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Критерії оцінки 

виконання комплексних контрольних  робіт (завдань) 

 

1.Загальні положення. 

Мета виконання ККР - визначити рівень підготовки студентів з навчальної 

дисципліни; перевірити вміння студентів застосовувати отриманні знання, навички 

для вирішення практичних господарських ситуацій. 

Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня 

підготовки пропонується виставляти з теоретичної та практичної  частин окремо, як 

середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. Загальна оцінка 

виконання студентами ККР визначається як середньоарифметичне з оцінок, 

зазначених розділів завдань. При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше 

десятих бала (2,5; 3,5; 4,5) оцінка округлюється на користь студента. 

Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється таким 

чином: 

«Відмінно»– не менше 90% правильних відповідей. 

«Добре»– 75-89% правильних відповідей.  

«Задовільно»– 60-74% правильних відповідей.  

«Незадовільно»– менше 60% правильних відповідей. 

2. Норми оцінок. 

2.1.Оцінка «відмінно», «A»  виставляється, якщо студент виконав ККР 

відповідно завдання і в повному обсязі прийняв вірні рішення, аргументовано 

обґрунтував їх, проявив вміння застосування знань для вирішення практичних 

ситуацій, творчо використовує знання для розв’язування практичних завдань. 

2.2.Оцінка «добре», «B, C»  виставляється студенту, який при додержані 

вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР,  допустив в розрахунках 

не принципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні (1-2) 

помилки в несуттєвих висновках, узагальнених розрахунках. 

2.3.Оцінка «задовільно», «D, E»  виставляється студенту, якщо ККР 

виконано відповідно до завдання, але відповіді на тести дані частково, при 

вирішенні практичних завдань здобуті знання студент застосовує з труднощами, 

технікою розрахунків володіє слабо. 

2.4.Оцінка «незадовільно», «FX»  виставляється студенту, якщо при 

виконанні ККР відсутні відповіді на більшу кількість тестів,  допущені принципові 

помилки в розрахунках і грубі помилки в кінцевих висновках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

 

І. Теоретичні питання 

1. Політична система суспільства: сутність, структура, функції. 

2. Значення політології в умовах розбудови незалежної Української держави. 

ІІ. Питання-тести 

1. Розподіл влади, згідно з теорією Ш.Монтеск’є, необхідний через те, що… 

а) це була практика європейських країн ще з часів Середньовіччя; 

б) це дозволяє запобігти концентрації влади в одних руках; 

в) це ліквідує монархію; 

г) світська влада повинна вийти з-під опіки церкви. 

2. В якому конституційному проекті вперше було проголошено принцип поділу влади? 

а) Конституція УНР; 

б) Велика хартія вольностей; 

в) Конституція прав і свобод Війська Запорізького; 

г) Декларація прав людини і громадянина. 

3. Для якого типу політичних систем (за класифікацією г.Алмонда) характерним є 

концентрація влади в руках бюрократичного апарату, монополія на владу правлячої партії, 

ідеологізація суспільного життя? 

а) англо-американська; 

б) континентально-європейська; 

в) доіндустріальна та частково індустріальна; 

г) тоталітарна. 

4. За фоормою державного устрою Україна є… 

а) унітарною державою; 

б) федерацією; 

в) конфедерацією. 

5. Для якої партійної системи характерним є існування однієї партії значно потужнішої за 

інші при збереженні політичної боротьби? 

а) однопартійна; 

б) двопартійна; 

в) політичного домінування; 

г) обмеженого плюралізму. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

 

І. Теоретичні питання 

1. Сутність політичної влади, її наукові концепції. 

2. Політичні вчення епохи Відродження. Політичні погляди Н.Макіавеллі. 

ІІ. Питання-тести 

1. Загальним об’єктом дослідження політології є 

а) політична сфера суспільства; 

б) політична система суспільства; 

в) політичні інститути суспільства; 

г) політичні партії 

2. ЗаПлатоном в ідеальній державі мають керувати 

а) раби; 

б) воїни; 

в) демос; 

г) філософи. 

3. Термін «легітимність влади» означає 

а) реалізацію баналітетних прав середньовічного феодала; 

б) реалізацію принципу поділу влади; 

в) характеристику соціального порядку, наділеного престижем, в силу якого він диктує 

обов’язкові вимоги і встановлює зразки поведінки; 

г) стан, за якого правочинність влади визнається суспільством і міжнародним співтовариством. 

4. Яку з підсистем політичної системи становлять правові, політичні норми суспільства; 

а) інституційна; 

б) нормативна; 

в) комунікативна; 

г) політико-ідеологічна. 

5. Якій формі правління відповідає наступне твердження: «Уряд формується з представників 

партій, що отримали більшість на парламентських виборах»? 

а) абсолютна монархія; 

б) парламентська республіка; 

в) президентська республіка. 

 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

 

І. Теоретичні питання 

1. Структура та функції держави. 

2. Українська політична думка XVII-XVIII ст. 

ІІ. Питання-тести 

1. Під терміном «політика» сучасна політологія розуміє 

а) сукупність подій, що відбулися у світі за період існування людства; 

б) сферу суспільної діяльності, пов’язану з відносинами між великими соціальними групами, 

політичними інститутами суспільства, політичними об’єднаннями, ядром якої є питання 

завоювання, утримання та реалізації влади; 

в) сфера людських відносин, що пов’язані із перерозподілом матеріальних благ; 

г) сукупність уявлень про суспільство, змістом яких є політичне життя, інтереси суб’єктів 

політичної діяльності, політичні ідеали, норми, цілі великих соціальних груп. 

