом якої є релігія ведійських аріїв: 

а) даосизм; 

б) буддизм; 

в) брахманізм; 

г) легізм. 

 

 

 


