
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістр  

за спеціальністю 
 

052 Політологія 
 

Варіант  
 

1. Фундаторами «Руської трійці» були: 
     А) М. Куліш, Т. Шевченко, М. Шашкевич 
     Б)  М. Шашкевич, І. Василевич, Я. Головацький 
     В)  М. Костомаров, М. Куліш, І. Василевич 
     Г) М. Шашкевич, І. Василевич, Т.Шевченко 
 
2. Серед нижче перерахованого вкажіть форму державного устрою: 
     А) конституційна монархія  
     Б)   федеративна держава 
     В)   парламентська республіка  
     Г)  теократична монархія 
 
3. Ідеальною форму держави Арістотель вважав: 
     А) демократію  
     Б)   тимократію  
     В)   політію  
     Г)  олігархію 
 
4. Ідею, що «природний стан» людства – це «війна всіх проти всіх» висловив: 
     А) Ж.-Ж. Руссо 
     Б)   Л. Гумплович  
     В)   Т. Гоббс 
     Г)  І. Кант 
 
5. Д. Донцов був ідеологом:  
     А) радикального націоналізму 
     Б)   ліберального націоналізму 
     В)   соціального націоналізму 
     Г)  інтегрального націоналізму 
 
6. Суб’єктами політики не виступають: 
     А) соціальні групи  
     Б)   політичні організації 
     В)   школи та вищі навчальні заклади  
     Г)  нації 



7. Членом Кирило-Мефодіївського братства був: 
     А)М. Грушевський 
     Б)  М. Драгоманов 
     В)   І. Франко 
     Г)  Т. Шевченко 
 
8. Перший період виникнення і розвитку політології має: 
     А) філософський характер 
     Б)   соціальний характер 
     В)   ідеологічний характер 
     Г)  побутовий характер 
 
9. Засновник школи даосизму у VI ст. до н. е. був: 
     А) Лао-Цзи 
     Б)   Конфуцій 
     В)   Мао Цзедун 
     Г)  Сенека 
 
10. Найвища форма правління за Г. Сковородою: 
      А) демократія 
      Б)   олігархія 
      В)   аристократія 
      Г)  тоталітаризм 
 
11. В. Липинський вважається представником українського:  
     А) націонал-комунізму 
     Б)   лібералізму  
     В)   соціалізму  
     Г)  консерватизму 
 
12. Класи, нації, соціальні групи, політичні партії, які беруть участь у полі-
тичному житті – це: 
     А) суб’єкти політики  
     Б)   гравці політики  
     В)   структура політики  
     Г)  основа політики 
 
13. Імпічмент – це: 
     А) процес висунення кандидатів у народні депутати 
     Б)   визначення чи підтвердження якогось права чи повноваження 
     В)   спеціальні правила встановлені Конституцією щодо притягнення до 
відповідальності вищих посадових осіб у випадку порушення ними законів 
     Г)  ухвала, прийняття рішення способом голосування 
 
 



14. До ідеологічних доктрин сучасності не відноситься: 
     А) лібералізм 
     Б)   консерватизм 
     В)   соціал-демократизм 
     Г)  позитивізм 
 
15. Поняття «політична соціалізація» означає: 
     А) втручання держави в суспільно-політичне життя 
     Б)   прилучення індивіда до політичних норм і цінностей, його включення 
в політичне життя в цілому 
     В)   місце, положення індивіда у системі політичних відносин 
     Г)  оцінка соціальним оточенням різних видів політичної діяльності у 
відповідності до пануючих соціокультурних стандартів та цінностей 
 
16. Поняття, яке характеризує систему формування радянської правлячої 
еліти за принципом гільдій: 
     А) плутократія 
     Б)   партократія 
     В)   номенклатура 
     Г)  геронтократія 
 
17. «Легітимність» політичної влади – це: 
     А) визнання народом влади, правомірності її застосування і згода 
громадян підкорятися владі 
     Б)   здатність влади силою змушувати людей коритися її наказам 
     В)   законність влади, тобто юридичне, законодавче обґрунтування 
застосування влади 
     Г)  юридичне, законодавче визнання розмежування повноважень між 
державою і структурами громадянського суспільства 
 
18. Серед нижче перерахованого вкажіть форму державного устрою: 
     А) конституційна монархія  
     Б)   президентська республіка 
     В)   конфедерація  
     Г)  теократична монархія 
 
19. Основна мета політичних партій: 
     А) добір і рекрутування політичних лідерів і еліт 
     Б)   інституціоналізація політичної участі громадян 
     В)   боротьба за здобуття державної влади 
     Г)  політична соціалізація громадян 
 
 
 
 



20. Законність, юридична правомірність, - це: 
     А) легітимність 
     Б)   верховенство 
     В)   впливовість 
     Г)  легальність влади 
 
21. Напрямок у політології, що вивчає проблематику, пов'язану з поняттям 
влада, формами і способами її здійснення і/чи розподілу, - це: 
     А) теологія 
     Б)   кратологія 
     В)   елітологія 
     Г)  есхатологія 
 
22. Організація верховної державної влади, порядок утворення її органів та їх 
взаємовідносини – це: 
     А) форма державного устрою  
     Б)   форма державного правління  
     В)   політичний режим 
     Г)  політична влада 
 
23. Тип політичного режиму, найхарактернішою ознакою якого є повний 
контроль за всіма сферами суспільного і особистого життя громадян, 
називають: 
     А) демократичним 
     Б)   тоталітарним  
     В)   авторитарним  
     Г)  султаністським 
 
24. Хто з учених першим встановив інституціональну залежність між 
способом голосування (виборчою системою) і конфігурацією партійної 
системи (числом значущих партій)?  
     А) Дж. Сарторі 
     Б)   К. Джанда 
     В)   О. Кірххаймер  
     Г)  М. Дюверже 
 
25. Функція політичного лідерства, що припускає узгодження й об'єднання 
різних інтересів, називається: 
     А) інтегративна 
     Б)   комунікативна 
     В)   мобілізаційна 
     Г)  соціального арбітражу і патронажу 
 

	