2. Описав державу через протиставлення «града земного» «граду небесному»… 

а) Августин Блаженний; 

б) Ф. Аквінський; 

в) Н. Макіавеллі; 

г) Т. Кампанела. 

3. Яка з функцій політичної системи полягає у включенні людини в політичне життя 

суспільства? 

а) вироблення політичного курсу; 

б) соціальна інтеграції; 

в) політичної соціалізації; 

г) легітимізації. 

4. Якій з концепцій походження держави відповідає таке твердження: «Держава є органом 

класового панування, органом гноблення одного класу іншим»? 

а) патріархальна; 

б) теократична; 

в) марксистська; 

г) насилля. 

5. Яка з ознак визначає суть політичної партії як елементу політичної системи? 

а) спільні інтереси членів; 

б) довготривалість існування; 

в) боротьба за завоювання та здійснення влади; 

г) спільні погляди на устрій суспільства. 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

 

І. Теоретичні питання 

1. Політичні партії: суть, причини виникнення, основні етапи розвитку. 

2. Розвиток світової політичної думки в ХІХ ст. 

ІІ. Питання-тести 

1. Політологія як наука утворилася: 

а) у Стародавньому світі; 

б) за доби Відродження; 

в) уХІХст.; 

г) уХХст. 

2. Ф. Аквінський вважав, що народ має право на повстання проти свавілля, тому що… 

а) у XIII ст. назріли об’єктивні передумови скасування феодального ладу шляхом революції; 

б) народ взагалі має право на повстання; 

в) перевищуючи владні повноваження, правитель першим порушує встановлений Богом закон, 

і тому повстання проти нього не є злочином; 

   г) народ прагне скасування світської влади і встановлення повної теократії. 

3. Автором Конституції прав і свобод Війська Запорізького є… 

а) Б. Хмельницький; 

б) П. Орлик; 

в) І. Мазепа; 

г) С. Ленгтон. 

4. Який тип легітимності влади (за М Вебером) притаманний капіталістичному суспільству?  

а) традиційний; 

б) раціонально-бюрократичний; 

в) харизматичний; 

г) нелегітимний. 

5. Для якого типу політичних систем (за Г. Алмондом) характерний високий ступінь розподілу 

політичних ролей і функцій між учасниками політичного процесу: державою, партіями, групами 

тиску тощо? 

а) англо-американська; 

б) континентально-європейська; 

в) доіндустріальна та частково індустріальна; 

г) тоталітарна. 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

 

І. Теоретичні питання 

1. «Політичний режим» як категорія політології. Типи політичних режимів. 

2. Методи, категорії та закономірності науки про політику. 

ІІ Питання-тести 

1. Центральною категорією політології як науки є категорія: 

а) політика; 

б) влада; 

в) держава; 

г) суспільство. 

2. З усіх типів державного правління ідеальною Аристотель вважав 

а) тиранію; 

б) аристократію; 

в) політію; 

г) демократію. 

3. Синонімом слова «безвладдя» є термін 

а) плутократія; 

б) охлократія; 

в) олігархія; 

г) анархія. 

4. Що собою являє політична система суспільства? 

а) сукупність методів і способів управління суспільством; 

б) форма політичного устрою суспільства, заснована на визнанні народу основним джерелом 

влади; 

в) система інститутів, відносин, дій, ідей пов’язаних з формуванням і практичним здійсненням 

політики, тобто влади і управління в суспільстві; 

г) сукупність дій різноманітних політичних сил, течій, котрі прагнуть здійснення певних 

політичних цілей, програм. 

5. Під способом організації верховної державної влади розуміють... 

а) форму державного правління; 

б) форму політичного режиму; 

в) форму державного устрою. 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

 

І. Теоретичні питання 

1. Типологія політичних партій. 

2. Основні концептуальні підходи до проблеми походження та сутності держави. 

ІІ. Питання-тести 

1. Яка функція політології дозволяє правильно оцінити співвідношення  людських, державних, 

національних, групових, особистих інтересів та визначити своє місце в політичному житті 

суспільства? 

а) виховна; 

б) теоретико-пізнавальна; 

в) аналітична; 

г) світоглядна. 

2. Утопічний соціалізм свої витоки бере з учень 

а) Платона та Аристотеля; 

б) Т. Мора та Т. Кампанели; 

в) Р. Оуена та Ш. Фур’є; 

г) К. Маркса та Ф. Енгельса. 

3. До функцій політичної влади не належить 

а) інтегративна; 

б) регулятивна; 

в) пізнавальна; 

г) стабілізаційна. 

4. Яка ознака є головною умовою існування демократичної політичної системи? 

а) наявність багатопартійності; 

б) виборність органів місцевого самоврядування; 

в) вільні вибори, що забезпечують людині рівні можливості обирати і бути обраними до органів 

влади; 

г) гарантії прав та свобод особи. 

5. Яке судження виражає зміст президентської форми правління? 

