
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

        

 ЗРАЗОК 
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
 Проректором з науково-педагогічної роботи 
 ___________________________В. А. Бугров 
 _______   ______________________ 2019 р. 

Факультет: філософський 
Спеціальність: Політологія 

 Білет № 1 
 1. Політичні ідеї у країнах Стародавнього Сходу. 
 2. Політологія як наука і навчальна дисципліна. 
 3. Основні механізми легітимації політичної влади. 
 4. Політичні еліти як суб’єкти політики. 

Голова атестаційної комісії А. Є. Конверський 

 

 

 

 
  

  
 

   

 

 

    

 

  

 

 

   

 

 

     

Критерії оцінювання. 
 Кожне  питання оцінюється максимально в 50 балів, відповідно максимальна 

оцінка відповіді за білетом складає 200 балів. 

41  - 50 балів - відмінна відповідь на питання, виконання роботи лише з 

незначною кількістю помилок 

31 - 40 балів - відповідь вище середнього рівня з кількома помилками 

21 - 30 балів - відповідь в загальному правильна, але  з певною кількістю грубих 

помилок на підставі інформації електронних пошукових систем 

    

 

     

11 - 20 балів  - відповідь зі великою кількістю недоліків,  що дається на підставі 

загальної ерудиції 

0 - 10 балів - відповідь задовольняє мінімальним критеріям знань або свідчить про 

повну відсутність знань 
 

 

 

 

 

 

 



ЗРАЗОК 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
проректор з науково-педагогічної роботи 

 ______________________В.А. Бугров 
 __________________2019 р. 

 

Факультет: філософський 

Спеціальність: Політологія 

Додатковий іспит 

Прізвище Ім’я По батькові_________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

Дата 

Підпис 

 

Варіант 1 

1. Об’єктом політології як науки є: А) суспільство; В) держава; Б) 

політична сфера суспільного життя; Г) політичні інститути. 

2. Інституціональний підхід до дослідження політичних явищ передбачає: 

А) аналіз політичної культури; Б) аналіз політичних систем; Б) аналіз 

політичних інститутів; Г) аналіз політичних партій. 

3. Політика –це  

_____________________________________________________________ 

4. Ознаками політичної влади є (можна відмітити декілька варіантів): А) 

верховенство; Б) публічність; В) харизматичність; Г) легальність. 

5. Яка із філософсько-політичних течій Китаю апелювала до традицій та 

ритуалу, як основних норм підтримки порядку у державі: А) 

Конфуціанство; Б) Моїзм; В) Легізм; Г) Даосизм; Д) Буддизм. 

6. Який державний устрій на думку Платона приходить на зміну 

демократії: А) Тимократія; Б) Олігархія; В) Тиранія; Г) Охлократія; Д) 

Монархія. 

7. Якій формі правління віддає перевагу Ф.Аквінський: А) Тиранії; Б) 

Монархії; В) Олігархії; Г) Аристократії; Д) Демократії. 

8. Яка із запропонованого списку праць є зайвою і чому?: А) 

«Державець»; Б) «Роздуми про першу декаду Тіта Лівія»; В) «Здоровий 

глузд»; Г) «Історія Флоренції». 

_____________________________________________________________  

9. Хто із представників політичної думки розглядає «природний стан» як 

«війну всіх проти всіх»: А) Т.Гоббс; Б) Дж.Локк; В) Ш.Монтеск’є; Г) 

Ф.Ніцше; Д) Н.Макіавеллі. 

10. Хто із представників ліберально-демократичної традиції Північної 

Америки є автором праці «Записки федераліста» 

___________________________________________________________ 

11. Хто із представників політико-філософської думки визначає державу 

як „об‘єднання множини людей, які підкоряються правовим законам”: 

А) Аристотель; Б) Ф.Ніцше; В) Г.Моска; Г) І.Кант; Д) М.Херман. 



12. Яка із вказаних праць належить авторству митрополита Іларіона: А) 

«Повчання дітям»; Б) «Слово про закон і благодать»; В) «Руська 

правда»; Г) «Слово про правду монаршу»; Д) «Повість временних літ». 

13. Кого із запропонованого списку можна віднести до течії 

«громадівський соціалізм»: А) Ф.Прокопович; Б) С.Подолинський; В) 

М.Драгоманов; Г) В.Липинський; Д) В.Винниченко. 

14. За Д.Істоном, політична система – це 

_____________________________________________________________ 

15. Назвіть основні елементи держави (можна відмітити декілька 

варіантів): А) територія; Б) політичні партії; В) населення ; Г) 

парламент; Д) президент; Е) політична влада; Ж) органи місцевого 

самоврядування. 

16. Республіка – це: А) різновид форми державного правління; Б) різновид 

форми державного устрою; В) різновид політичного режиму. 

17. Форма державного устрою – це 

_____________________________________________________________ 

18. Політичний режим – це: А) територіальна характеристика держави ; 

Б) функціональна характеристика держави; В) інституціональна 

характеристика держави. 

19. Громадянське суспільство – це 

_______________________________________________________________ 

20. Перевагами пропорційної виборчої є (можна відмітити декілька 

варіантів): А) постійна результативність; Б) залежність висування 

кандидатів від партійного керівництва; В) справедливість 

представництва; Г) зниження якості взаємодії між виборцями та 

депутатами. 

21. Політична партія – це 

_____________________________________________________________ 

22. До засадничих принципів консерватизму належать (можна відзначити 

декілька варіантів): А) сім’я; Б) релігія; В) свобода особи; Г) природна 

рівність людей; Д) мораль; Е) традиція; Ж) індивідуалізм. 

23. Політична еліта – це 

_____________________________________________________________ 

24. За формою державного правління Україна є:  А) президентською 

республікою; В) парламентсько-президентською республікою; Б) 

президентсько-парламентською республікою; Д) парламентською 

республікою. 

25. Доповніть перелік механізмів формування політичного лідерства: 

 А) вибори;  

Б)___________________________________________________________

В)___________________________________________________________

Г)___________________________________________________________ 

 

 

  



Критерії оцінювання. 
 

Тест вважається складеним за умови надання правильних відповідей на 13 і 

більше питань тесту. У такому випадку ставиться оцінка «склав». 

Якщо правильних відповідей на питання тесту менше 13, ставиться оцінка 

«не склав». 
 