а) в державі є президент; 

б) президент має право розпускати парламент; 

в) президент є главою держави та уряду; 

г) президент не може бути притягнутий до відповідальності. 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

 

І. Теоретичні питання 

1. Характерні риси демократичного політичного режиму. 

2. Виникнення уявлень про політику в Стародавні часи. 

ІІ. Питання-тести 

1. У ролі детермінант політики розглядає територіальні, природні, фізико-кліматичні явища 

а) теологічний підхід; 

б) географічний детермінізм; 

в) антропологічний детермінізм; 

г) неофрейдизм. 

   2. Постулат: «Для досягнення мети володар має право використовувати будь-які засоби» 

обгрунтував у своєму трактаті… 

а) Ч.Борджіа; 

б) Н.Макіавеллі; 

в) Л.Медічі; 

г) Лев ІХ. 

3. Хто з членів Кирило-Мефодіївського братства вважав, що ліквідувати самодержавство можна 

лише шляхом селянської революції? 

а) М.Костомаров; 

б) П. Куліш; 

в) Т. Шевченко; 

г) В. Білозерський. 

4. До авторитарних форм влади належить… 

а) деспотія; 

б) анархія; 

в) охлократія; 

г) демократія. 

5. Який з перелічених інститутів не відноситься до політичної системи суспільства? 

а) держава; 

б) засоби масової інформації; 

в) партія; 

г) церква. 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Напрям підготовки   всі 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Поняття політичної свідомості: структура, функції. 

2. Політика як суспільне явище. Суб’єкти політики.  

 

ІІ. Питання-тести 

1. Засновником патріальхально-патерналіського підходу є… 

а) Шань Ян; 

б) Кун Фу Дзи; 

в) Мао Дзе Дун; 

г) Кім Ір Сен. 

2. Провідною ідеєю політичної думки Київської Русі була… 

а) необхідність заміни світської влади владою церкви; 

б) необхідність збереження державної єдності Русі; 

в) необхідність підтримати сепаратистські настрої удільних князів; 

г) необхідність суттєво розширити кордони Київської Русі за рахунок інших країн Європи. 

3. Судову владу в Україні не представляє… 

а) господарський суд; 

б) Конституційний суд; 

в) суди загальної юрисдикції; 

г) суд Шаріату. 

4. Яку з підсистем політичної системи утворюють держава, політичні партії, громадські 

організації? 

а) інституційна; 

б) нормативна; 

в) комунікативна; 

г) політико-ідеологічна. 

5. Які принципи взаємовідносин між законодавчою та виконавчою владою існують у 

парламентській республіці? 

а) уряд підпорядкований парламенту; 

б) парламент підпорядкований уряду; 

в) уряд підпорядкований президенту; 

г) уряд не несе відповідальності перед парламентом. 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Політична соціалізація особи.  

2. Принцип поділу влади та його значення для конституційної побудови держави. 

ІІ. Питання-тести 

1. Засновником концепції народного суверенітету є 

а) Ш. Монтеск’є; 

б) Ж.-Ж. Руссо; 

в) Д. Дідро; 

г) Вольтер. 

2. На думку більшості членів Кирило-Мефодіївського братства, досягти перебудови Російської 

Імперії на засадах федералізму, впровадження громадянський прав і свобод, виборності органів 

влади та ін. можна шляхом… 

а) революції; 

б)заколоту; 

в) поступових реформ згори. 

3. Теократичний тип влади представлено в державі… 

а) Люксембург; 

б) Ліхтенштейн; 

в) Ватікан; 

г) Пакістан. 

4. Яка з функцій політичної системи лежить у досягненні відповідності політичного життя 

правовим нормам? 

а) вироблення політичного курсу держави; 

б) соціальної інтеграції; 

в) політичної соціалізації; 

г) легітимізації. 

5. Яке із суджень найбільш повно розкриває суть поняття «правова держава»? 

а) правова держава – така політична організація, діяльність якої обмежена законом; 

б) у правовій державі ніхто не має права визнати людину винною в порушенні закону, крім 

суду; 

в) правова держава передбачає реалізацію принципу розподілу влад; 

г) правова держава – система органів, що здійснюють владні повноваження, отримані від 

народу, на основі верховенства закону, розподілу влад і визначення рівності і свободи за всіма 

учасниками демократичного процесу. 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Форми державного правління: світовий та вітчизняний досвід. 

2. Політична думка за часів Київської Русі та Польсько-Литовської держави. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. До галузей політології належить… 

а) соціологія політики; 

б) новітня історія; 

в) історія політичних вчень; 

г) соціальна психологія. 

2. За Т. Гоббсом укладання суспільного договору дає можливість подолати… 

а) стан «війни всіх проти всіх»; 

б) міжнаціональну ворожнечу; 

в) залишки феодального ладу в ранньобуржуазних країнах; 

г) поділ суспільства на стани. 

3. М. Драгоманов був прихильником створення федерації… 

а) народів, що входять до Російської імперії; 

б) слов’янських народів; 

в) слов’янських народів Російської імперії; 

г)  народів Європи. 

4. Який з перелічених компонентів не входить до структури політичної системи? 

а) мораль; 

б) політична організація суспільства; 

в) політична культура; 

г) правові норми. 

5. Яке з наведених тверджень відповідає концепції правової держави? 

а) всі державні органи можуть судити про те, чи людина є злочинцем; 

б) особа має обов’язки перед державою, держава ж не відповідає перед особою; 

в) заборонено все , що не дозволено законом; 

г) кожний державний орган повинен діяти в рамках закону. 

 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Держава – основний інститут політичної системи суспільства, її особливості. 

2. Форми участі особи у політичному житті. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. Для політичних поглядів італійського відродження властивім був… 

а) теоцентризм; 

б) антропоцентризм; 

в) шовенізм; 

г) атеїзм. 

2. До пам‘яток політичної думки Київської Русі не належить… 

а) «Повість минулих літ»; 

б) «Слово про закон і благодать»; 

в) «Руська правда»; 

г) «Історія Русів». 

3. Для якого політичного режиму характерним є ідеологізація всього життя суспільства? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в) авторитарний. 

4. Яке з наведених визначень відповідає суті політичної партії? 

а) «Партія - це об’єднання людей, що мають спільні інтереси»; 

б) «Партія - це найбільш активна частина класу»; 

в) «Партія - це добровільна організація, що заснована на певній ідеології та бореться за 

здобуття влади». 

5. До яких суспільних рухів належать пацифістські, антиядерні, феміністські рухи, рухи за 

альтернативний спосіб життя? 

а) робітничі рухи; 

б) нові соціальні рухи; 

в) національно-визвольні рухи; 

г) антифашистські рухи. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Типологія політичних систем. 

2. Основні напрямки зовнішньої політики України. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. До представників теорії олігархізації належать… 

а) Г. Моска та В. Парето; 

б) К. Маркс та Ф. Енгельс; 

в) Дж. Хоманс та П. Блау; 

г) Р. Міхельс та М. Острогорський. 

2. Максималістське гасло «Україна для українців» належить 

а) М. Грушевському; 

б) Д. Донцову; 

в) В. Липинському; 

г) М. Міхновському. 

3. До трьох гілок влади не належить… 

а) муніципальна влада; 

б) судова влада; 

в) виконавча влада; 

г) законодавча влада. 

4. Переважно, на що вказує наявність двопалатного парламенту в державі? 

а) на монархію; 

б) на республіку; 

в) на демократичний режим; 

г) на федерацію. 

5. Який політичний режим характеризується принципом: «Дозволено все, що не заборонено 

законом? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в) авторитарний. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Форми державного устрою. 

2. Розвиток політології як самостійної науки в XX ст. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. Загальним об’єктом дослідження політології є… 

а) політична сфера суспільства; 

б) політична система суспільства; 

в) політичні інститути суспільства; 

г) політичні партії. 

2. Ідею про те, що всі політичні інститути і, перш за все, держава мають бути скасовані, 

теоретично обґрунтовує… 

а) марксизм; 

б) соціал-демократія; 

в) соціал-дарвінізм; 

г) анархізм. 

3. У своєму «Повчанні» наставляє синів, як має правити справедливий князь… 

а) Данило Галицький; 

б) Володимир Великий; 

в) Володимир Мономах; 

г) Ярослав Мудрий. 

4. Невід‘ємною рисою якого режиму є політичний плюралізм? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в)авторитарний. 

5. Що собою являє категорія «громадянське суспільство»? 

а) сукупність великих соціальних та етнічних груп; 

б) політична спільність, що має певну структуру, певну організацію політичної влади та 

управління соціальними процесами на певній території; 

в) сфера самовияву вільних індивідів та асоціацій, організацій громадян, які добровільно 

сформувалися і захищені законом від прямого втручання і довільної регламентації з боку органів 

державної влади. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

 

І. Теоретичні питання 

1. Політичне лідерство: сутність, типологія. 

2. Основні риси правової держави. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. Центральним суб’єктом політичної діяльності є… 

а) держава; 

б) законодавча влада; 

в) політична партія; 

г) нація. 

2. Автором концепції інтегрального національному є 

а) М. Хвильовий; 

б) Д. Донцов; 

в) В. Липинський; 

г) М. Міхновський. 

3. Яка ознака є головною умовою існування демократичної політичної системи? 

а) наявність багатопартійності; 

б) виборність органів місцевого самоврядування; 

в) вільні вибори, що забезпечують людині рівні можливості обирати і бути обраними до органів 

влади; 

г) гарантії прав та свобод особи. 

4. Різновидом якого політичного режиму є фашизм? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в) авторитарний. 

5. Який тип виборчої системи сприяє формуванню в країні двопартійної системи? 

а) мажоритарна система абсолютної більшості; 

б) мажоритарна система відносної більшості; 

в) пропорційна система. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Авторитаризм як політичний режим. 

2. Українське національне відродження та розвиток політичної думки в ХІХ ст.  М.Костомаров та 

М.Драгоманов – фундатори політичної науки в Україні.  

ІІ. Питання-тести 

1. Під терміном «політика» сучасна політологія розуміє… 

а) сукупність подій, що відбулися у світі за період існування людства; 

б) сферу суспільної діяльності, пов’язану з відносинами між великими соціальними групами, 

політичними інститутами суспільства, політичними об’єднаннями, ядром якої є питання 

завоювання, утримання та реалізації влади; 

в) сфера людських відношень, що пов’язана із перерозподілом матеріальних благ; 

г) сукупність уявлень про суспільство, змістом яких є політичне життя, інтереси суб’єктів 

політичної діяльності, політичні ідеали, норми, цілі великих соціальних груп. 

2. Дослідженню проблем демократії присвячені праці… 

а) Л. Гумпловича; 

б) А. Шопенгауера; 

в) А. де Токвіля; 

г) А. де Гобіно. 

3. Якій формі правління відповідає наступне твердження:  «Уряд формується з представників 

партій, що отримали більшість на парламентських виборах»? 

а) абсолютна монархія; 

б) парламентська республіка; 

в) президентська республіка. 

4. Який політичний режим характеризується формуванням правлячої еліти на основі особистих 

зв’язків та відданості вождю? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в) авторитарний. 

5. Яка з характеристик не стосується суспільно-політичного руху (на відміну від організацій)? 

а) добровільність об’єднання; 

б) спільна мета; 

в) колективна діяльність учасників; 

г) чітка структура. 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 16 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І.Теоретичні питання 

1. Суб’єкти, ресурси та засоби політичної влади, типи її легітимності. 

2. Основні принципи демократичних виборів. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. До специфічних методів політології належить… 

а) структурно-функціональний; 

б) діалектичний; 

в) метод політичного прогнозування; 

г) аналогія. 

 

2. Ф. Аквінський вважав, що народ має право на повстання проти свавілля, тому що… 

а) у XIII ст. назріли об’єктивні передумови скасування феодального ладу шляхом революції; 

б) народ взагалі має право на повстання; 

в) перевищуючи владні повноваження, правитель першим порушує встановлений Богом закон, 

і тому повстання проти нього не є злочином; 

г) народ прагне скасування світської влади і встановлення повної теократії. 

3. Який з перелічених інститутів не відноситься до політичної системи суспільства? 

а) держава; 

б) засоби масової інформації; 

в) партія; 

г) церква. 

4. Під способом організації верховної державної влади розуміють... 

а) форму державного правління; 

б) форму політичного режиму; 

в) форму державного устрою. 

5. Яке з соціальних явищ не можна вважати причиною виникнення та функціонування 

громадянського суспільства? 

а) виникнення та існування інституту приватної власності; 

б) наявність ринкової економіки; 

в) існування інституту держави; 

г) наявність багатоманітних інтересів громадян. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Політична культура: суть, функції,типологія. 

2. Політико-релігійні доктрини Середньовіччя.  

 

ІІ. Питання-тести 

1. Засновником патріальхально-патерналіського підходу є… 

а) Шань Ян; 

б) Кун Фу Дзи; 

в) Мао Дзе Дун; 

г) Кім Ір Сен. 

2. Автором Конституції прав і свобод Війська Запорізького є… 

а) Б. Хмельницький; 

б) П. Орлик; 

в) І. Мазепа; 

г) С. Ленгтон. 

3. Термін «легітимність влади» означає… 

а) реалізацію баналітетних прав середньовічного феодала; 

б) реалізацію принципу поділу влади; 

в) характеристику соціального порядку, наділеного престижем, в силу якого він диктує 

обов’язкові вимоги і встановлює зразки поведінки; 

  г) стан, за якого правочинністьвлади визнається суспільством і міжнародним співтовариством. 

4. Якій із концепцій походження держави відповідає таке твердження: «Держава є органом 

класового панування, органом гноблення одного класу іншим»? 

а) патріархальна; 

б) теократична; 

в) марксистська; 

г) насилля. 

5. Який політичний режим характеризується принципом: «Дозволено все, крім політики»? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в) авторитарний. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 18 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Людина як суб’єкт політики. 

2. Лібералізм: історія, сучасність 

ІІ. Питання-тести 

1. Яка функція політології дозволяє правильно оцінити співвідношення людських, державних, 

національних, групових, особистих інтересів та визначити своє місце в політичному житті 

суспільства? 

а) виховна; 

б) теоретично-пізнавальна; 

в) аналітична; 

г) світоглядна. 

2. Засновником концепції народного суверенітету є… 

а) Ш. Монтеск’є; 

б) Ж.-Ж. Руссо; 

в) Д. Дідро; 

г) Вольтер. 

3. Хто з членів Кирило-Мефодіївського братства вважав, що ліквідувати самодержавство можна 

лише шляхом селянської революції? 

а) М.Костомаров; 

б) Т. Шевченко; 

в) П.Куліш; 

г) В. Білозерський. 

4. Яка з функцій політичної системи лежить у включенні людини в політичне життя 

суспільства? 

а) вироблення політичного курсу; 

б) соціальна інтеграції; 

в) політичної соціалізації; 

г) легітимізації. 

5. Яке із суджень виражає зміст президентської форми правління? 

а) в державі є президент; 

б) президент має право розпускати парламент; 

в) президент є главою держави і уряду; 

г) президент не може бути притягнутий до відповідальності. 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 19 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Партійні системи та їх типологія. 

2. Основні концепції в світовій політичній думці XVII-XVIIIст.  

 

ІІ. Питання-тести 

1. Центральною категорією політології як науки є категорія… 

а) політика; 

б) влада; 

в) держава; 

г) суспільство. 

2. Постулат: «Для досягнення мети володар має право використо вувати будь-які засоби» 

обгрунтував у своєму трактаті… 

а) Ч. Борджіа; 

б) Н. Макіавеллі; 

в) Л. Медічі; 

г) Лев IX. 

3. На думку більшості членів Кирило-Мефодіївського братства, досягти перебудови Російської 

Імперії на засадах федералізму, впровадження громадянський прав і свобод, виборності органів 

влади та ін. можна досягти шляхом… 

а) революції; 

б)заколоту; 

в) поступових реформ згори. 

4. До трьох гілок влади не належить… 

а) муніципальна влада; 

б) судова влада; 

в) виконавча влада; 

г) законодавча влада. 

5. Яку з підсистем політичної системи утворюють держава, політичні партії, громадські 

організації? 

а) інституційна; 

б) нормативна; 

в) комунікативна; 

г) політико-ідеологічна. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 20 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Роль політичнихпартій у житті суспільства, функції, що ними виконуються. 

2. Об’єкт та предмет політології. Основні питання, що нею вивчаються. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. Політологія як наука утворилася… 

а) у Стародавньому світі; 

б) за доби Відродження; 

в) уХІХст.; 

г) уХХст. 

2. Який з типів державного правління Аристотель вважав ідеальною? 

а) тиранію; 

б) аристократію; 

в) політію; 

г) демократію. 

3. Утопічний соціалізм бере свої витоки з учень… 

а) Платона та Аристотеля; 

б) Т. Мора та Т. Кампанели; 

в) Р. Оуена та Ш. Фур’є; 

г) К. Маркса та Ф. Енгельса. 

4. Яку з підсистем політичної системи становлять правові, політичні норми суспільства? 

а) інституційна; 

б) нормативна; 

в) комунікативна; 

г) політико-ідеологічна. 

5. Які принципи взаємовідносин між законодавчою та виконавчою владою існують в 

парламентській республіці? 

а) уряд підпорядкований парламенту; 

б) парламент підпорядкований уряду; 

в) уряд підпорядкований президенту; 

г) уряд не несе відповідальності перед парламентом. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 
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Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 21 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І.Теоретичні питання 

1. Виборчі системи та їх типологія. 

2. Функції політології, її місце в системі суспільствознавчих наук. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. За Т. Гоббсом укладання суспільного договору дає можливість подолати… 

а) стан «війни всіх проти всіх»; 

б) міжнаціональну ворожнечу; 

в) залишки феодального ладу в ранньобуржуазних країнах; 

г) поділ суспільства на стани. 

2. Максималістське гасло «Україна для українців» належить… 

а) М. Грушевському; 

б) Д. Донцову; 

в) В. Липинському; 

г) М. Міхновському. 

3. Який тип легітимності влади (за М Вебером) притаманний капіталістичному суспільству? 

а) традиційний; 

б) раціонально-бюрократичний; 

в) харизматичний; 

г) нелегітимний. 

4. Для якого типу політичних систем (за Г. Алмондом) характерний високий ступінь розподілу 

політичних ролей і функцій між: учасниками політичного процесу: державою, партіями, 

групами тиску тощо? 

а) англо-американська; 

б) континентально-європейська; 

в) доіндустріальна та частково індустріальна; 

г) тоталітарна. 

5. Якій формі правління відповідає наступне твердження: «Уряд формується з представників 

партій, що отримали більшість на парламентських виборах»? 

а) абсолютна монархія; 

б) парламентська республіка; 

в) президентська республіка. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
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Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 22 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Функції суспільно-політичних організацій та рухів, їх місце в політичному житті. 

2. Українська політична думка ХХ ст. (М.Хвильовий, Д.Донцов, В.Липинський). 

 

ІІ. Питання-тести 

1. До галузей політології належить… 

а) соціологія політики; 

б) новітня історія; 

в) історія політичних вчень; 

г) соціальна психологія. 

2.За Платаном в ідеальній державі мають керувати… 

а) раби; 

б) воїни; 

в) демос; 

г) філософи. 

3. В якому конституційному проекті вперше було проголошено принцип поділу влади? 

а) Конституція УНР; 

б) Велика Хартія Вольностей; 

в) Конституція прав і свобод війська Запорізького; 

г) Декларація прав людини і громадянина. 

4. Що собою являє політична система суспільства? 

а) сукупність методів і способів управління суспільством; 

б) форма політичного устрою суспільства, заснована на визнанні народу основним джерелом 

влади; 

в) система інститутів, відносин, дій, ідей пов’язаних з формуванням і практичним здійсненням 

політики, тобто влади і управління в суспільстві; 

г) сукупність дій різноманітних політичних сил, течій, котрі прагнуть здійснення певних 

політичних цілей, програм. 

5. Переважно, на що вказує наявність двопалатного парламенту в державі? 

а) на монархію; 

б) на республіку; 

в) на демократичний режим; 

г) на федерацію. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 23 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Основні принципи сучасних міжнародних відносин. 

2. Проблеми реформування політичної  

 

ІІ. Питання-тести 

1. Дослідженню проблем демократії присвячені праці… 

а) Л. Гумпловича; 

б) А. Шопенгауера; 

в) А. де Токвіля; 

г) А. де Гобіно. 

2. М. Драгоманов був прихильником створення федерації… 

а)  народів, що входять до Російської імперії; 

б)  слов’янських народів; 

в)  слов’янських народів Російської імперії; 

г)  народів Європи. 

3. Як відносини нерівноправних суб’єктів, поведінка яких обумовлена їх неоднаковими 

статусами і ролями, владу розглядає… 

а) біхевіоризм; 

б) структурний функціоналізм; 

в) марксизм; 

г) волюнтаризм. 

4. Яка ознака є головною умовою існування демократичної політичної системи? 

а) наявність багатопартійності; 

б) виборність органів місцевого самоврядування; 

в) вільні вибори, що забезпечують людині рівні можливості обирати і бути обраними до органів 

влади; 

г) гарантії прав та свобод особи. 

5. Сутність якої функції держави полягає у задоволенні потреб людей у роботі, житлі, наданні 

соціальних гарантій престарілим, інвалідам, безробітним, молоді? 

а) економічна; 

б) соціальна; 

в) правова; 

г) культурно-виховна. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 24 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І.Теоретичні питання 

1. Характерні риси тоталітарного політичного режиму. 

2. Ідеологія консерватизму. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. Під терміном «політика» сучасна політологія розуміє… 

а) сукупність подій, що відбулися у світі за період існування людства; 

б) сферу суспільної діяльності, пов’язану з відносинами між великими соціальними групами, 

політичними інститутами суспільства, політичними об’єднаннями, ядром якої є питання 

завоювання, утримання та реалізації влади; 

в) сфера людських відносин, що пов’язані із перерозподілом матеріальних благ; 

г) сукупність уявлень про суспільство, змістом яких є політичне життя, інтереси суб’єктів 

політичної діяльності, політичні ідеали, норми, цілі великих соціальних груп. 

2. Яка ідея була провідною у політичній думці Київської Русі? 

а) необхідність заміни світської влади владою церкви; 

б) необхідність збереження державної єдності Русі; 

в) необхідність підтримати сепаратистські настрої удільних князів; 

г) необхідність суттєво розширити кордони Київської Русі за раху нок інших країн Європи. 

3. Синонімом слова «безвладдя « є термін… 

а) плутократія; 

б) охлократія; 

в) олігархія; 

г) анархія. 

4. Який з перелічених інститутів не відноситься до політичної системи суспільства? 

а) держава; 

б) засоби масової інформації; 

в) партія; 

г) церква. 

5. Яке з наведених тверджень відповідає концепції правової держави? 

а) всі державні органи можуть судити про те, чи людина є злочинцем; 

б) особа має обов’язки перед державою, держава ж не відповідає перед особою; 

в) заборонено все , що не дозволено законом; 

г) кожний державний орган повинен діяти в рамках закону. 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 
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Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 25 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Політична поведінка особи. 

2. Шляхи переходу від тоталітаризму й авторитаризму до демократії. 

 

ІІ. Питання-тести 

1. До представників теорії олігархізації належать… 

а) Г. Моска та В. Парето; 

б) К. Маркс та Ф. Енгельс; 

в) Дж. Хоманс та П. Блау; 

г) Р. Міхельс та М. Острогорський. 

2. Яка з функцій політичної системи лежить в досягненні відповідності політичного життя 

правовим нормам? 

а) вироблення політичного курсу держави; 

б) соціальної інтеграції; 

в) політичної соціалізації; 

г) легітимізації. 

3. Який політичний режим характеризується принципом: «Дозволено все, крім політики»? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в) авторитарний. 

4. Якому критерію відповідає класифікація політичних партій на комуністичні, соціал-

демократичні, ліберальні, консервативні, фашистські? 

а) ідеологічна спрямованість; 

б) засоби та методи діяльності; 

в) відмінності в структурі та організації внутрішнього життя партій; 

г) ставлення до існуючого політичного режиму. 

5. Яка з функцій громадських організацій полягає в залученні громадян до активної громадської 

та політичної діяльності? 

а) представництво інтересів; 

б) політичної соціалізації; 

в) виховання; 

г) інструментальна. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 26 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Громадянське суспільство та його основні риси. 

2. Глобальні проблеми сучасності та необхідність їх політичного розв’язання. 

 

ІІ.Питання-тести 

1. Для політичних поглядів італійського відродження властивім був… 

а) теоцентризм; 

б) антропоцентризм; 

в) шовенізм; 

г) атеїзм. 

2. У своєму «Повчанні» наставляє синів, як має правити справедливий князь… 

а) Данило Галицький; 

б) Володимир Великий; 

в) Володимир Мономах; 

г) Ярослав Мудрий. 

3. До функцій політичної влади не належить… 

а) інтегративна; 

б) регулятивна; 

в) пізнавальна; 

г) стабілізаційна. 

4. Для якого типу політичних систем (за Г. Алмондом) характерним є концентрація влади в 

руках бюрократичного апарату, монополія на владу правлячої партії, ідеологізація суспільного 

життя? 

а) англо-американська; 

б) континентально-європейська; 

в) доіндустріальна та частково індустріальна; 

г) тоталітарна. 

5. Який політичний режим характеризується високим ступенем реалізації прав людини? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в) авторитарний. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 27 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Масові суспільні рухи: їх ознаки та типологія. 

2. Основні напрямки завнішньої політики України. 

 

ІІ.Питання-тести 

1. Політологія як наука утворилася: 

а) у Стародавньому світі; 

б) за доби Відродження; 

в) у ХІХст.; 

г) у ХХст. 

2. Описав державу через протиставлення «града земного» «граду небесному»… 

а) Августин Блаженний; 

б) Ф. Аквінський; 

в) Н. Макіавеллі; 

г) Т. Кампанела. 

3. До авторитарних форм влади належить… 

а) деспотія; 

б) анархія; 

в) охлократія; 

г) демократія. 

4. Якій з концепцій походження держави відповідає таке твердження: «Держава є органом 

класового панування, органом гноблення одного класу іншим»? 

а) патріархальна; 

б) теократична; 

в) марксистська; 

г) насилля. 

5. Який політичний режим характеризується формуванням правлячої еліти на основі особистих 

зв’язків та відданості вождю? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в) авторитарний. 

 
Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 28 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Великі соціальні групи як суб’єкти політики. 

2. Етапи становлення багатопартійності в Україні. 

ІІ.Питання-тести 

1. У ролі детермінант політики розглядає територіальні, природні, фізико-кліматичні явища… 

а) теологічний підхід; 

б) географічний детермінізм; 

в) антропологічний детермінізм; 

г) неофрейдизм. 

2. Згідно марксизму перехід до комуністичного ладу відбувається шляхом… 

а) перемоги пролетарської революції та встановлення довічної диктатури пролетаріату; 

б) перемоги пролетарської революції та встановлення диктатури пролетаріату як перехідної 

тимчасової форми влади; 

в) шляхом класової співпраці буржуазії і пролетаріату; 

г) шляхом скасування всіх політичних інститутів і об’єднань. 

3. До пам’яток політичної думки Київської Русі не належить… 

а) «Повість минулих літ»; 

б) «Слово про закон і благодать»; 

в) «Руська правда»; 

г) «Історія Русів». 

4. Яка з функцій політичної системи полягає у включенні людини в політичне життя суспільства? 

а) вироблення політичного курсу; 

б) соціальна інтеграції; 

в) політичної соціалізації; 

г) легітимізації. 

5. Яке з суджень найбільш повно розкриває суть поняття «правова держава»? 

а) правова держава – така політична організація, діяльність якої обмежена законом; 

б) у правовій державі ніхто не має права визнати людину винною в порушенні закону, крім 

суду; 

в) правова держава передбачає реалізацію принципу розподілу влад; 

г) правова держава – система органів, що здійснюють владні повноваження, отримані від 

народу, на основі верховенства закону, розподілу влад і визначення рівності і свободи за всіма 

учасниками демократичного процесу. 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 29 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Роль етносоціальних спільностей у політиці. 

2. Політична концепція соціал-демократії. 

 

ІІ.Питання-тести 

1. Розподіл влади згідно Ш. Монтеск’є необхідний через те, що… 

а) це була практика європейських країн ще з часів середньовіччя; 

б) це дозволяє запобігти концентрації влади в одних руках; 

в) це ліквідує монархію; 

г) світська влада має вийти з-під опіки церкви. 

2. Автором концепції інтегрального національному є… 

а) М. Хвильовий; 

б) Д. Донцов; 

в) В. Липинський; 

г) М. Міхновський. 

3. Який з перелічених компонентів не входить до структури політичної системи? 

а) мораль; 

б) політична організація суспільства; 

в) політична культура; 

г) правові норми. 

4. Визначить, яке із суджень виражає зміст  президентської форми правління: 

а) в державі є президент; 

б) президент має право розпускати парламент; 

в) президент є главою держави і уряду; 

г) президент не може бути притягнутий до відповідальності. 

5. Різновидом якого політичного режиму є фашизм? 

а) демократичний; 

б) тоталітарний; 

в) авторитарний. 

 

 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

8 липня 2015 року № 152-Н  

Форма № П-4.06 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра педагогіки та суспільних наук  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  бакалавр (денна форма навчання) 

Напрям підготовки   всі 

Спеціальність   всі                          

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 30 

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 

І. Теоретичні питання 

1. Взаємовідносини держави та громадянського суспільства. 

2. Політичний екстремізм: характерні риси, різновиди. 

ІІ.Питання-тести 

1. Центральною категорією політології як науки є категорія… 

а) політика; 

б) влада; 

в) держава; 

г) суспільство. 

2. Ідею про те, що всі політичні інститути і, перш за все держава, мають бути скасовані, 

теоретично обґрунтовує… 

а) марксизм; 

б) соціал-демократія; 

в) соціал-дарвінізм; 

г) анархізм. 

3. Як відносини нерівноправних суб’єктів, поведінка яких обумовлена їх неоднаковими 

статусами і ролями, владу розглядає… 

а) біхевіоризм; 

б) структурний функціоналізм; 

в) марксизм; 

г) волюнтаризм. 

4.Яка ознака є головною умовою існування демократичної політичної системи? 

а) наявність багатопартійності; 

б) виборність органів місцевого самоврядування; 

в) вільні вибори, що забезпечують людині рівні можливості обирати і бути обраними до органів 

влади; 

г) гарантії прав та свобод особи. 

5. Які принципи взаємовідносин між законодавчою та виконавчою владою існують в 

парламентській республіці? 

а) уряд підпорядкований парламенту; 

б) парламент підпорядкований уряду; 

в) уряд підпорядкований президенту; 

г) уряд не несе відповідальності перед парламентом. 

Завідувач кафедри       _____________  проф. Стрельніков В.Ю. 

 

Провідний викладач   _____________  доц.  Гончаренко Н.І. 


